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Tür.k Dili Evi Balıkesir f 

ÖZGE --------- GÜNLER.DE ÇIKAR.. 

Yıllığı: 800, altıaylıkı 400 kuruştur, sayısı 3 kurul) /1 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

-!l ü yük Ulus Kurultayı 1 Ma.rtda T oplalııyor. 
.f'urultay 1 martda toplantıya 'iağrılıyor.. v ugoslav .Türk tetkik merkezinde. 

Curnur Reisi Seçimi Yenilenecek, 
1 Ehe~ibir taksim kabul et- Konferanslar veriliyor. 

Atatürk Bir Söylev Söyliyecekdir. maz oları~ blıcık! PariShüyük ilçiaıiz konteriilslarıuçıa caı!esini .Y••-
~tatiirk o Yutasıaryı hükOııunın ~ey an- dı, Türk- f rınsız ananeıi ~ost1uğunu tebıruz etdnd1. 

bır beyanna,;.e 
~efredecek .. 
dtll)1l~ara. 2~ (Muhabirimiz . 
bir b Reısıcümur Atatürk 
~h~, :f•nname ile: Büyük 
dt•et ~rultayını toplantıya 
IC~l •cekdir. Büyük Ulus 
tlt .. ~~Jı~1n ilk toplantısın
~'İı' Ml'I. unzalı bir takrirle 
~Uaıur intihabı teklif Atatürk kurultayda söylüyor 
CiilbQ ek; . ve Reisi - 1 ne usulen istifasını Reisicü~ 1 kabinede bazı tebeıld?ller ol
tt 4 r ıntihıbından son- mura verecek ve nihayet acağı söylenmekdeJır. Biiy
löyı·t•ttlrk kı1a bir nutuk bir hafta zarfında yeni kab- ük lJlus kurultayı bir mar. 
ı 'J••ılttir. Bil4haro kabi- 1 ine teıkil olunacıkdır. Yeni tta açılae:kdır. 

ta 1 y a Habeşistana ı lran 
~ir Fırka Daha Yolluyor Sıhını~ dÖüuiyıldinümü 
ltalrıda 1514 sınıfı bir nisandnilih altına alınıyor. sHıncla tuılulındı. 
. llo..._ Yani iki f 1rka daha teşkil e~iliyor. 

ll,Qıı b' 2? ~A. A ) - İstilani gönüllü kaydı için talebler 
'-''•ıe tld1rıyor: iki ltalyan almak.dadır. Yeni iki fırka 
~~•i;r lbl.ek~ı~nin zamanında t~ıkil edilmişdir. 
''•a ~l ıçın doğu A(rika- Af d • 1 • b k 
tit.1-!00derilecek olan Polo mın iŞ iŞ iri 1 lftfRIR 
~--, ... fırkasının efrat ve le- beyanatı 
ıl'-le~dllı~ ıevkine devam ed- . ·' . 
llt b· edır. Bugünlerde diO.- Berlın, 27 ( A.A) - · Kabı- · 
~l,Q ır fırka da Napolide :'c,_ ne bugün f) ş İşleri Bakanının 
lli._::kd_ır. 1514 sınıfı bir 1 Sırın devri hnkkınJa~i 1 

~ ff~~:-Aaltın1a almac- 1 beyanotmı dinliyerck tasvıp l 
~akanlığı etmiştir. 

Yurdun her yön'/Jnde 

•· ~!ib Salğını Var! 
... laliiıRın hıbr milaıasi ıneclıuri tutul11ıkdıdır 

~ lııklra 
2 

Gribin salğın old~ğu yerlerden lzmir 
b 't~ Vek·? (A.A.) - Sıh- j miş olup diğer vildyf'tlP.rde 
-~'lllıa-1 ~1 1. Muavenet tektük vnknlıır halinde de 
~·~"İbi,: an bildirilmişdir: hastalık Amasya. Aydın, Di. 
lq e-" J Urı..l dah ·ı· d ~ 11en 

86 
• l ın e ta- ynrbekir, lzmir, lstanbulda 

hıf Yrıne nazaran . ı l 
~t· ta duru basta sayısına nısbet e aza -

d ıp -'f rnu şudur· 1 k 1•, a_\ "" Yon, Antal A' mak üzere akciğer ve Jrn a 
!'- f"'nkkeeir, Burdu?

8 Bu;· illihabları yopmakdadır. Haş-
"-tt 1

"' Di ' . 
-- il, lat 'b Jllr1bekir, is- ku yerlerden dikkate liaynn 

onı:a an ul 1 . . . 
lli,ll • l<ony ' zmır, Kasta. bir haber vsrilmemışdır 
~· , t.1, d' n, Malatya M 1·1 · ıt, .., " ın, Se h ' .. a- Şimdiye kadar va ı ere verı-''J '••cif d y an. Sıırt 
ı. Rıll h ır Oğ ve çevr 1 • d. len talimata tevfikan yalınız 
~b a}j d e erın e 
tli il El~~· cdir. Buna mu- Aydın, ))j~arıbekir, Gi-
l l'taQı ('k ız, Rrzin<'"'n 'l'r reson, Manısn ve Ada-
'ıtb 1 .. 11111 ·· u ' l?.ı -

~tib tf>ıı,ı rl uşnne. İçel, Muş, nada hastalığın haber 
, : ve cevrelorinde verilmesi mecburi kılınmış-
• •lırı görülme - j dır. 

lran şahı Riza Pehlevi 
İstanbul, '27 (Muhah&rimiz. 

den) - Gelen haberlere gö 
re, lran şahl Rıza Pehlevi 
Hanm doğum y ılı Iranda 
sevindi tezahüratın kutlnln 

nmışdır. Bu münasıbetle teıa
hüratta kara, deniz ve her 
kuvvetlerinin iştjrakıle büy
ük bir geçit resmi yapılmıştır. 

İngiliz 
--

Bakam BarUnden önce 
Pırise uğnyacak, 

Hakanlar nııar görüşecekler 
Paris, 27 (A.A.) - İngiliz 

Dış bakanı Berlinden önce 
Parise gelecek ve bay Lav
alle görüşecckdir. Fransız 
hükumeti daha ziyade şark 
misnkına karşı merbutiyet 
göstermekde ve bilhassa 
hu misakın tahakkuku ile 
uğraşıı('ağı tuhmin edilmek-
tedir. 

Bulgaristanlı Yuaıslaıyı 
anlasırorlaL 

Sofyn, 'l.7 ( A.A) - Bulg.ır
Yugoslav komisyonu dün Nı
hai protokolün metnini ka. 
bul olmişdir: Bugün imzn 
ethıecek vo konferans ka-

1 panncnkdır. 

namesi Paris, 21 cA.A.) - Hususi Dışarı 
Helgrad :t.7 (A.A.) - Ava- muhabirimizden Par is ünivers-

1 j ajansı L:!diriyor: Bütün itesinde yeni ihdas edilen • 
d~vlet radyo oitaları dün ak ~ Türk tetkik merkazinin ha ' b 
şanı hükılmetin intıhab bn- zırladığı konforanslnr dün ıı.ıri bıkanhğıntn te liil. 
yannamesini neşretıoiflerdir. Surbonda verilmeğe başlan_ 
Bay.ınnamede herşoyden- mışdır. 
evel ulusun Yugoslııvyonın Konfnı:ansın oçma cel · 
hamisi tarafından kurulırn sesi Pı.lrİs büyük elçimiz 
ve uğrundan bayatını feda bny Suadin Atatürk ile Tü

rk inkılfibını ve Türkiyede 
ettiği eseri son nefesine kültür !ı!ahıısında verilen ne 
kadar miidlfaıı Rzmini gös 

ticeleri anlatan bir nutuk termesi lüzumu teyit edildi 
kılan soara deniliyor ki: yapılmı~dtr . 

Bay Suat nutkunu bitirır- Yugoslavya ebedi bir 
taksim kabul etmez olarak ken Türkiye ile Fransa ara-

sında mevr.ud olan ananevi 
kalacakdar. Yqeor.lavyı kt· 
rallığı ulusal lı..Untin ulu· dostluğu ..tebarüz etdir-

mjşdir Oniveraite Cekoru 
san devlet teklinde ~ak- bay Sarletere, bay Suade ce-
kukdur. Mevcut esas teşki- vap v.eren nutkunda ulu1&l 
IAt çerdvesi içinde ulu1&l kalkınmamızla ökonemi ve 
birlik ve devletin cevher kültür 1&ha•nda yapdığımız 
ve mahiyeti dahili ulusal hamleleri izah etmiş tarihi 
hayatın dokcnulma.ı prensih· · Türk-Fransız dostlu~unun 
feridir. Bunlar hUBusi ye bü- ihJaSı lüzumundan hararetli 
tün siyasnl fırkalar menfa- bir lisanla bahseylemişdir. 
utierinin üstünde.lir. J'eşk ilA. 
ilan bozulmuş ve m.ntakalar Bay Sarbetere lstanbulda ve 
elan

1 
eski siyasal fırkalar Parisde açılan enstıtülerin 

umumi hayatın kusursı z te- Türk-Fransız milletleri ara
rokkisjni artık tPmin ode- sındaki dostluğu kültür hağ
mezler. Yurdun bütün J&· • larile pekişdir~.n ye~i bit' 

at ,.. k ti . . 1 l devre ,açdığını soylemı' ge-r ı'"ı uvve erını u usa 
hami d b' ' . çen yıl lstanbulda yapdığı 

e e ır araya . getır- h td .. d"ğ" . k 
k 

. . seya ıı e gor u u eyı a-
me ıstıyoruz. Beyannn- b 1.. •. k 1 k d t · d' 

d 
. u u şu ran a ay e mış ır. 

me e vılt\yetlurin geııiı;ı mu- H 'k' t L d k f hta · . '$ er ı ı nu ua. a on erans 
. rıyet ve odemı merkez salonunu dolduran binlerce 

Türk- Fransız ticaret ınııı
ması tarafımızdan f esıdilıı•ı 

Dışarı işleri bakanı T. Rüşdü Aras 
Ankara, 27 (A.A ) - Ha

riciye VekAletinden tebliğ 

edilmişdir: 
Matbuatda Türk - Franıız 

ticaret anlaşmasınm tarafı
mızdan leaholunduğu hak
kında münteıir haber üzeri· 
ne keyfiyetin tavzihine lü
zum görüldü. MezkOr anlat
manın 2 ci maddesince iki 
taraf. ·15 günlük bir ihbar 
müddetile muayyen madde· 
ler üzerinde birbirlerine 
bahseyledikleri tarife teaz-
(Devamı ikinci sayfada) 

Atlas 
Oınizinda bir fıciı. ıy'!t esası üzerine tensik! dinJe~i tar~fından tiddetli 

d~v~.et teıkilAtının, ulusu~ alllışlarla karşılandı. Bundan 
butun sınıfların, kendi inkı· sonra Dilci bay Deny Türk 
şıırıarına doğı udan doğruya dili hakkında bir kont er anı Bir seyyah wapuru ılıbur oldu 
nezaret etmelerine 1m- vermiş, hay Gabrielle yelli-
kdn veren müşterek lede tertib edilen konfora-
gayretler İçin takviyesinin nsların programıpı izah etm. 
itmam edileceği bildirilmek· işdir. 
de ve eyi bir idare maki- <=i:=*='========= 

nesi ve çok eyi memur kad- TürkDil/ ile duygular: 

Nevyork, 27 (A.A.) - At
las denizinde çqk şiddetli 

fırtına vardır. Bir ıeJyah 

vapuru alabora olmşdur. 

rosunun salahiyeti üzerinde Giile Güle.f. 
israr edilmektedir. 

lehistan erkim harbiye 
reisi Hi~ıda 

Riga, 27 (A.A.) -- Lehis· 
tan umumi ~rkllnı llnrbiye 
r~isi yüksek rütbeli üç 
zabitle buraya gelmişdir. 
Harbiye Bakanını ziyaret ed· 
ecck ve Reisicümur tarafın
dan kabul edilecelcdjr. 

Sar 
Yabancı kunatllrd11 boşaltılıyor 

Sarbıığ, 27 (AA.) - Son 
yabancı kuvvetler Sar hav"' 
zaeındon çekilmi~lerdir. 

Parie, 27 (A.A) - Sardan 
dönmekde olan İngiliz ve 
İtalyan kıtaları burada dur
muş şehirleri ve büyük harb 
cephelerini getmektedirler. 
Bunlar Fransız askeri tarafıM 
ndnn dostcaeına karşılanı
yerlar. 

Sörler gidiyorlarmış .. 
Niçin mi?. 
Hani bir yasa çıkmışdı: 

İmamların, papazların ma
betler dışında, ruhani denen 
kılıklarını kaldırmak idn ... 

Sörlerin de geniş ve uzun 
etekli enturileri bu kılık 
vasosının çer\·eveai içerisi-., 
ne girecekdi elbet.. • rete
kim de öyle · olmuş .. 

LAkin istedikleri vakit 
baylarını poslrrını bir kap
lumbağa gibi bu cici (!) 1 

Nereye mi gidecekler? Kim 
bilir?. Bunu henüz kendile
ri de bilmiyorlar ... 

Ynlnıı leylek tüneği şıp
kaya ve kocaman etekli en-
tarjye el ~zcıtmıyacak olan 

bir ülkeye yollanacaklarını 
kesdirmek hiçde güc değil.. 

** 
- (iüle güle sörler güle 

güle ... 

Yine buyurun diyecekdim 
amma buna dilim varmadl kılığın altındı gizlemeğe 

alışan zavallı sörler; şim-

di onu nasıl atsınlar ... 1 

doğrusu ... 

Cevdet llydemir 
Kaplumboğn sırtında o 

kalın kabuk olmadan yaşı
yabilir mi hiç ... 

i~de onlar da dil· 
şünmüıler, taşınmışlar ve 
bakmışlar ki bunda bir ~ek 
kurluluı:;; yolu var: o da Türk 
sınırlarından dı9arı çıkmak .. 
Ve öyle yapacaldı&rmış iş· 

1 Je .•. 

... ----· 
GAZETEMİZ 
SSAYFADIA 
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,--··----··-------··----··------····-----··--1\ 1 ŞEHiRVEMÜLHAKATTA 1 -··-----------.. --------····------··--····--··"' . 
Tavuk · Kolaraaı 

Bu hastalık, tavuk kolera_ 
sına çok benzer. Onun gibi 
çok bulaşıcı ve en ziyade 
had ':>tı kli.ııdc ve çubuk yürür. 

Yazan: HAKKI USER 
görülür, ve kendini gösterir. 

Hastahğın yürüyüşü ve 
1 sohu nedir? 

T,ov'4c1or, hirıdılCr, eerçe 
ve papıığanlar ile sülün haı\a1ık en çok 
vebndatı çok rnüteessirdirler. (2-3) ve nadır olarak 
Kaz~11J' na~ır .olarak bu has- ı ( 1 - 8) gün sürer. Sonu ise 
talıga tutulu;rlar. vaka)arın çoğu da ölümdür. 

. Su uşletı -.e yaşlı göver· \ Veba :ıaetl tanılır? Önce de 
emler, t bıı \uta suai veba· , söylendıği üzere bu hastalık, 
yn karşı dayanırlar. tavuk kolare11na çok benze3j_ 

Tavukl.ar! d?rıleri altına ğind.en ondlln dolayı eyi edil· 
veya etlerı ıçerısne bula9ık, meıı de gOçdür. 
mi~roblu maddeler, şiringa Kolerada görünen sürgün, 
e~ılse veyahud 'Onlara ye- ( iehal) Tebonın ya~at yürti-
dırılse, vebaya tutulurlar. düğü ıekillerde dahi görüle-
Bu ha tahğın sebebi bılir. ibik ve küpelerin mo-

nedir ~ rarlamalnrı, vebadan ba9ka •• 
Hususi bir mik:robdur. Bu koleraya da delalet eder. 

Haıku• vırilıı Ubarlı 
tavzih adili yır: 

Ankara, 27 (A.A.) - Da· 
biliye ve matbuat U. Miidü
rlğindeo \Hdirilmitdir. 

Matbuat umum müdürlü· 
ğünce göıden geçirilerek 
oynanmııı ıiyasal n ıoyaal 
sebeblerden dolayı münaaib 
görülmiyen piy11ler hakkın· 
da İstanbul gazetelerinde 
çıkan haberlerin yanlış oldu 
ğtı görülmektedir. Nitekim 
Namık .Kemalin vatan piye· 
sinden padişahım çok yaşa 

çıkarıldıktaıı sonra oynan-
masına muaaade ve.rilmittir· 

mikrob, hastaların kanında Çünkü kolerada dahi ibik ve 
ve en çok beyin. murdarilik küpeler morarır, onun İçin bu Ad · d L" • ı ' 
ve sinirlerjnı,le, burun akınlı. iki has lalı it.ancak kan muaye- apazır 1 lılm ,, iri 
larında. ıcıfralorındo ve pislik· nesile biribirinden ııyrılabilir. 
lerind tı bulunur. Çünkü bun· Kolerada kanın mikroskopta 
lardan birjninjn pek az bir muayenesinde kolera mikro. 
mikdarı, tavuklara aıılundık- bu görünür. Halbuki vebada 
da hastalık, meydana gelir. kanın muayenesinde bir mik

roba raslanmaz. Bundan 

Hastalık tavuklara nasıl 
bulaşır·! 

Veba, tabii halde, 
hastaların pisliklerile, burun 
akıntıları 'tC keıilmit hayvan 
kanı ile ölmüş olanların lAşe 
parçalnrı vasıtasile eağlam-

başka çok yatlı, güğercinler 
ile tavşanlar, vebadan müte
eHir olmadıkları halde kole
radan çok müteeHirdirler. 
Su kuıları ile kaz dahi bun· 

Adapazarı, 27 ( A.A. ) -
Bo ıeae kı§lık ekin vaziyeti 
çok eyidir. Ekin geçen yıla 
göre yüzde elli fazladır Çif
tçi hava vaziyetinden mem· 
nundur. 

---'!l ··---
Avcılar 
kalOoü rıisi istif ı ıttt 

lara bulaşır . Gerçekten tıu gibi 
bulaşık, mikroblu maddeler, 

' dan öncede söylendiği üzere 
vebaya Dildir olarak tutulur
lar. Biri. kümeste tavuk· 
lsrdan batka ıo kutlarının, 
güvercinler ve tavşanlarla Ayaen gelmitdir: 

tavuklara yedirildikde hay
vanlar, hastalanırlar. Bundan 
başka hali tabiisinde mikrob 
deriıle bulunabilen bir yara· 
cık vnsıtasile sağların vü 
cudıine girer. Hu yolda bir 
bula9ıklık ıuni yani yapma 
olarak dahi meydana getirile
bilir. 

kazların dahi öldükleri görü· AYcılar luılöbu idare he-
lüree bu ölüm vakaları, veba- yeti azalığına bu senede 
ya değll, koleraya de\Alet intihab edilmit isem <le kendi 
ederler. • itimin çoklu~u haıebile kulQ-

Teda vi ve k.orunıua bün itleriyle meııul ola mı· 

Bunun için bulaşık bir 
kana bntırı1m ş bir iğneyi sağ 
lam bir tavuğun derisine 
batırmak yeter. 

Hastalığın arazı, belir· 
tileri nedir! 

Tabii halde olarak ve-
ba mikrobile bulaşan bir 
hayvan, buluşdığı andan çok-

\'ebanın tedaviıi için ıim
diye kadar yapılan deneme-
lerden elverişli bir ıon~u 
(netice) elde edilmemiştir. 
Onun için Tabaya karşı baı
lıca korunma çarelerine baş 
vurulur. Bunlar da, tavuk 
kolerasındakinin aynıdır. 

YuaoslıYya da afyon ma
hsulü • luk ( 3 - 5) ve nadir olarak 

(7) gün sonra hasta halini 
gösterir. Böyle bir hayvan, Yugoslavyada bütün afyon" 
önce Şfınlığini koybecler, İş · mohsülünü satın alan Yugoslav 
tihasiazalır, kederlenir ve uy· afyon ihracatı enstitüsü 1934 
kuya dolar. ibik ve küpeleri yılı içinde 46.222.530 kilo 
morarı r Bunların derilerinde gram afyon satın alm.ştır. 

hazan hastalığın sonuna doğ- Satın alınan her kilo afyon-
ru kul rengınde kabuklar uiı fıatı başka masrafiar 
meydana gelir . Gözler.kızarır nazarı dikkate olınmadan 
ve şışerler. Göz kapcıkları, ka· 262,78 dinara gelmektedir. 
panırlar ve içlerinde gözyaş- Satın alınan bu aCyonlar 
ları birikir. Hastonın gagası üzerinde yopılrn reımt teh 
sıkılırsa delıklerinden esmer lıllere göre bunun · va18tı 
ve yahut k ı rmızımtırak , ya olnrhk yüzde 3 l.82 j teukil 
pışkan bir nkıntı gelir. Bazı eden 14.542.668 kılosu su 
~astalnr da husu11i bir bağır -
lıyle bağırırırlar,, arasıra vas ıti olarak yüzde 10,91 i 
başlarını Ballar ve ağızlarıyla teşkil ıden 4.987.371 kilo 
burun deliklerinden salya gi- gramı morfindir. 
bi bir su çıkonrlAr. 

Nadir olarak hııslalarda 
sürgün (ishu}) görülür. Pis-
lik sulu, kirli. kül renginde dış~ rı 
ve yahut yeşilimtirak olur. 
Kırmızı olması nadirdir. Has· Bakanlığın 
talığın sonuna doğru hesto, 
başını· ınrt• üzerine çevirib Bir tehi' ği 

yacağımdan iıtifaya mecbur 
kaldığımın ve avcılar kulü
bü idare heyetile bir alAkam 
kalmadığının muhterem ga
zetenizle lütfen halkı bildir. 
menisi rica ederim elendim. 

Bılıkulr atır ceza mıbke· 
meei eaki reieı 

Behçet 

lı derileri 
Türk ofisinin bir bildirimine 

göre, av derilerimizin dış pi
yaaalarda gerekli liatlarla sa· 
tılmaları •e bilhassa nevi bi
zim memleketimize inhisar 
eden 1&nsar ve tilki . gibi 
poıt hayvanlarınm, mümey
yiz vasıflarını dütürmemek 
için tedbir almak lAıım gel· 
diği, bu gibi poıt haynnla. 
rının zehirli müstahzerlerle 
avlanmalarının önüne geçil· 
meıi bildirilmiodir. Memleke
timizin mühim bir varidat 
ka,nağı olmağa müstait olan 
dericıliğin ıhyasında alınacak 
tedbirlerin mühim bir rolü 
olacağı da bildirime eklen· 
mişdir. VilAyelce post hay
vanlarının zehirli müstah· 
zerlerle avlanmasının meni 
kin derhal tedb;rler aldırıl

mışdır. 

Evimizin Sergisi Rağbet Görüyo_s 
Halk evimizin Sergisi. Grib 

Evimizm neıriyat kolu taraf mdan açılan ~itab ve ga
zeteler sergisi büyük bir alaka gördü. 

Halkevimiz 
Halkevimizin kitab, gaze- vinçli günlerin birer tarihi 

le ve mecmua sergisi, halkı- gibidir ... 
mızın ziyaretlerine açık bu- Mecmualar da Balıkesirin 

lundorulmaktadır. Bugüne edebi varlığını yaşatan birer 
kadar sergi birçok kımtıe- 1 değerli vesikcıdır. Muhtelif 
ler tarafından görülmüşdür. j yıllarda ~~s~.lan ~itablar da 

Yıllarca önce basılan Ra- 10\dukca buyuk hır yekun 
zeteleri. mecmuaları ve ki- teşkil ediyor. 
tnbların böylece hep bir rr.ürk~ili) d~ doku.z. yıl~ık 
arada görmek insana mem- neşrıyatıle evın sergııınc ış-

. tirak etmişdir. 
leket namına haklı hır ıe- , 

Serginin açılmas: yolunda 
vinc •eriyor. 

1 
yerinde ve canlı bir faaliyet 

~ütarekenin kara günle- gösteren Hıılkevi neşriyat şu 
rini yıpraklarana ak. besinin değerli hAytıtini bu 
eetdiren (Ses); Milli miica- muvaffakıyetlerinden doloyı 
d l · 1 .. 1 . . tebrik ederiz. 

Kazalarda daSaluın hal~• 
Balya mektebleri da ongüı 

mündetle kapalı tutulacak. , 
Balya, 27 (Muhabiriaıiz· 

den) - Grib burada salğ1" ·o 
bir hal nlmışdır. TalebeıJJ. 

Yüzde otuzunun mekteblerı· 
ı' ne devam edememesi ksr~ 

sında kuymakaml ıkcu meltte· 
blerin on gün müddetle jap· 
atılma,1 takarrür etıniş .,e 
viUlyetteo müsaade isten~· 
işdir. Mektebler bır 
kaç güne kadar k9

' 

patılacakdır. 
Diğer tarafdan kayma~s· 

mlık mekteblerin tatil bu· 
lunduğu günlerbe çocukları· 
na eyı bakmaları hususun· 
da çocuk velilerinin cızır• 
dikkatini celbetmeğe kar•r 
vermişdir 

[dremid mektebleri da aı
rib~en kapatrlm. . .; 

Edremid, 'l.7 (Muhebırı 
mizden) _ Grib haatslıt' 
dolayisile Edremid ıner~•· 
zindeki mekteblerle nahiye 
ve köylerinde ki m•kteble1~ 
bir hafta müddetle kap8'

1 

mışı.lır. 
e enın o yas ı gun erını ya-
şatan (Doğru Söz) ve (Izmi-
re Doğru) gazeteleri ile, 
kurtulul}un ilk yıllarında çı
kan (Zderi Milli) hepsi bu 
günü doğuran o yaslı, se· 

Belediye Meclisi 

Viliyer idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün 

Tali ·muavininin başk.anlığın
toplanmıı memurııı muhake. 
matına aid itler üzerinde 
göriişülmüt kararlar vermiş. 
dir. 

Bay Emin Vedat Baykal 
Avukat bay Emin Veda

dın bu defa Baykal soyadını 
aldığını öğrendik. Değerli 
avukatımızın soyadım kutlu · 
larız. 

Doktor f ~rid Bayburd 

- - -- , 
Şubat çalışmalarını bitirdi . . 

Meclis kentimlmizin sokak ve miaile adlafının deüis~ır
ilmesi hususunda nisan toplantılarında hir karar var~cı~; 

Belediye riıecliei dün de 
1 

ve özlü bir söylevıod • 
başkan bay Salim Gündoğa. 1 sonr3 meclis şub::ıt t~r 

· Jır· 
nın başkanlığında çalışma- lnntı1arma son vernııŞ t· 
larına devam etmişdir. Duyduğumuza göre, ke~li 

B~lediye meclisinin dünkü imizin sokak ve mahal.le 
8 ,,e· 

toplantısında lrnnu~ub karar rınm değişdirilmesi işıde f' 

verdiği işler arasında kenti· elisin nisan toplnntısıns ~11r 
mizde mevcud sokak nkılmışdır Bu zamana k8111,ı 
ve binaların numaralanması mahalle ve sokakların ad d•" 
için; büdceye tahsisat kon- L Halkevi dil kôlu tarnfın 
ması vardır . Boş kanın kısa hazırlanacakdır . 

================================-=---~ 
A • 

ltalyan-Habeş ıtılafı. 

Dış Gazeteler 
- o' bu mesele hakkında ne yazıt 

.. d3~i 
-Somalisi aras111 

1, 
hudut hakkında 3kd

0
, 

Bir müddetdenberi hasta <(Le Teıııps)) ~ayetesi 
olan doktor Ferid Bayburd hu miiua:ı5P.hetle ~nnlerı 
memnuniyetle öğrendiğimize vaz.ıvor: 
göre tamamen eyıle~mişdir . • • . . , .. 
Doktor Ferıd Bayburd uzun cdln ıht1lafın hugun 
müddet Avrupada ve ~l~an: 1 olduğu gihi llH~\'Zİİ hir 
yadsı bulun'?uş olan llegerJı malıivetle kalmasını 
bir dahiliye mütehııssıt1ıdır. . · . 
Buraya gelerek doktor Kad · ternın.etrnek kahıl olu-

. ıafll 
! u uan nnıalıedPVI 
1 • ·1~(" 
1 amlıyan ı 908 nnıa d~ 

desi u lık:\mı lıakJ\ 111 
,, 

•. ıt tıtı 
H·m1a ve .\ddı~~ bİ; 
ha hiiktimetleri h1',de · · ıe ri rıdeıı farklı t plsır 

1 
,1, 

1 
• l 

huhııırnaktladır ar· 1); 

ı ··;tfl 
diişi"ıniilmfı~ hir lıal ça- gihi zor hallt>r( r ~' tı' 

riyi istihlaf etmiş bulu- rsa, scrı ve lH~lldtle 
nuyordu. Arkadaşımıza geç- muhakkak hiı• Slll't\tlc 
miş olsun deriz. 

il 

-
bu duru~da (vaziyette)tutar, ( Üst tarafı birinci sayfede) 
nefes alması güçleşir . Ayak 1 illerini kaıdırmak hakkım 
ve kanatlarından haşloyıb 1 haiz bulunmakdadırlar. Fra
başa doğru ilerliyen inme 
<felc) ler hastalık, hazı de· ı nsızlorla Hariciye Vekdlet-

Maliye Bıkınhğmm vali- . . 
lera yıpdıği bir tamim. ı Belıdıye vergı n resimleri) 

• 1ı1ll 
resi hulmak da kahil a('<lk i~ mPsrle~ ı ,,., 
olabilir. Valıiıu lıa'li~P-

1 

telif hiı· konıis~oıı:tl 
inden ahiren bir tebliğ ifa 

fa difteri yani kuş palazı bL 
çiminde yürür. Hastalığın bu edilmiştir. Bu tebliğde 106A 

. biçiminde hnstnların nğızın lı, 107 A B. 378 C. 328 O, 
da, boğazlarında ve şişmiş 381 ,390 A 3~JO H tarife no. 
oJan burun deliklerinde ya- muralarına dahil mallara ait 
pı~kan sızıntılar, meydana güınrük resimleri tenzilleri 
gelir Bazı hastalarda dahi nin yukarda bahse mevzu 
baıta dolab dönmesine ben· ahdi hakka istinaden kald ı- . 
ter huıuıi, asabi hl)reketler rıidığtnı mutazammımdır . 

Tanzifat ve tonvirat ver· 
Malıye bakanlığı valiliğe . . . . gisi ile diğer belediye 

bır tamım yaparak ıstıhlAk resimlerinin taksit müddeti 
vergisine tabi stok ~al- \' mart ayıdır. bu ay içinde 
!ardan Jolayı tarh eJ.ılen bor~·larını ödemiyen mü· 
vergilere karşı yapılacak 1 kelleflerin borçları mik_ 
itirazların tabi tutulaca~ı \ darına yiizde on zam 
tartları bildirmişdir. 1 edilerek tahsil olunMakdır. 

ler aıwa k ı aı·afeyııdP11 rmektedir. . ~il"' 
hİl'İllİll ilıtiyall'\IZlık t~~C- 8 ~uhat tnı•ilıl <' 

ri olaı·ak hi r izztıtinefi~ el '"tz)) ~ unlaı·ı ~ aıı~·r·:lt'='i 
ını•st~lt·~i or·ta~a aınıa- llahc~i~tau n•f!'!( lt'~t 
larıııd:ııı doğabilir. diğ('I' hüti'ın nıiblt'l~111i; 

1 1 . l t"'ııı[,· 
1897 ~Prıe~İIH f) lla - llH\SPIC t-'f'lfl(' t " 

hcşi~Wıı ile İl al ya ~ or. Tarihiu bun3 
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KA~I \1, ATATLRK 

- 3 -
Oöro üncü a} nmı 

1 Goyri resmi telg raf-
~ahrn~Icr i n şi fr e Jisnnile 

r ı r ve teatisinin mem -
nu olduğu ve gayri resmi 
~elgrafıınuıderin kabul etli· 
ehilmeei için metinlerinin 
~~ık lisanla ve okunaklı 

ır lorzda yazılmııs; 
2 - Kabul edilecek gayri 

resmi telg rafnnmelerden 
dolnyı mürs illeri mesul ol
ıl~klnrı gibi havndisi k fı-
Zıbe . ve gnyrı meşru ve 
llleınnu şeylerin tervicini 
§lnı'ıl . . . ve asa)'IŞI umumı-
Ye · yı muhil bulunan tel. 
~rııCnnmeler :n kcşidesinuen 

1 
olayı muhabere memur · 
~rının du mürsiller derece. 
sınd l 0 mesut o\ncaldnr ı, bu 
t obil lelgra(oame vürudunda 
de)f ror memurlıırının bulun-
~ hırı mahallerde en bü

:Uk ınemurlııra ihbarı koy
b~r eylemeğe mecbur 

Uııduldarı · 

de 3. ·- Ke ideden :ı kdem io. 
n 81 tnleb ediltjn telgraf. 
"aınelerin , ancak sahiblerine 
i0J6

6 ~ekili musadJoklarma 
edılecer,.j · 

, 4-~?ltnnn~ ~en i y e ind· l c,ab 
k 6Y 1 §ı umuminin istihsali ma 
sndilo gayri resmi muha.b-

erntı b k 1 .. . d nzı şebe e er uzerın . t: '6Yn bilumum Ş•)bekele
Gh~ ta.tjl c:tmek. hak ve sal · 

;atıne nıolik bulunduğu; 
bıı - Cinııyata mi.iteallik 
tet~i .hueusatın tahkik ve 
rınrı kı. ~ımmında malumatı 
ga ~ ıstıhsali memul olan 
•tef rı resmi tclgrafoamel~ri 
hükcele muoyene mebakim ve 
fınd ilrnet Devleti Aliye tnra
l1t\ :n resmen ve tahriren 
olu: ~.lunduğu tak.tirde irae 

6 
il ılecekl~ri : 

v~ rn - Boıı esbu bı ınücbire 
tanı eşrua doln yı s ile vakti 
()Jn~nında mahall ine vasıl 
tlu. 2 .ıYnn veya poetn zamanın · 
~eli~Y{lde toahhür eden veya 
la( . lı telgraf hizmetinin 

sırat d tıı~y' 1 olayısile duçarı 
~tat ır olan tolg rofname Üc · 
i)e~'kıın .sahjblerine iade ed
lgiaf erı, ınnmafL h sahibi te -
d nıınıe · · ıı."ae nan zarar ve zıyıın 
ti ot ıno hak ve sald h iye· 

•rnıyncoğı; 

Beşınci ay. ım 
e,t1.1r- Telgraf muhaberatı 
ltııırı .. ını Cuş eden tel ,,.raf me-
t .. rındo b. o. 
ınırıd n ır mecıdıyo at. 

} on y· . b 'd" e ah ırm ı eş mcc ı ı · 

rı11kd· nınn kndıır mücazat ı 
'Yda~Y~.0lınacnğı gibi bir 
Pia c ır •eneye kadar da ha
l eza · ı e he 81 e tecziye edilmek-
d.. . ro.ber tel f h' . " ıetibd g:ra ızmetm . 
l'Q \>o ·r nm edılmemck üze-
tlerj. Zı eden ihrnc edilece. 

' 
~ - T t~Qt ·, elgraf memuru bi-

''§a . 
t'lrıız yı esrar otmiyerek 
•hını ~~0!•n faş ol mıısı es
ıtın · . hıl z ı mmındn boşkn· 

t(} ıtueı t 'k 
~ e lllen . arı elliği tokdi-
11'-ta{ iı~ı .0 rar nozarile ba-

taı o] ı sı de Jucnr ı mücn· 
3 &cokıarı · , . ·r , 

8tar 
0
• 

1 0Yi esrar etlen tel-
il\" ıorn l \lr il ur nrı hakkrnda 
'1'e ti" Vaya ıniir sil i ley zarar 
fit ' ,,an d . 
~ 1 takdir;vaeı ıiame ettik. 
"eınur.. 0 maznun telgraf 
eı ~nu m l L • 

fldebi) 1 h .emeyo da. 
ecekler i· 

ı Altıncı ayrımı 
- 'tel r gra merkezlerinin 

n i s~n i pd idasından , haziran 
gayesi ne kadnr sııbnhleyin 

soat ondan (uloturko) gt> ı~e 

saat dörde kadar; · 
2 - Merokr·zin temmuz 

ipdidas·nd n oyltll gayes ı ne 

kadar sabahleyin saat on 
birden gece 'saat (alaturka) 
beşe kodar; 

3 - Teşrinie\ el ipdida-
s ındaa kfi nuoevtl gayesine 
kadur soal birden gece saat 
altıya (alaturka) kadar; 

4 - Kô.nunusnni ipdida_ 
sından mart nihayetine ka_ 
dar sabahlfly in sa.ut ikiden 
gece (alaturka) yedi ye ka
dar muameldta küşude bu
lundurulat'3ğı; 

Yedinci ayrımı 
1 - Mürur merkezi ahz .ıt 

d iği telgralnomeyi vize et· 
dikden sonra mü rssiliey hine 
teslim edeceği, eğer asayiş 
umumiyeye mütoallik me· 
vaddı ihtivu ediyorsa tevkif 
ederek, keyfıyetılen mahreç 
merkezini haberdar edeceği; 

2 - Tı:ı J g rafı r~ senan : Tel
g rafhanede kahıcak adresini 
iht iva eden, telgrafnamelerin 
oı ürsililey bleri tara tından 
taleb edilinı·iye değin kilitli 
bir çekmecede hıfzedileceği; 

3 - Mürur merkezinin 
duirei tevzivtı si haricindeki ,, 
mahallere tevzi edilecek tel-
grafnnmelerin mürsilin arz
usuna tcvfıkan ya posla ile 
veya saııti mahsusla gönderi
leceği vo bu babda vuku bu
lacak masarifin telgrafname 
sohibi tarafından tediye olu 
nac:ı ~ •. 

5 ' 
4 - Müteaddid adresli 

telgrafnnmeler vürudla rında 
aılreslerine göre tevzi edil
ib müddehidülmeal telgrafn· 
ame vürud eylediği mürsili 
ileyhler<len hiç biıisine ifşa 
edilmiycceği; 

5 - Bir telgrafname mü
rsilüileyhiae veya bunun ai
lesinden birisine veya hiz. 
metinde bulunan kimseye 
teslim edildiği zaman mez · 
kur telgralnameyi ahzedeJ 
ki ııso tarafından bir 
makbuz imza edileceği 

ve :ıhız tarihi ve sııati mak
buz üzerine i, aret edileceği, 
eğer telgrafoamo teslim edi· 
lemez ise mevsul muharrorat 
(müvt~zzi)tarııfınden merkeze 
götürülerek keyfiyetin telg
rafname üzerine şerhedile
ceği : 

6 - Bir tolgra(nomenin 
adresi mürsiliileyhine teslimi 
için malumat ve i za lıaı lıl· 
z ım eyi ihtiva etınedığ'i tak
dirde mahrec merkezince 
kabul edilmiyerek reJJolu 
n:ı bileceği ; · 

7 - Bir şohıs başkasına 
ait hir telgrafnumenin maali· 
ne mutı nl olnııık için usulü 
dairesinde tesellüm ve mak
buzunu imza ederek knbul ve 
kıraat ettikten sonra mez · 
kti r teJgrofnam eyi iade ettiğ i 
takdirde as l telgrs fname 
sahibi bu sebeb<len dolnyı 
zarar ve ziyan taleb etlecek 
olursa telgraf memurlarının 
mesul olmıyarnk , mesuliyetin 
telgrnfn nıncyi kobu\ ederek 
fl\'SD kimseye raci alacağı ; 

8 'l'elgrnr morakizinin 

TlllW>ILl 8~YJA. 3 

Türk Şamh Mektebi . 
Y enı seçımde Saylav olunca .. 

Dış gazeteler inkılabımız hat~ında neler yazıyorlar? 
$amh mektı~inde 130 ÇHuk ıkuyır. $1111 •ktı

binde ıüzıl bir ııma f i~ınhiı taıiı ıdiWi. 
Türkiyo inkıldbı hakkında 

epeyce zamandır Joğn ve 
balı yurtlarındıı bir hayli 
neşriyat yapılmokua ve Türk 
inkılAbının her ıufhası dik
kntle tnkip olunmaktad ır . Bu 
inkılopc ı hareketler aınıın

da bilhassa kadı nlorın tıl}'

lav seçilmesi mcıelesi acun 
matbaatını çok me~gul et
mişdir. Geçen hafta ve dH
hı evelki hafta bu mesele 
hakkında malOnıat vermiştik 

Bu hı.ıfta du bu meıeleler· 
den bahsedeceğiz 

Belgradda çıkan cPolitik.a. 
gazetoıi, «Bugün Tür kiye 
Büyük Millet Meclisini ıe 
çjyor» başlıklı 9 oubat ma
kalesinde şunları yazıyor: 

«Bu intihabatta 399 say 
lav scçilece.kdir . .\levcud ye· 
gA.ne !ırka olan halk fırka

s ı kararı ile meclise 20 ka· 
dın ve 15 müstakil saylav 
arasında ekalJiyetler müme· 
asilleri de meclise girebile_ 
ceklerdir.» 

23 nisan ı920 sonesinden 
beri ilk defli olmak üzere 
milli ekalliyetler Büyük Mil
let meclisine ittirak edebil
mektedirler. 
Ye ıı i mecliıde, oıkisiae 

nuzaron 88 fazla mebus Lu
lunacakdır . 

Sofyada çıkan cLa Bulga
rie» gazetesi 8 şııbat aayı
sındu «Türkiyenin saylav 
seçimi» adlı yazısında şun 
ları söylüyor: 

«Bugün bütün Türkiyede 
büyük millet mecliıi üye· 
leri seç ilmekJedir. Türkiye 
ric&li, bir tek fırka prenıi
bini terketmemekle beraber 
ulusu temsil eden meclisde 
fikirleri ekseriyetin fakirleri 
ile çarpışacak olan muhale
fet unsurları da bulunmasını 

bulundukları şehir ve uıem· 
leketden bir saatten ziyade 
mesafede olan mshaUere gö
nderilel~ ek telgrsfnamelerin 
posta ile gönderilecekleri, 
eğer telgrafname sahibi 
saati mabsuıla 2önde -
rilmesini arzu etmiş 

ise resmi posta ücretinin 
tediyesinden başka beher sa· 
at için bir mecidiye btşlik 
ita eyliyeceği; 

9 - Müteaddit adresli 
telgrnflardon yalnız ihtiva 
eyledikleri kelimelere göre 
bir telgrafnnme ücreti alın · 
ıh kaç sureti çıkarılacak ise 
behP.r suretden birer mecid
iye be~lik ücnt alınucnğı ; 

10 _ Bir şah ıs gönder_ 
diği veya ahzettiği telgraf
namenin bir ıurotini taleb 
edecek olurııa suret i1creti 
olarak mecidiye üç kuroş ita 
eyilyeceği; 

J 1 - Vüsul ihbarnameli 
telgraflardan yirmi kelimel
ik ücretin rubu mikdarın<la 
ahzolunacağı ; 

12 _ Cevablı telgrafna
meluin ücreti mürsil tarat 
ından ptışinen tediyo oluoa
bilec*'ği , aynı zamanda cevab 
ta~eb eden şahım mesale· 
sine göre yirmi beş kelime
lik bir telgra!namo ücreti 
ita ederek mukabilinde 
makbuz il mü hııberi 

ahzouece~i ve vüru<l e<len 
cevnb yirmi beş kolimetlen 
fazlıı olursa, faılumı dnhi 

istemekdedir. ~n büyük 
nizam ve intizam ıçı. 

nde seçilen yeni meclis 
Türk inkılabının dahi şefin
in ilhamhrı altında bu · 
ndun eve iki meclisler 
tarn!mfon başlamış olan ulu· 
sal yenilenme ve kalkınma 

itini taçlandıracakdır. Seçim 
dolayısile u]uın karşı neş 

retdiği beyanname Atatür
kün dediği gibi bu eser ne
ticeleri hem iç hem de dıt 
siyasası ,gibi 

1 
iki bokın;ıda~ 

dikkate değer ve verımlı-

Şamlmm büyük ve pzeJ yapılı mektebi 

dir . 
Bütün dünyııdıı hüküm ıü

ren ve ilerleme yolunda her 
ulusa hail olan buhranın 
ortııya attığı zorluklara ra
ğmen Türkiye kendi gayre. 
tinden doğan vasıtalardan 
başka hiçbir vasıtası olma. 
<lığı belde buhr11a fenalı
ğına karşı bir mücadelede 
bulunmağa mu vartok olmuş_ 
dur.» 

9 Şubat tarihli «Times» 

Şamlı na· 
hiyesinin gü· . 
zel ve büyük 
bir mekteb ....... ,__. 
binası var. 
d ı r . Beş sı· 

nırlı ve üç 
muallimliJir. 

Bu bilgi 
yu vası n da KA mil Erol 

130 talebe ok.umııkdadır. 

Genit bohçeainde başoku
tanın ve okutanların gay· 
reti ile birçok meyva 

ağaçları dikilmitdir. Ayrıca 
bir bağ yeri de tefrik edilmit 
ve burada da amerika Hm• 
çubukları yetitdirilmeğe bat
lanmıtdır. Bu bağ yüıünden 
mekteb birkaç aeoe aonra 
kazanc da temin edebileoek_ 
dir. 

Bütün bu işlerde uzan yıll
ardanberi mektebin bq oku
tanlığını yapan Klmil Brolun 
çok bilyük hizmeti dokuom
uşdur. 

---~--

gueteıi «kadın rey veriyor» 
başlığı altında yazdığı ma· 
kalede diyor ki: 

«Siyasal azodlık yarışında Müiür vı mııurlın ıoyıdllnnı ılddır. 
Türk kadınları Avrupalı ka
rdeşlerini çok geride bırak
mıılardır Geçen ilk kAnunda 
Büyük Millet Meclisi konunda 
lAzım gelen değitikllği ya
parak bütün Türk k11dın ve 
ve erkeklerinin 23 yaşuıdan 
itibaren seçmek ve 3 J yaşı· 
ndan itibaren de aeçilmek 
hakkını i\tifakln kabul etti. 
Diin Türk kadıları Büyük 
Millet Mecliıi seçimine itti· 
rak ettiler. lntihab 1andık · 
larmın hotın<la kadınların da 
bulunmas ı ve içerlerinden 
J 7 sioin meclis oznlığıno 

namzet gösterilmiş olması 

Türkiye gibi tek fırkalı bir 

Cevat ôZf!:L.....,. it bankası 
çevirgeni. (Refikaıı Kadriye, 
oğulları Sami, Necmi ve 
Münci de ÖZEL ıoyadını al
mışlardır.) 

Vehbi MENGÜ - it ban. 
ko.sı muameldt şefi. (Refıkeaı 
Şükriye, (oğulları Se~ih ve 
Oıbey MENGÜ aoyadını al
mışlardır.) 

Refık TALUt - iş ban· 
kesı muhasebeciai. 

Hilmi EREN -- İt baaka•t 
muamelAt memuru (RefikHı 
ZabiJe, kızı Nuan da EREN 

memleketin pek hararetıiı 

geçecek seçimlerine yeni bir 
heyecan katmııdır. 

tesviye etmeğe mecbur bu- muavinlerinin tahtı emrinde 
landuğu; bulundukları; 

13 - Cevabh telgrafna- 2 - Taşra telgraf mera· 
melerin ücreti mürsil ta- kizi müdiranı telgraf ahz ve 
rafından petinen tediye olu- keşide fennini tahıile ve 
nabileceği, aynı zumındn bulundukları mahallerde bu. 
cevab taleb ede:ı şahsın nu tatbik ve ~cray" mecbur 
mesafeıine göre yirmi beş olduklar ; 
kelimelik bir telgrafname 3 - Telgraf makioeleri
ücreti itıı ederek, mukabi· nin telgraf hiımetinden baı
linde makbuz ilmü ka bir ıey buıuıunda itti. 
haberi o.bzedeceği ve vürud mali memnu olmakla bera-
eden cevab yirmi bet ke- ber bunların hüınti mu-
limeden (azla oluraa; fazla- ha!azatı telgraf müJürleri-
sını dahi tesviye etmeğe nin cümlei vezai!anden bu· 
mecbur bulunduğu; lundoğıı; 

14 - Telgraloame ma- 4 - Muhabere memurları 
halline telgraf hizmetinin istimal tıtdikleri makinelerin 
taksiratından dolayı poı· gayet temiı olmolarınn dik-
tadan geç ve sıl olacak katle her gün nöbete dühul-
olursa tediye edilen ücret lerinde postayı muayene ve 
sahiblerine iade edileceği makinenin vidalarını temizle
gibi; esnayi keşidede telgraf - mekle mükellef bulundukları 
name muhteviyatı memur . ve mııkioeyi boıdukl:ırı takdirde 
lar tarafınJon tniyir ve zarar ve ziyanı tazmin etme· 
tebdil edildiği takdirde de kle beraber; kullandıkları 
ücreti mehuzanm, keza sa· makinede bir fenalık müp-
hiblerine red ve inde edi- bede ederlerse derhal keyfi-
leceği; yetden müdürlerini haberdar 

Sekizinci ayrımı 
1 - Gerek Dersaadot, ge. 

r"k taşradaki bilumum tel· 
graf mer keılerinde bulunan 
memurin telgraf idarei umu· 
miyeainin tahtı emrinde ve 
maiyetinde olmakla beraber 
taıra telgrafhaneleri me
murları merkezleri müdür
lerio in ve merakir. miidiranı 
Ja telgraf müfettit'eri ile 

eylemeler i; 

5 - Mütevasııt merakiz 
memurını batda bulunan 
merkezler memurini taraf· 
ından sual olunan maddele
re derhal cevab vermeğe 

mecbur uldukları ve batda· 
ki merakiz komünkaayon i• · 
tediklerinde bilA itiraz yol 
verecekleri, bu babda itiraz
ları mevcud iıe jurnala ka-

ı yuledib müdürler \arafındaa 

ıoyadını almıılardır.) 

Rubıar KUTLUER - it 
bankaaı muhaberat memuru. 

Muıtafa EVREN - İt ban· 
kaaı vesnedarı (Refika1t 
Fahriye, oğulları ômer Ali 
ve Ahmed de EVREN soy 
adını almışlardır .) 

lbrahim GÖÇRK - lı ban· 
kuı tahıildarı. (Relik••• iL 
m ioe de GÔÇEK aoy adanı 
almıtdır.) 

lh..an ARM•GAN - lı 
bank81ı kavaaı. (Ralikuı 

Zeliha, kııı Muhliae, otuJları 
Necdet ve Said de A.RllA.GAN 
ıoyadını almlflardır.) 

ke1fiyetin telgraf idareeine ~ 
bildirileceği; 

6 - Taıra telgrafhane 
müdürleri ve gerek refakat
leriadeki muhabere mem•rl
arı muhabere teataai için DÖ· 

betleri vaktinde daima poıt
ada hazır olub yalnı• taam 
eınasında makineden ayrıla· 
biJecelderi, mamafıh bilme. 
navebe bir kitinin daima po· 
ıtada huır bulunmHı lAıım 

geldiği; 

7 - Muhabereyi kasdi 
olarak tehir veya meneden 
veya menafii zatiyeei için 
kelemıttın tağyirine Ttya tel
grafnamelerin tehirine Hbt· 

biyet veren memurlar me-
muriyetden çıkarılmakla 

beraber nizamen müatehak 
oldukları ce11ya da duçar 
edilecekleri; 

8 - Memurin hakkında 
tatbik olunan derecatı müca
znt: EvvelA tekdir, aani1en 
nizami nchile maaıındaa 
katı, 11liaen memuriyetdea 
tardolunmakdan ibaret bu
lunduğu; 

9- Amiri tarafından bir 
memur tekdir olundugu hal· 

de telrraf morkeıi jurnabna 
kaydolunacağı ve bir sene 
zarfında üç defa tekdire mlı· 
tebak olan memurun dör
düncöliinde memuriyetinden 
tardedileceği; 

it. Baha Qökog/u 
(Sireoık) 
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Bu say/ amızda lnlminl=Yavruların aldkaıını taplıyabllmek bize il 
hdZ verir. 11 
~ ~ 

H Binlerce yıl once 
1 Bunları biliyor musunuz? At nasıldı? 
J 

Hoporada Hop burada! 
Sukın hop oruJ , hop 

bur:ı t, başlığtnt gô. unce 
ldstık topa bı:nZt!r bır9tıyi 
r.ılatac:ı unızı zann tme} ın .• 

Yanılırsın z. gızım anlutırıa '-. 
i tedığımizın lfüslık 1opla hiç 
bır uıAkası ohn ) ım, hepı 
mizin kendi inden tıkeindığ· 
ım z t.ÜÇU<'Ük b r huyvuıı

dır Bu hup·an ı n isruini 
hatırlıyamııdın z mı? Öyle ise 
biz öylıytılım: Pıre .. Ş.ış 
mnyınız yuloız dü~ününiiz ki 
o, hakikaten hop or0Ju1 hop 
burada değil midir? Oavedeo 
belki milyonlarca defa kile· 
ükdür. Devenin vücudü ile 
pirenin vücudünün bu büy-
üklük ve küçüklüğünü göz 
önünde bulundurarok onlar_ 
ın atlayış kabiliyetlerini öl
çecek olursak göreceğizki 
pire yalnız develer arasanda 
değil diğer bütün ha-

yvanlar ara11nda bile 
uılnma rakorunu kıran mü· 
kemmel bır aUeşdir. 

Pırenan atlayııını zano
etme1)nız ki kanatladır . Ha
yır.. Pırcde hiçde bir~ok. 
Jarıoın sandığı gibi ka
nsı yo .. dur. Yalnız arku 
ayaklar. daha uzun olduğu 
ndlın hızla ııçrayttbilir. Kun 
emerek geçinir. Yumurtal 
nrını loz toprak içine bıra
kır Onun ırin annelerimiz 
evin tozunu sık ıık alırlar. 
Uu tozlar nlınmıyacak olursa 
bu yumurtalar evve!A pek 
kü~·ük bir kurd ıekline-
gelir, bir ay içinde birçok 
kılıklara girib bir pire olur. 
Ve nrtık hatlar hop oraya, 
hop buraya sıoramığa.. Bu 
yüzdendir ki atAlarımıı, t11 
canlı kimselere «pire gibin 
sözünü takmakdan kendiler. 

ılamam19lardır. 

Bugün çok itimizd yarıyan atın milyonlarca sene evel 
hiç de şimdiki atlara benzemediği anlaşılıyor. 

Çünki çok eski samanlarda atların boyları şimdikinden 
pek küçükdü. Bir tilki kadar idiler. A.yakları da sert değil 
bir köpek ayağı gibi yumuşak ve tüylü idi. Kuvvetli ol
madıldarı için bir düşmun karşısında yapacakları ilk iş 
bütün hısıle koımakJı. 

Şarkısını balıklara ve sazlara 
dinleten bir çalğıcı. 

Yüıleroe yıldan sonra bu tilki kadar küçük olan hay
vanlar daha ziyade iyiletdi. Ayalı:lart kuvvetlendi, böyle
ce binlerce yıl geçdikden sonra bugünkü gördüğümiiz 

meydana geldi. 

lıte, çoğunuza ilk bakııda 
pek garib gelecek bir 
ıorgu: Ş8rkısını yalnız balık 
1 ra ve sazlara dinle,~n 
çalgıcıyı biliyor musunuz? 
Gülmeyiniz.. Alay etmiyoruz. 
Dünyadaki bütün çalgıcılar 
şarkılarını dinletmek ıçın 
insanları arumak, bulmak 
z,orlu~una ketlanacak değil· 
ler ya.. Bazıları da böyle 
balıkları n sazları eğlendir-
meği hendilerioe vaıife bil
mi terdir. 

1 le yaz gecelerinde, 1&· 

haha kadar vaki. vaki diye 
heb bir oğı~dun ıarkılarını 
okuyan kurbağalar da; bunlar 
dan biri değıl mi? Bir kur• 
bağanın çatlak sesini balık
dan ve sazdan batka dinle
mek gücunü llendınde bula-
bilec"k baba yıkit her halde 
göç bulu o ur. Hu vak vak-
dan baıka bir tarkıyı he· 
ceremiyen fakat kendısine 
bir çalg cı aüsü veren hu 
tuhuC hayvanı geliniz bera. 
berce tetkik edelim: 
Kurboğa btıhar gelince 

derede, evimizdeki havuzda 
sesile meydana çıktığını he. 
men bize bildirir. Deriıi büs· 
bütün çıplakdır, Onun içın 

su kenarından ve ıslak yer· 
lerden uzaklaşamaz. Kor-
kutduğum uz va.kıt hemen 
bir dalgıç gibi suyun içinde 
kaybolur. ttengi yeş'lını~i VA 

sarı olduğu için kolayca 
görünemez. 

Yumurtalan 
Kurbağa pek çok yumurt

lar \'e bunlıırı su kıyılarına 
bırakır. Bir dnnesi danesi kadar 

olan bu yomurtoların üzeri 
bildiğimiz yumurtaların akı
na benziyen bir örtü içinde 
sa lidır. Çok geçmeden bu-
radan kocamRn başlı, uzun 

uyruklu küçük bir hayvan 
çıkar, suyun içinde lrnrıruk
larını oynatarak gezmeğe 

ba~lar. · Boşının iki yanında 

püskül gibi bir şeyler gö· 
rülür ki bunlar hayvanın su 
icirsinde hava olmasına ya
rar. Bundan sonra göz ve 
ağız meydana cıkor. Daha 
sonra dışarıda püskül gibi 
olan hava alma yerleri kay-

bolur. Bunların yerine aynı 

Biraz da gülelim. 

Aradaki Fark! 

vazifeyi yapmak için yine 
batının iki yanında içe~jden 
boıluklar meydana gelir. 
Artık bu zaman içinde 
evvelA ırka ayak; sonra da 
ön ayaklar görünmeğe, kuy
ruk gittikce ofahb incelme-
ğe hatlar. Fakat bu hayvan Yanyana oturmuılar bir diye yanına çağırdı .. Onu sevib 
henüz kurbağa haline gel- mecmuayı okuyorlardı. Nib. okıamıya bıışladı.. Sonra 
mit değildir. Akciğer mey- alin göılerine çarpan ıu hava· arkadaıına döndü.. bizim 
dana geldikden ve içeriden diıi yüksek 1eele okumıya köpeklerin hepsi kontdur.Ar· 
haaıl olan hava alma yerle- ve yanındakt kardeşini diirL kadaş tavrını hiç bozmıyarak: 
ri de tekrar kayboldukdan miye baıladı: - Bızim köpeklerin hep-
kuyruk da büsbütün dütdük- - Bak Mötfak bir Hind si de prensdir diye cevnb 
den ıonra kurbağa aııl ve la~iri, eu altında on bet da- verdi, 
tam ıeklini almıt olur. O kiKa kalıyormut ·· Hayri arkada9ına mağru-
zaman karada yaıamağa ve Müılak göldü ve hemen rane: 
yürümeğe baılar. cevab verdi: - Bütün gazeteler bugün 

Yumurtadan çıkdıkdan 
10

• - Bu tevkalAde bir ıey bizden bahsediyorlar, artık 
nra ba9l.yan bu kılık değif- sayılmaz dedi.. Bizim kom- methur olduk dedi ... 
dirme iki ay kadar sürer. tunun oğlu hundan altı ay Arkadatı: 

(Ufblfl Dl Jlr? evel denize düşdü; on bet - Nasıl diye sordu? .. 
Kurb.ığanın ağzına dikkat gün ıonra sudan çıkdı. Hayri .• 

edecek olureanız küçük kü . M h 1 kf - Babam bütün gozeteln-
cük ditleri vardır. Suda ya. eş Ü( 0 ma .. rle soyadımızı ilAn ettirdi de ... 
ıadığı için çok defa yine ıu- Hayri köpeğini kont! kont! hatunoğ/u 
da yaııyan diğer lr.öçük ha· ı-----====-==ı::ıı;=-----=-·-=--=-===~=-=-
yvanıarı, meıelA solucan, bö. f K l C O C U K Kf T A B 1 . 
c?~ gibi şeyleri yiyerek ge. " 

cıoır. Doğru yol • Çocuklar için 
Sonbaharda batlıyan soğ-

uklara dayanamadığı için Bahkeıfr TOrkDill Neırlyatından 

bütün kışı taş kovukları, Bizde Çocuk edebiyatı pek olsun şimdiye denlQ çıkıınla-
toprak oyukları içinde geçi- unutulmuşdur. Şimdiye denhı rın en eyilerindendir. Hem 
rir. En büyük düımanları çıkanları da çocuk pisikoloji- çokda ucuz biri (5), diğeri 
yılanlar ve Jeylelderdir. sinden uzak, bir takım saçm- (15) kuruş . Doğruyol, birok-

KUŞ. 

Minimini yapraklar, 
Arasında yuvası .. 
N& de güzel ıesi var, 
Ne derdi •ar, ne y1&1 .. 

Gel güzel kuş, güzel kut, 
Seveyim biraz seni.. 
Tatlı tatlı ötıende, 
işitsem az sesini. 

Müjdeledin baharı, 
Sevinin hep çocuklar, 
Sevindirdin bizleri, 
Senin olsun ilkbahar. 

Yaramaz 

alarla doludur. Eyi denilib, ul çocuğuna has meziyeti 
seçilecekleri hemen yok gi- anlatan ahlaki bir piyes 
bi birtey olsa bile bir çocu- Çocuklar içinse 45 sahifelik 
ğun alamıyacağı kadar pah. hayat bilgisi mevzularile 
alıdır. Halbuki böyle eserler alOkadar birçok yazılarla 

J tane birer perdelik temsil· 
eyi olmakla beraber ucuı da den ıbarettir. Sonra bütün 
olmalıdır. 

işte bu istenilen varlığı 
yazılarında çocukları hiç 
bedbinliğe düşürmüyor. On-

Cevded Aydemirin {Doğruyol) lara her vesile ile ahldki 
adını taşıynn bir perdelik bir ders veriyor, güzel bir 
piyesi ile, (Çocuklar İçin) yol gösteriyor ki bu yönden 
ide görü1oruz. Muharrir ge- de bir oknl uluğına en yarar 
rçe~den ülgen, yazdığını bilgileri üstiinde toplamış 
okutan bir ynzgac pisikolojik bir eserdir. Bu-
sahibidir. Bu itibar- nunla beraber okutanların, 
la (Çocuklar için) biliğinin temsil için çekdikleri sıkın-

' ön ıözünde dediği gibi tıya da bir cevab vermiş 
çocuk ruhuna uygun vo çok oluyor ki, bundan ötürü de 
orijinal duyumlarla itleomiş okunmağa, okul bitik evlerin-
eserlerdir. Her çocuk ko- de bulunmnğa değer gere· 
layhkla anlar, seve seve okur. kli eserlerdir. 
Gerekanlntışgereksc mevıuca 'vehbi Cem ffşkun 
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Biraz da eğlenelim. } 
~-----------------------, 

• 
ış gecesı 

Şu uzun geceltırde; karde 
şleri ve ar ko.daşları ile ho
şca vakit geçirmek kim 
istemez?. 

1şte size bu gecelerde biri
birinizi merakla düşündü 

recek birkaç bilm t> ce. Oku
ı ken kendı kendinıze ccvah· 
tarını bulmağo. cnl ı şmız 
Ve cılLındaki cevablarln 
buldu larınızı karşılnşdırınız 
Ve unutmıyarok gece lop)a. 
ntılnrında söyleyiniz .. 

Kuçlidik çakıl taşı. 

içinde bekler aşı 
Yetişirsek eş olur 
Yetişemezsek kuş olur. 

Yumurta 

E11imizln önünde kuyu, 

de eğlence 
Mercanın afiz111da fincatırı 

L:.Ol ' 

Elsiz, kolsu: kaprı açar r 
nuzga 

Çam ağacllll oyarlar 
içine bı1lbiil koyarlar 
Ağlama llnlomım 
Kulağmı burarlar 

J"Cll'lll 

Hizim cwluya bir kuş gı tdı 
'I ak dedi, tuk dedi dt•· 
lfo dtinyadu beş şey yok 

. b~ 
I te dünyada olmıynn 

beş şeyin karşılığı: 
Bir: Denize kapak olaıs\ 
iki: Çiy yumurta soyulrn° 
Üç: Gökte yıldız sayılrn11Z ıı• 
Dört: Yumurtaya ulp olı:Jl 

Kuyunun içinde durur suyu, Altında su içerim 
Suyun içinde yılan Ustündcn ot blçtrfm. P 

__ r_ıl~a_n_ın=-=a=ğ=z=ı•n=d=a==m==er=c=a=n===========-='""""'-===-~ 

Perınin, devin, cinin var o/Jıt' 
ğuna nasıl inanabilirsiniz! 

Kış geceleri uzundur. U· 
yumak ve oturmakla kolay 
kolay geçmez. Onun İçin siz. 
lerin kış gecelerinin en 
eyi eğlencesi soba ve man
gal başında annelerinizin 
ninelerinizin tatlı tatla nnlnt
dıkları masalları dinlemek
dir. Fakat bu masnlların 
hemen hepsi cinleri, peri· 
Ieri, devleri ve daha bjr 
çok akltı gelmedik, sihir· 
bazlıkları canlandırır. Acaba 
hepinizin kalbi ~~arparnk 

dinledin z mi~ Bu masallnruaki 
cinler, periler, devler hııki-
katen yer yüzünde yaşa
mışlar mıdır veyahyd yaşa
makda mıdırlar? Hemen söy
liyelim ki bunların hepsi 
uydurmadır. Üzerinde ynşa. 
dığımız şu koskoca dünya 
üzerinde cini, periyi, devi 
görmüş olduğunu hangi akıllı 
iddia edebilir? Cin, peri dev 
inanması on binlerce yıl ön
ceden başltyarak ta asrımı

za kadar sürüklenib gelmi
şdir. Buna da sebeb çok es
ki insnnların dünyayı ve o

nun üzerinde yaşıyan varlı
kları tanıyabilmek, anlıyabi
lmek için kafularında en 
küçük bir bilgi ışığı yan
mayışıdır. 

Aslının ne olduğunu anlı 

AHAR 
Yeşillenıli bütün kırlar, 
Meltem okşar çimenleri 
Geldıi artık güzel bahar 
Sevinç sardı bak her yeri .. 

Çiçeklendi hep ağadnr 
Zümrüt oldu bütün ova 
Çıçek dolu hep ağaçlar 
Gü ~elleşdi bugün ova 

\.jıvıldnşır bütün kuşlar 
Ko.rıılnrlar ilkbnlıarı 

Hep inişler, hep yokuşlar 
Çiçek dolu, pembe, sarı .. 

rvranwz 

.. 
---------------------

te' 
yamadıkları ~eyleri gö~ rı 
ri1lde büyütmüşler, on/r, 
biçimden biçime sokaıUŞ 11şr 
okadar ki ortaya hiç de ;e. 
olmıyan cinler, periler, 

181
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vler çıkarmışlar. Ve butıtııt· 
masallar içinde yaşntınıŞ 

0
, 

Halbuki siz yfrmind asır ·~s' 
cuklnrısınız. Mektebde, ~1 tı 
blarda herşeyi öğreoı1~f 
dRha küçücükden kafell 

11 
daki bilgi ışığı karanh•!:,, 
nydmlatıyor, öyleyse <\,. 
periye, deve nasıl innll8b1

18r 
rsınız. Buna joana:,ıı· 
bilgi ışıgile kafaları oJ dır· 
lanmamış olan zavallılar 11• 

Bunlara siz yolnız ııc1Y 1~1• 
Yirmi yüzüncü yııda1 jlt 

Bir iki telin yardııtlbİ' 
günlerce uzakdıt olan .

1
,., 

' (f) 1 
tanıdığımızla yonyann 1 

gibi görüşüyoruz . 11ç 

Koca denizlerjn, dığ~Jo
ardında olan b:nlerce. ,e1' 
metre uznkdaki illerı0 t! 

sini radyomuzun bir ~iiğ~ı· 
sini çevirmekle dinlıY0 11~1 
Elektrik bir anda kars~ıı~' 
gündüze çeviriyor· ıcııd'r 
saymakla bitmiyecek . e~ 
çok örnekler bulunnbitır· dit~ 
tün bunlnrı yaratan ?: ~o 
Bilgi değil mi? ôyle ı.s ı#l' 
kadnr büyük bir bjlg'ı;ıtet 
ğında çnlkonan ve g f 

r··r~ ~ bu ışıkla açılnn siz . u cill, 
cuklorı, Perinin davın 

11
b 

1 ·oıııı var olduğuna nası 1 

lirBiniz. 

-----..... ~--/ 
~ocuk ve ~a~.r~m ~all•1~1 

hazuhk. 1,B~1 

3 Nisan çocuk bLI d•~~ 
dııfl o' bu yıl diğer yıllar tıolB 

güzel bir surette " 0 

acakdır. ~ıır~ 
t,:ocuklar Esirge~: b~· D 

mu bayrnm ve o g sı J\ 
k haftO 1111 yacak olan \:ocu .. bllşltl 

4 

şimdiden hazırJıga 0~ ~ı 
şdır Hafta içinde ç.oc erei 

1 losu ve çocuk ko08' 
' yopılacokdır. 



Ba ~ ~ aldkalan~ıran llkoıwtı:. -1!:..ı~!~~ 
lronuıulacakdır. otuyu~Lar'1tızdah bu sayfayı yo~JJ/ adt 
ile okqnıalorı111 de§il tlM kendi görğıi ue bll9llerinl ~e ver
melerinl bekliyoruz. 

. .. .. ' ---;sp \\ ,, " 

Balıkeair iktısadıyat naaıl yiikselebilir? OkDIDll •lkıllln Bandlrmamn bir .derei 
Bahkesiri iktısadi birmuhid haline Tavukçuluğun 

Ehemmiyeti. 
getirmek için ne yapmahyız?. ~~:~;. ~~-~.:r~~~f~ 

-~ •iriHı eiır iktısadl ıartıar gözetilıeııtde dmm ılunurİI ı•cılıiımızın, b.~~~r.~~:i:!k •h~!:;:J! 
bir Taridat menbaı olan ta-

..__ l114la1iuU1nu UZU01 sıraçhğımızın ortadan tay•ı~terll~ri cı_k ıubt111 .. ı~r. vuk ve yumurta Useriodı 
QT.. _ •• burulacak, bir görtintltde 

~.Jli1elimki ik- j ehemmiy~ti aı fatat hesa-
ltdı olmıyan t ba geoildiğinde akıllara 

"'y~hit yokdur. ha1ret verecek bir Tatidat 
111lek, itmek membaıdır. • 

~ibi ba
1

ati ıh- ı- Tavakoulo~ eekiden 
lı1a"ı . cökonomi) bukamındın hiçbir 
ı. v ar ınaan B k 'f 'L uQI luymeti yokdu. irço çı ıı ... 

QDlıa her L--...ıı L 1 
1•ri iktıaadi lerde tavaacuıu.. sarar ı 
h görtilürdil; bunun ıebebi iıe: 
ki Ptr. Ş. var Tavuk yumurta11nın uıık 
ik_ lllahitlerin pa1arlarda aatılmamaıı. An· 
i;.18ldl oluı- ' oak kadınların çember "f& 

'-' •raıında tur k derik m11kıbilinde de· 
'tıt k Yar.tr. Ve gitdirilme•i idi. 30 .. e ev· 
L._ farkın biz eline tl•linciye kadar; A.v· 
....,.,, rupada bile tavukculuta oka· 
'-bu ve il d. ~ .. _. eotrafya K ıır dd . dar ehe,mmi1et ver mez ı . 
~ Balı keslrden gU7.cl bir rırirlinü§; u \'ayı m ıye cı esı Fakat tavukculutun dünya 
d .. _ ' ~llA zekA11 tarafın- lıkesir co""rafy88ı ve tabiatı lara tedarik etmek ticaret 
~ Yu J e h t 'k Ll' b (ökonomiıiode) mühim bir ....... ~u e getirilmiş ol- itibarile birinci derecede ayatımııın ıpı ıea ı u-

'IJUllt d 8 Lf ld ı· . rol oynıdıiı anlatıldığından N· . ınanıyoraı.. değilse bile birinci derecenin ur. u 18" e ıcaret 118 itibaren her hükQm19t tavuk-
OOlt itekım Almanyanın bir arkasından henıen gelebile- en basit bir ticaretdir. lı- culu~n teklmtlt ve terakki. 
!'tiff•rlerj ıiraate hiç el· cek bir ilttııadr muhitdfr. tanbuldaki büyük 1&tıcıd1tn aine çalııaralr, tıvukcululu 
~l olaaadığı halde ora. Zıraate, hayvancılığa, ma- mal kaldırıb yiiıde bir gayet k4rlı bir ticaret halL 
.._ bugün inaan ıekAaı dencı'li~e. ıiraat Te hayvan mikdar ilAveaile buradaki a. 1 d 0 
~1'1aı e ne aoymuı ar ır . .,u •ye-
hpi nen \'erimli ziraatini aanayiine, maden Hnayiine, maıtehliğe Htmolr bu ti- dedir k1; Avrupa ve Amerika· 

Jor. türlü aanatlara pek mü••id caret tatbikatının en ibtidai hüktlmetlerinin en mühim 
~ llliıal binlerce eti ile olan bu muhitin bugünkfi bir halidir. Taridat membaı, lümee hay-
~ •labilir. Demek iati· vaziyeti iıtidadına niıbetle Ziraata gelince, ancak do- vonlandır. Bu huıuıtıı g11e-
._,1,,: iri bir auhitin iktısadi çok zaifdir. yumluk olarak yopıhyor, ıeniı ıatunlarında intiıar eden 
"•ııt ett onun yaln11 tabia- Balıkesir ; bugün (şehirden Bu iki büyük iktıead yolu muhterem üıtat fB:ıy lemail 
'ht,da._ 1'0ğratya11mn tesiri konuıuyoruı ) biraz ziraat, dııında küçük aanatlar yüz· Hakk1 lJaerin)Avr.upa Te Ame· 
~ defildir. Tabiat ve biraz da ticaretle geçinib lerce aileyi beelemekdedir. , rikade ıumurta ia&ibeUttmın 
~ ?• teeiri kadar mü· gitmekde.&ir. Umumi Te ho- Ancak bu aenatlar dahi «eliri rakbmlan iM• ha
,.._. d~.ler bir te!lir deha ıusi bidçeden maaı alan ihtiyaçların ioceleımesi 1i- 1"* i»nbealı , ....... ,. 
~ vilAyet memurlarının iıtih- sOndea gitgide kuvvetda baliğ ol...,a.da~ Y.aiftlr•e 

......_~ · d ·· .. ı Gü .. b. · d itler inde memleketimi• Ti 
~ ıa .. n ıelrbıdır, Ba- IAk edecekleri eşyayı on- uşuyor ar. nun ırın e 

8 eğer muasır iktıeadf ıardar bilhusa vilAyetimiz kttmee 

Llrad k 1 dl? gözelilmemekde devam olu- hayvanlara yetiştirmeğe fe'f-an ne ÇI arl nursa abar.ılıA'•mamn oıdatu kalada müsait "genitdir. 

a gibi papaççuloğamoıun ae Tavukculuk 1&natının öğ-
İr uıllılı ·ıha[At ve ı"hracat bilelim, keçecilitimiıin, ıa· renilmeti kolay ve az Hl'-

" 1 U • ma1e ile yapılabilectlinden, raçcıhğımızın, mutaflıtım111n 

'l'ia.r Bılıkesi r i~ tasy oııu 
~ ,a:ıt •e 1anayi odasın - 223,000 kilo 1,462 lira 20 
... 193.c lıaaıı IDalGmate gö. kuruşJur. 
)oJQi 2 6/.ılında ıimendifer Giden mikdar da aıağıda-
~ k 4,310 lira ve ı5 dır: 
""llO ı~'1•etinde 8 940 000 Buğday 9, 125,000 kilo t, ~7 ltt 2,37~1"İJ2 'lira 298,305 lira, Arpa 1268,000 
ı2,564 ~Qruş kıymetinde kili 38, 112 lira, Muhtelif hu-
~~ kilo ihracat ya· bubat 4,010,000 kilo 194,115 

iL 11'. 40()0 
~ı.a lira -ıO kuruş, Bakla 104 

3 butd, llliltdar ıudur: kilo 31,233 lira, Pamuk 
~!,2ıo 1~ 946,0Qo kilo 205,00o iiilo 70,120 lira. 
~ ~ A 346 ~ 414 l'' rpa 14,000 Un 3 114 000 kilo 211, 
1:_ t..ı ıı8ra, muhtelif hu· lira, ' Kepek 516,000 kilo 
";' 2() k ,00() kilo 7,617 5.547 lira, tütün 544,900 
1..~~Qruı, gaı ve benzin kilo 418,250 lıra. 
~ l,147 ~ 354,:i42 lira, Ceviz kÜtiiğü 426,000 kilo 
ı.i, SO k~ kilo 24,324 17,340 Jiro, palamut 120()0 
'llO 176.a'iu'' ~eker 328,000 kilo 215lira, yumurta l.>7000 
~h&elif 

1 
lıra 25 kuruş, kilo 41.300 lira, pamuk çe-

~ ı,122 'r• 3,0ı ı,ooo kilo cirJeği t 23,000 kilo 2,438 
"'G f\t\.. ıra , koL L .. .. .. lı'ra, sarımsak 24,000 kilo 
~vvu lr'I & &omuru 
lo -.,lze~o ~,675 lira, in- 7,416 lira 97 kuruş, yapak 
l):Jtt,772 l'eıı 1,166,000 ki- 33,200 kilo 16,244 lira1 muh· 
~ lr'lra, ham demir telif eşyn 1,472,000 kilo 
J~OOOı ;. 13,361 lira, l,027,751 lira, inıaat mal

alo 7 ,205, odun zem11i 511 ,000 kilo tran•it 

ortadan luıyboluvermeleri ahaliye tııwkculuğu öğretir. 
çok muhtemeldir. Trikotaj Ve mevcut tavuk cinılerini 
iılerimiıi de aynı tehlike ıılah eder1ek, az zaman sar
tehdid etmekdeılir. fında kümee hıyvanatının 

Görülüyor ki ı.ıhrimiıin 
iktıaudi bünyesini kuTvet· 
lendirmeğe buaun ioin de 
icaebnde tedbirleri almağR 
çok büyük bir ihti1ac var. 
dır. Balıkeıirin coltrafyadaki 
yeri yüı bin nüfam refah 
içinde barındırabilecek kıy
mettedir. Hakikat İM baaun 
tamamen sıddıdır ! Ancak 
otuı bin ve ıöyle böyl~ ge· 
çinebiliyoruz. 

O halde ne yapmalı ki 
Balıke.;rin ilnıaadi bünye1i 
kavvetleuia, ıehirde daha 
genit bir refah vfioud bulsun 
Bi• açdığımıs iltt11ad eay· 
fa11na bu noktayı oraıdır. 
mak vaıifeıini birinci plAn· 
da vazife olarak veriyoruz. 

Kendi fıkirlerim ıi müte
akıb sayfalarda yazacağız 

Aınm,her a]Akal nın her mü
nevverin bu mevzu üzerinde 
düşünmeıini de iıteriz. Okur 
larımızdan bu bahıe alAka 
gösterecek olanlar n fikirle. 
rini bu sayfaya ıevinçle 
basacağız. Balılteıiri ikhsa· 
den yükseltmek için neler ya. 
pnbiliriz. 

Runa aid biıim 
düşüocelerimiıi gelecek 
iktısat sayfalarımızda bu
laeakıını-.. 

çoğala<~•tına, 1umurta tica. 
retınin tevuüine ve mtihim 
bir varidat membaı olacetı
na hiç tiiphe yokdur. Fakat 
buna mayaffak olmak için 
birinci derecede: Tavukculuk 
sanatını bilmek ve tatbik "t
mekdi r. Şu halde mem
leketimiz için her 11ne mil· 
yonlar temin eHireoek olan 
bu çok klrh tavukcaluğu 
a.haliye nuıl öğretmeli ve 
nasıl iı,ifade temin etmelidir? 
Bu buıuata hiç dütünme
ye hacet yokdur. 

1 - EvvelA mevcud kiimu 
hayvanlarının ne için kulla
nacaklarını ayırmak, yani 
yumurta ticareti yapılan ye· 
rlerde damızlık yumurtlayıcı 
t-ıvuklıır Te kümeı hayvan
larının etinin çok para etti· 
A'i yerlerde; etli büyük dam
ızlıklar secerek kümeı ha
yvanlarının cinslerini ıılah 
etmekdir. 

2 - Yumurta için umumi
yetle (Legorum) ve miaorka 
cinslerinin yerletdirilmeıi. 

3 - Bu husuada münatib 
yerlerde tecrübe ist111yonları 
tesis etmek ve bu iıtaıyon
nlnrda cinı tavukler yelit
dirilcrek )'Umurta tevzi ed
ilerek yetiılirme itinde mu
~affak olmak ve bu 

bandırmada 61t•ilö iıttntliyor. 

f 

Btfldırmadı iskele ve iıllele meydaw 
Bandtrma ökonomi baltamı- yapıdır. Hatta ~ara~bey o

ndan iç denizlerimisia en vaları gibi mOhiııı ziraat 
mühim Iimanıdır.Çevreıi geniş kaynaklarına qıalilt olan bir 
çevreıinde yaşayan lSkonomi liuıanda silo ~ b\iyük ıaıa
iıtiıkar edjlemiyecek bdır :retdir. 
k~vv~tli~ir :itte bu Bandırma KNdı ki, .PMdarlllıtl1• J•lı-
bır eilo ııtıyor . 9a. ,eilo dejil .giwök ut· 

Silo 8-dırm•,_, Baaclar- reJ>9kr,ı , li~ tefiaMI J•P· 
ma lımaoınta ea lü•••kı bir -1ıyıs. 

mte11eıelerde nasıl ai•'civ ar. lla h~ıat>lar ku'Wdii iıta· 
çikarıldıRı v~ ciT- tlıtlfe iıtinat etmemeile bera
civlere nalll bakıldılı' hullıa her hdtibt&n da uıtk delil· 
tavukculuk ıanatını ameli dir. YWenı lrihnt1 _,,.tan-
olarek ahali ve köylft çocuk- larında çılan fıutalıltbr· 
larıua ve bilhasaa kız çocuk. dan ı•el bu t~llıaltt1h
larına öğretmek. dt elli fazla oldutu lnlqtl-

4 - Köylünün anhyabi.. makdıclır. Şu ilale gBt'e Yi
teceği bir ıekilde r.-imli ~hele aı1'b "' -.ltıir 
mecmualar neırediletet ta.. iti evelemjrd9 hu gibi ııri 
vukculup 'tamim ,e 111... hutahldula hö11t alaak 
hına çahımak. ıart kılınmakda olab t.'ade-

DeTlet teıklllı'lmııın ilmi hu ttMir. iti .. devam etmek 
lAıımcbr 

ve fenni 11\itdh'me tetkillti• Yunnarıa alıa,. ve atım 
le çıhtırkeD biıim 4e o JOl\fa f81'itİDI gire wnauırtanın 
mevıii ve huııııt çalıımalar .1.-

yapıb villyetimiz dahilinde biiytlk v• ktiçüklöp de •"· 
milyonlar gMiren bu 1ervetin ıubahı oldut9ndan "Jtk 

JUımf~t.&lar beher ı&IMllk ba
bugtin kü varidatını az za. t•D• küçOk Jqmur~rclan 
manda birkaç mitli e'rtı.rmalıl iki lirJl tasla,._. ~lal-
çarelerini İulmefa Wt_ebb,ü~ da bulün'1tatundp tavn&nn 
ve gayret et l•iı IU.flld~. lakı ' d -ıe .. 

:Y etiftTrme ı.ı illliiall Ti- yuma$ -., aa 1,ellt· 
llyetilliiı dlhilinc1e ne ıur- dirilmui içilh Y•Ulpıa da 
etle 1apıhupı İMiMi n.~ bflyfilt dlm&Şhun .... iti-

bara ahama11nda zaruret var_ 
biblerine bırakıyorum. Yalını dır.. Helilaıaı.ıde ki>•lüaGn 
mıntakam dahilin~e t uk • ., 
ve yumurta üserilide tetkik· •.1W4• "'-~ . tavuklar. ka. 
lerimi de bildirmeyi faideden tı1atle bir ırk i.(ade elm17•r· 

L GJL ıa ek do~udan doğruya ~rli 
uza.. tutmuyorum. unen ırkı olarai i.•bul elmemiı ım 
Laza•• - --ndır•a•n Mın· l:..•l-r .. •"' ... ıeltr. IİMl)l ve tekıir itine 
yas ovaları viftyetinlitin f»atlanılaıAı t"dir~e iki nn. 
en •iihi• ylllDUÜ illl'acatı t._ "'-

1apaD w kümu ha .... nı lanın • göıClen uzak tutul-., . - mm İAıhndar. 
yetifdirea mmtalıaları a. 1 _ Sari ı. ....... ı,L•--ıa ön-

G&.ade IUJo Haftinden ..,.~....,. 
ıtibaren .taTak 181ahı w •elit fiile geçilm•~ i-.~in villyet-

lmis ba1\arl tepil4t kadro-
dinneıi lilrirleri o9111nıaıı wUba, ft~ill •\hhlye bayta
" hariotlen Legurea orpinto rları dıfifl etmek zarureti 
Pltmot \'e lahmt ırkın menıub .1..1.-..1 ftll'Ulr. 

cll...ıaklu idhu edilmit •e 2 - Vilayetimizin ihtiıas 
halk Jt&itdinae Ta tllab ...._lerl \arafıWı'ft mftnaalb 
itine çok ehemmiyet "'" glffoetl mıntaka tekıir mı
rmiı ve bu yelda Jiirlyilb rkeıi olarak (bir kümeshane) 
giderken 1932 ıeaıliffe i t k 
çıkaıa Ari haıtalaklat yetiş - hl• 8 me ve köyHif.p ku
diricilerin elinde bulunan 109ka mevıhnhriudtt yumu-

rta ttt~zi etmek aynı zama
hayvanları ıüpüröb götlr· nda Itır lıulu~lıa makineıile 
möş ve binnetice bu ll~t ele ci'fciv yetiştirilib bunll
yetiıtiricilerj gayedıa me· rın llorC>zlarmı köy16ye tevzi 
yua ve mahrum etmitcfir. 1931 dih b' 
eeneıi Gönende tavukculuk e ır tarafdan •rzu e~i-

len ırkı <aafkan) diğer tar
eanatının ilerleme1i ıçin <Kü- aldan da horoılarla yerli 
mee haynolqn ıalah ve . ıavuklardan haatl olaoek ya. 
yetifdirme ?emiy€tti ~e ku.rul- r11nkan yetitdirmek uıulü 
matd~!) Bır ı~n~muddet~n- .tekia eclilmif olur ki bir ee
de Uoaende ıetıh1&l ve ıh- ne zarfmda tnaldar'im)zın 
raç edilen yumurta mikd- ıılahııaa giıııliı.aiı olub ve 
.... ıu~ur: ikiooi .,. içQeü .... ı....ıe 

Hazıran temmus, atuatoı makıat meydana ~lir 
aylarında . 960 aand ık , 5-. Kiy!iya uvatrmdal• 
1 ,382,400 dığer aylarda 504 tııvik itiD ber- MH ime• 
sandık, 720,000 aded, nahiye jlayv.ua&l• 1Mb•• •rıi• 
merkezlerinden ve parakeate ler açılarak •Ji HJlt'&D ye
euretile 650 eand 9!6,000 tif4ir•a.r. uldıll mül:Afat 
1&ndık dahilde Nrfedllen teni etme• • .U.ıir 
1,200,0oo •adak, Jtiıtn; çaret19rjeadir. • 
4,238.•00 Sevgili oömhatlyet ida1'e-

8q -..ba fire Gö..ade •İ•m bu huulda atdıA'ı 
4238408 1ummta iıtihaal ed· adam ve Aokarada brdu~u 
ili10~'. 1,200,000 oi dahil.de sa eoıtitüler De~let teşkitfttı
rfedılıyor 3038400 adedı Ba- mımn bu yoldaki irade ve 
ndırma limanına ihraç edilly- azmiai b~en ~if. 



Sazla 6 

lışuyıt ırısıuı: 

ÇJ(;JR. 
Sayı: 2j-26 Ankara 

Ankarada. üç yıldanberi 
«Çığır» adlı bir «mecmua» 
Çl)uyor. llk 1ayıları okadar 
oltan olmamakla beraber, 
çoll: nidk4rdı. Nitekim 
bugün, vadinde tamamen du
rduğunu ve amacına her güo 
biru daha yaklaımakda ol
d11ğunu memnuniyetle görü· 
yoruz .• Sahibi «Hıfzı Oğuı» 
cidden müıeıebbiı bir deli
kanlı; biı onu, daha evel 
«Gençlik» de görmüt ve H. 

vmitdik. Ogün henüz kendi
ne bir ,oı aramakla meıgul 
bulunan bu gene, buglo aç
dığı cıÇığır» la, arkaaında 
bir kütle sürüldiyor. (<Toplu 
ve kurumlu gençlik» diye 
bütün memleket gençliğini 
müttehit bir amace yöoelt
meğe oğraııyor. Yazılarını 
okuyunca, kendimizi ergin bir 
adam karııııııda görüyoruz. 
Savaıında metin ve ötgen 
buluyoruı. Son iki ıayı çok 
güseldir. 25 ci sayıda cHıf-
zı Oğuzun» Ulusal gençlik 
kurumu, adlı bir yazıeı; 
cYoıuf Kenan» ın çok öılü 

ve olgun yeni ıanat ve ede. 
biyata doğru, yazısile, daha 
birçok güsel yasalmış ma· 
kaleler vardır. Şiirlerden; 
«Ktmüran Kadri» nin, «Ço• 
culdarı, pek giizel. Şimdiye 
kadar yaıdıklnmın en ve
rimliıidir diyebiliriz: 

Çocuklar, 
Gelin el ele verelim, 
Aydınlık dünyamızı 
Ömrümüzce ıeyredelim! .. 
Diye biten bu tiir, Klmü-

ran kadride: gitdikço oJguo
latan bir inkitafı göıteriyQr. 
«Cesmi Tıhirin» Ankaraya 
gelirken; Adlı yaa111nda hat· 
Hı bir ruhun ıııltıları var. 
Bu genci de cfzmir» den 
tanırım. O zamanlar körpe 
b!r iıti~a.dı. Bu gttnse dinç 
hır kabılıyct dir. 

Hir bahar günü kadar canlı 
arkadaılarım, 

Üçü de güler yüzlü, doğan 
bir güntı kadar, 

Üçü de bir memleket ıarkıaı 
s(Jglüyotlar, 

NC1lalyalı, Swaslı, Vanlı ar
kadaılarım!.. 

Bir damarın içinde, dört 
damla kan gibiyiz; 

Bi:dt arlık eıer yok gur· 
betin kederinden, 

Yefile ha1ret çeken kırların 
ü=erillden, 

Bir memleket kalbine akıyor 
Şerbelimiz! .. 

Çok hof, bir yol hatıraaı .. 
«26» ncı aayııtnda da yine 

Hıf~ı Oğuzu o «Beki ve yeni 
nesıller bakımından gençlik 
k~rumu» adlı yaıııile da ha 
hırçok mukayyid makaleler 
Şiirlerden •Ceımi Tabirin» 
Zaman adlt berfbinane fakat 
çok ahenkli bir şiiri vardır. 
Ayrıcı: Kubl4y abidesine 
aid intibalar ve hu abidede 
büyük bir hakkı olanlarcHıfz ı 
Oğuza» aid ıözlerde, insanı 
ıevjodirecek kadar güzel bir 
tetebbüıü bildjrm!!k itibarile 
kıymetlidir ... 

Sonra Gençler neler oku
yor diye bir anket oçılmıı 
Buna ben iştirak etsem iki 
ıey ıöylerdim: 

1 - Hiç! Çünkü ltitab oku· 
dukları yokki ..• 

2 - 01un!. Zira kahve· 
lerden \ıtkmıyorlar .. 

Günden güne ol~unlatın~ 
«Çığıra» yolunda ılerleyi1 1 
ülküıünde baıarış dileriz. 

15 - 2 - 935 
Vehbi Cem lişkun 
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Bulgar- Yugoslav hudud meselesi. 

iki Balkan Ulusu Anlaşıyor. 
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İki balkan ulusu arasındaki yaklaşma yeııiden 
Kesilen ba_ş!. 

Emine Bey köyünün 
Bir tek güzel gülüdür. 
)'apılan her diiğüniin 

Sonra kadıncağızın 
l tallerine gülmekti 
Lı'lkin, bunu :ınlamış, 
S ı zmişti o genç kııdın 
Bu kötüce m:ıksadın 
Önüne geçmek i<:in 
K(jnJisini bitirdi; 
Didindi için idn. 

miJabet bir sahada ılerlemeğe başladı. 
Şakrlyan bülhillüJür. 
Köylü ismini nnar; 
«Yurdun neşesi» diye .. 

1934 B11Ulünde Yugoslav 
Kralı mütevella Alekaandrın 
Sofyayı ziyareti üzerine bel 
irib canlanan Bulgar· Yugos
ltıv yaklaşma hureketi o z ,ı. 
mınJan beri iki memleket 
11yatuıındu umumiyet itiba
rile bu hedefe doğru iatika. 
met alınm11ını temin etmiş 
ve Bulgar-Yugoılav ticaret 
muahedesi ile baytarlık mu· 
kaveleainin akJi gibi müsbet 
neticeler dahi vermişdi. Fa-

ımJan muhtelit komisyonu 
vozi{esi güç olmamakla be· 
raber çok mühimdir. 

Halli ldzı m gelen mesele
leri neticelendirmek suretile 
30 Eylul ı 934 tebliğinin 
tuveiyelerinden mühim bir 
kısmını tatbik soha 
ıına koymuş. Bulgaristan 
ile Yogoslavya arasındaki 
kültürel bağların kuvvetlen· 
dirilmesini temin t:tmiş ve 
iki ulus arasında mütekabil kat araya giren bazı manil

er bu iki memleket münas- tanışuıağa yeni yollar açmış 
ebetlerini daha ziyade ııkı- olarcoğız . 
lnştırmak için evelA izalesi Yogoslavyanın Sofya elçisi 
lhımgelen bütün ihtilAfların Lu ntulca Yugoılav heyeti 
hallini geciktirmiş ve bu namına cevab vermiş ve de. 
hareket, zamanla bir tevak· ı mittir ki: 
kur denetine girer gibi bir «Krallarımız tarafından 
vaziyet almıtdı. Halbaki son açllan ve iki tarafca ısrarla 
güolerJe Sofyada toplanan takib olunan Bulgar· Yogos 
Bulgar- Yugoslav muhtelit 
komisyonu ile iki balkan lav dostluğu ve yaklaşması 
memleketi araıındaki bu ya- 11ya111ının eyi yolda yürü 
klaıma yeniden müsbet sa- mekde olduğunu görmek.le 
hndo ilerlem"~e başlamıştır. bahtıyarız. SaQ'lsm esoslar 

Vazi(eai 1934 eyh1lda üzerine oturtulmuş olan bu 
neşredilen reımi tebliğde sıyasa geçen yıl, ticaret 
yazılı meselelerin halline muaheJesi ve baytarlık mu 
çolıtmak, müteveffa kral kavelesi gibi mühim neti· 
Aleksandrın bul gar devlet celer vermişdir. 30 Eyi Ol 
merkeıini ziyaretinde karar- 1934 tebliğio<le yazılı .mu-
Iaıtırılan esasları tatbik karreratın tatbikine geçil-
sahosına koymak ve bilhas- melde hükümetlerimiz, bu 
11 mü9terek 11nır üzerinde semereli yolda mütekabil 
yeni geçid yerleri teıbit ile bir emniyet havası içinde 
p11ıport muamelAtını kolay yürümek arzularını izhcn et. 
laştırmak olan bu komiıyon mit bulunuyorlar. Bu sıya
ilk içtimıını 21 ıubat tori. aa eminiz ki, genel balkan 
hir.de Sofya Sobranaya hi· 
natında yapmııtır. ııyaeasını ~·ok eyi bir au-

Mubtelit komiıyoodaki rette itmam edecekdir. 
Yogoılav murah:ısı heyetine Bütün bulgar gazeteleri 
Yogoılavyanın SoCya elçisi hu mühim hadiselerden b:ıh. 
ve Tıintaar • Mıırkoviç baş . ıederken komisyonun yap3-
kanlık etmekte'dir. Diğer Yu· cağı işlerin ehemmiyetini 
goslav eJçiıi ve Tıintsar tebarüz etdirmekde ve ko
. Markoviç başkanlık etme· misyonu muvaffakiyet dile-

m!kledırler. ktedir. Diğer Yugoslav aza-
La bulgaris gllzetesi di-

ları. B. Similyaoi~, Dr. Mo- 1c· b b 
gorviç, Kaymakam Sokalo. yor ı: ütün alknn mem_ 
•İQ, 8 Joıifceviç ve b. Tra_ leketleri gibi komşu buf g:ı -
ykovjç dir. ristanla Yogoslnvyanın öko-

il~ içtimada, bulgar hükft- ' oomik biinyeleri aynjdir. Fa
metı namına aöı alan bulga· kat bu benzeyiş, bu iki me· 
riatan dıt itleri bakanhğı ge- mleketi ayırmak şöyle dur· 
nel kAtibi Dr. Krjıtof, Yo- sun bilakis bir birlerine 
g•>ılav murahhas heyetini yaklaştırmalı ve mahsüllerini 
ıelAmladıkten ıonra \'ogus- rekrbet halinden çılrnrıb bir 
lav kralı müteverra Alek- birlerinin mütemmimi haline 
sandr'ın Salyayı ziyaretini getirecek bjr siyasa tukibi· 
ve hu esnada iki memleket ne ıevk~.tme~idir. Sıığlam 
bakonları araaında yapılan esaslar uzerıne kurulacak 
konuşmaları hatırlatmıı ve olan balkanlar ökonomik iş 
o zaınuı.danberi vukua ge· birliği çok az zamanda bü· 
len f.'lim hadiselerin iki me· yük bir hız alctcak ve genel 
mleket uraaında batlıyan bu menfaa~e hizmet edeoekdir. 
iyi münasebetleri bozmadı- bu vadıde mühi !ll olan me· 
ğını tebarüz etJirerek de- tod dairesinde ç.ulışmokdır. 

. miştir ki: Ticrret muahedesi ve 

«İki memlkete münasibetle · 
baytarlık: nıukaveleeinden 
sonra sınır münakalelerinin 

rinc.leki dğişikliğin, iki kar- "oklanması b ~ , ulgaristanla 
deş uluıun kalbinde yer et· Yogoalnvya arasındaki sıkı 
miş ve kalbi nrzu eah:ısınd· ?k.onomik iş birliği yolunda 
an şuüri ıiyeaal hareket sa- Jkın~i mühim bir merhaleyi 
hııaına g<'çmişdir. İki ulus te~kıl ede<~aktir. Bjz mulıte-
Bulg·ariston ile Yugoslavya lit komisyonun işind" mu_ 
oraaındaki eamimi münaıeh· vuffuk olacağından ve iki 
etleri ve dostluğu yalnız kan murahhas heyetinin gayret-
karJeşliğinin ve cografi ya- iP. fuıtliyet göstermekte bir 
kınlığın bir neticesi olarak birleriyle yurış edercesine 
değil aynı zamanJn balkan çalışr:ıcuklnrından eminiz. 

ve Avrupa bar ıı yolunda 'föra gazetesi diyor ki: 
bir lüzum gibi telAkki etm. Yoğo3lavya ile Arnavutluk 
ektedir. iki ulusun muhtelır arnsında sınır ve po.ıaport 
seldhiyettar miimesı.illeri ar·· muamelatında kolaylıklar 
aeında aylordanberi yapıJag- yopılına~ı hııkkınJa anlaş-
elen yoklaıma tezahürleri, ma yapıldı. Şimdi de Bul· 
bulgar-Yugoılav münasebet gar Yugosl:ıv muhtelit ko. 
~rinin samimi ıuretdo kuru - I misyonu iki komşu mem 
luıu devresine girmiı oldu- ı l~lı::ot urıısıııda llynı mose· 
pauııu gÖlteriyor, bu bak· leleri halhıtmeğe \'alışacak-

lardır. bü iş, bulg:.ır Yo
goslav onlaşmnsında ikinci 
merhaleiyi letkik edecelşr. 

Yugoslavya~a me~usan in-
tihabatı 

Yugoslavyadu şimdiki hal
de günün meselesini 5 
mayısta yapılacak olan pa
rlemento intihabatı teşkil 
etmektedir. tlatırlardadır ki, 
bay Yevtic h ükumct baş
kanlığına gdldikten sonra 
Yugoslavyanın l jyasi haya· 
tında yeni bir devre baş 

lanğ.c olmak üzere para· 
lementoyu dağıtarak yeni 
intihabat ile altı seneden· 
beri siyasi faaliyetten uzak 
ko.ımış olan f,rkalarn tek.. 
rar siyasi hayata dönme. 
leri için vesile vermişti. 

belgraJdan gelen son ha
berler, yeni intihabata daha 
iki aya yakın bir zaman ol
duğu halde bütün fırkalar 

maholılinde intihabat müca
delesi için hümmalı hır ra. 
aliyet görüldüğünü bildir. 
mekledir. 

bazı fırkalar daha şimdi
den listelerini hazırlamış ve 
bunlardan bir kısmı da liste · 
lerini temyiz mahkemesine 
vermiş bulunmaktadırlar. M:ı· 

hlm olduğu iizre Yugoslnya 
kanunlarına göre intibah 
listelerini halkın reyine 
arzedilmeden önl,,o temyiz 
mahkemesinin tasdikinden 
geçmesı ldzımgelmektedir. 

Şimdiki halde temyiz mah
kemesine biri b. Yevticin di
ğeride Yugoslııvya halk fır
kasının olmak üzre iki 
liste verilmiştir . 

Eski başbakan b. Uzune. 
viçın boşkanlığındaki Yugos· 
l&.v ulusal fırkası ıse yeni 
irıtihabatta namzcd listesi 
göstermem~ğe ve mensub
hırını ulueul birlik u,:ın 
en fazla zaman göste· 
ren bir listeye girn e'cde 
veya bu listeye rey vermek· 
de serbest bırakmağa kar 
ar vermişdir. 

Diğer muhalif fırknlıır ara. 
sında ise henüz görü~ınelere 
devam 6diliyor. Söylendiğine 
göre, şimdiki halJc Davidov
için boşkonlığında bulunan 
Sırb Oemokrild ve Yovanovk. 
in başkanlık ettiği Sırb çiftçi 
fırkaları ile sabık llirvat 
kövlü fırkası ve B. 
Pi;ibiçevidn başkanl· 
ığındalı::i mu,ıtnkil deje
kratlaretm müteşekkl köylü 
Jemolı::rat koalisyonu arasın
da bir anlaşmaya varılmış· 
t ı r. I>"ğer bir kısım muhal
efet pnrtilerinin de hu gru
bn iltihak ed<!ceklcri z ınne
diliyor. 

Muhalefet partilerinden 8t· 
:ınoviçin bnşkunLğınıla bul. 
unnn S.rb Rndikul partisinin 
de Yovtk grubu ile birlP.ş
diği söylenmektedir 

Slovo jttızetesi ıle şöyle 

diyor: Bulgar-Yuğosluv mu. 
komisyonıın ruüz .:ı kerele r i ve 
hnllcıloceği ıneselel~r daha 

ıiyado ökonoınik mahiyette 
olınakln beraber sıyasol oh
ommiyetide varlltr. Komisyon 
vaziresini yapmakla bulgar
Yugoslav anlaşmasına ç<?k 
büyiik hizmet etmiş ola<'uk_ 
tır . 

Oelikanhlar yanar: 
«Onun sevgisi» ıliye. 

llalOuki o, hk bir un 
Bakmaz fena nazar 
Ha~ köylü kardeşine ... 
Bel.lı::i Je birçok zaman 
Sonra derıgini bulub 
Ç ıtacaktır . eşine .. 
Buou kendisi bilo 
Kararlnşt rmamıştır ... 
Çiinkü: Gen~· kız dengiylÔ 
Uyuşamaz sıınmışdır .. 
Fakat durur mu evde 
Böyle güzel muttasıl? 
En nihayet her yerde, 
Göründü fasıl fasıl 
Kıza gelen dünürler. 
Ldkin, o her tekl i fı 

Kabul etmedi; dedi: 
«Evlenmek istemem ben» 
Her gelen, hemen hemen 
Aynı sözü dinledi . 
Ve hu sebebden, zaten 
Onu çok kalb kinledi. 
Zaman buya; deği,ir 
Her lıkir yavaş yavaş .. 
EskiliklerJe eder, 
'< eniler uzun sııvaş . 
İ§te Eminenin de 
Kalbi girdi zincire. 
O da gönül boğl.ıdı 

Kumral saçlı Nadire .. 
İki knlb birleşince 
Doğdu yeni bir hayat .. 
Emine ile Nadir 
Evlendiler; oldular 
Hem mesut, hem de rahat 
Nadirin ~·ok ihtiyar 
Bir tek bab::ısı vardı. 

Onunla, çok bahtiyar 
Ömür sürer yaşardı. 
Zengin değildi , yokdu. 
Öyle çiftliği falan 
Turlasınn bir nohut 
Bir buğdaydı atılan 
Fakat, buna mukabil 
Temiz kalbi mevcuttu .. 
Yüksukten a\masiyon, 
Yalan ldCları yoktu . 
Velhasıl, mesut eller, 
SJverdi Emineyi.. 
Evlendiler aradan 
Geçdi oylor. seneler; 
Bu go~·cn her zaman d:ın 

Neler görünJü neler. 

** Yurdu düşman bürüdü; 
Hem sağdun hemde soldan 
Köylerine yürüdü 
Mesa adlı kumandan 
Kavurdu bütün yanı 
«Para!» diyr.n canavar, 
Akıttı pek çok kanı .. 
Hoşnldı bütün dayar .. 
İşde yurda düşmanın 
Adım attığı günden 
İtibaren ayrıldı 
~adir güzel köyüIJden .. 
Karısını ak saı;Jı 
Babaya tesl ım edib, 
Kendisi dik yamadı 
Yollardan cengo gidib, 
Suvaşdt bütün sene .. 
Beri· yandn Emine, 
inledi içJen gelen 
Bir acıyl ı,, testide, 
1 lem dorinden derino .. 
l}ünk.ü: onıı musallat 
Olmuşdu gA vur M~sa, 
Amma ona Emine 
Yüz vermemişti nsla 
Mcsnnın dii~üncesi 

Onu elde etmoktj. 
===-=:1-:ı::s;o; 

intihubat neticesinin Yevti~in 
buşın<la hulunJuğu ve ik
tısndi. snnni, zirai grublarla 
gene unsurlıırın temsil cdi· 
ld i ği listenin hiiyülc bir ek· 

5 Mayısta yapılucak olan 1 

seriyeti otrafımla tophyacnğı 
kuvuetle üuıill edilmektedir. 

En nihayet anlattı 
ihtiyar babasına. 
Her şeyi birer birer. 
Vaziyat değişmişti, 
Olmuştu eyce beter. 
ihtiyar köpürmüştü; 
Binmişti küplgre, 
Göz koymuştu o alçak; 
Demek ki gelinine .. 
Göz koyması nasılmış 
İntikamı alacak 
O günden sonra galin 
Çıkamadı hk bir yere. 
Ç•lupandı makbuı gibi 
Ynvasına evine 
Mesa o gl1nç kadını 
Görmeyince sokaktı 
Anladı maksadını 

Nihayet karar verdi 
Bir gün eve girmeğe 
Fikriyle eve geldi 
Urba değ:ştirmeğe 
Süslendi o gün Meı:ı 

Saati saya s ı. ya 

Nihayet güa karardı 
Her yere sükun çöktü 
Kesildi ışık ardı 
Mesa ~:ı ktı evinden 
Gitti o eve doğru 
Heyecan duydu içinden 
Şaşırdı birden yolu. 
Eminenin evine 
Hücüm edeceğine 

Şaşkınlıkla atladı, 
Komşunun bahçesine 
Komşu kadın görmüşdü 
Basdı yaygarasım 

Mesa da hşmen ordan 
Çekdi arabasını. 
Komşular uyanmışlar; 

Dolmuşdular evine, 
Aradılar bakdılar 
Kad·mn bahçesine 
Herşeyi anlıımışdı 

Eminenin babası. 
İçersinde dolaşdı 

Bir şüphe orabnsı 
Mutloka gene gelir 
O gd vur bize diye 
Ev kanlara bulanır 
Namus işidir diye 
Artık hergün hergece 
Elinde b Jltasile 
8:Jk:ledi o sessizce; 
Mesanın gelmuini ... 
İşde böyle bir gece 
Bekliyorken MesanıD 

Gelmeiini bahçede 
Uzakdan bir karaltı 
Süzüldü yuvaş yavnt·· 
İhtiyar görünmemek 
İ<.:in saklandı hemen 
Çitlerin arkasmo 
Dikkat bilo etmedi 
Gelenin şapkasına 
Krıraltı yaklnşınca 

ı Brıh\·enin kenarına 

İki yana bnkınıb 
Atladı ı;itJen h eınen 

Faknt öbür tarafdon 
1 Bir hareket görülılil" 

llavayıı kalkan batta; 
Enseye indi birden, 
Knıı Cışkırtısı çıkdı 
İnen balta yerinden. 
İhtiyar bnba koşdo 
Evinin ' içersino 
«Kız Emine gel dedi, 
Lambayı al eline 
Düşmanı baltaladııu 
İsterim bir hediye.» 
Diye sevindi güldü. 
Emineyle birlikde 
Bahçesine yürüdü. 
Elindeki lambayı 
Tuttu cesede ıloğrU 

Fai.nt tanıyamadı 
Y atun yüzü koyunu 
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0 
ıtalya habeş ıtı/afı 

( •ttarnrı ikinci sayfada) dir. İtalyanlar Halw~ 
,_____ - . , , 

1 Şehir sinemasırıda nıeı· h•' d. 1 . d d a ıse erı c var- hududunda mühim as-
ır. keri tahşidatda buluıı-

hi A v~uJta devletleri ınakt adırlar. 15 şu bat 
r ınustemlekeyi is.ııal tarihindt~ iki ltah·an 

ett'k · ~ · ~ 1 leri zarnarı, daima fırkası ihtiyati lt1dbİf' 
1 

u ha u ı lıa n~kcli takip olmak iizere ~ef erher J 
et · ' nuşJerdfr. ediln•iŞIPrdir·. (;t~~eıı 

Müstemlektı harbi ' pnz<1r giiı,ii i~i ~Jilis J 

eve}A l 1 d ' tabura ~orıwlh.· i uitm<·~ 
1
•1 et tıca viiz ıa' a isi · 
e b ı iizer<\ ~aııolid() tı har~- ı a" ar ondan sorıra 

nıüst ket elmişlcrdir. 26 ŞU· 
d' · em leke işgal bal tarihinde lıih tik ı :r ılır. Çin-.la ııon ilıtil- Faşist konseyi iiıı iiİıde . 

1 
1 

hu gibi h:idiselerle ~Ju~soliııi 70,0QD dPn 1 

laşlanuş ve bundan so fazla kara ~ömlcklinin 
~~ra nsMuri kırası Japon şarki Afrikayn gföıiiHü ! 
iıa .tarafından işgal ed- olarak ~itnwk ish·diğini 
nıı lir bildirmiş ve binlerce 

k ltatya;ıla r Ha heşi sı.a mı niza ııı i askeri 11 tle ay 111 

k~~· harekete ge~me. istekde hulunduklarnu 

1 24 Şu~at 935 pazar akşamrnd2n it1oarr n. 

• 

A T L A t~ T i O 
Brigtte llolnı ile bere.her oynıyıın diğ'er artistler• 

.IEAN .\N(~EL· ve PIEHRE BJ N~t;JI.\ 

Bri~t.ıe llel111 .~ll n.ıu_ıiu.~!t~ hii~. tik. sarıat kuY- ı 
vctını ve kahıhyetmı go~lt~rmışdır. Aşk, m~-
Cf't'H. kin, irıtikanı, ihtiras 'e hevPc~ırıJn <lo- ! 
hı olan bu meraklı ve esrarcrıgh filmi lwr 
lıalde ~()ı·iiuiiz. . 

Avru·a: 1 -Fok~ .Jurnal. 2-Di.lBS orv~ntal . . ., . 
~levsim mi'ma~~hetile hu ak~amdaıı itihare11 

• 
~ii vart~ ~a:1 t 8. 00 da haşl ıyacakdır. 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali tıt Japonyamn Mançuka ilave etmi tlir. 
~ a d · ı·t 1 ı 1 · H Pek k J olan :'~ markası n ı arayınız. r ın a olduvundan a yarı ~aze e t'fl Cl- ya mua ı ::.v 
a1ı· o l ı 

l.dd. ~ haktı olduklarını heşi~tana ka r~ı şhh et i 
1 • f>ünyoyı ölüm ş ııaile tnhrib cdilmekden kurtaran 1 
a edivorıor. hiicüruıarda huıuıımak- Balıkesir lnhisıır ar 

. 8AYl'.l 

ıa/labeş'. lıalyan ihti- dadırlar. İtalnııı ıı atbu- Ş A N O U · ·· ı ·· 
~ eheemnmı 'yeti tleı ln\ı· .~... atı, Fı·ansız ·v.- İn:ıiliz M . ş 1 . Başmüdıır uğünden: 
\.:eı~ • ~ .._, orıs . uva yanın ~ahcserı 
ı,. •etden k d • ruatbmıtm İtalvanın })a_ M a·· s y o" B e b e Sındırgı lrıhisarJar miidüriyeti anbarlarında 
'\9 ·ı sar ıyor u • k , l ı ... 1 . b" ı . ·ı dd . d d •ı en 1ı: • • be~ı~tan·\ · ·n·!ıiiı ·ı C1l 1'1 ve ı bulunan ta lm1nen otuz ın l\t o. ra esın e i -lhti unıral bır baş; 1 " ... c ( ·~ c. ~ • •--- .. 

fl6ra~~r ~.ğilerek alacağı lıath lıaı·eketı ...:::- ~ - are ınaJi yaprak lÜlünleriıı ı alıkesir isıa ~onu-
~lkinur:~n~~vaş ~avaş l tasvib eltikleı·ini yazma-~~~~~~\.~~~~~~~ · na nakil ve teslimi 1~-2-935 tarihinden 7 Mart 
'Jkırına u~mesıle ktadırlar. ~ · ıl 935 tarihine kadar açık eksiltnıeye konulmuş-~•reıe hsı hır oldu. İl l d ı' . 1.. . . it. Doktor baklcriycıluk Doktor operal6r ~ 

oltii r ıçk:ırıklnr « po o , ta M 1> a~- ~ 1# tur: Taliplerin btf habdaki eraili anlaoıak üzere 
~·~ı;, ~t 1;::.;loldu ğıda ki ba~lı k 1ı ~·azılarla N M! EDE Nl AKKEN~ S f D j ÖZ T J. y '!\ ııı:ı lı alli 1 n hi a rhı rile Raşıııüd ıi riyl'tioıire oıüra-
1\ltı\ln .. ? • doludur: flt ~ · - ·- -- l1' - -- - ıtJ caat eylemeleri ilan olunur. (4:3-3) Oç .. U~erıne · it. jlj -

bit~lüpeyda oldu «Fransızlar lıal)'a ha-ı /ç ve salğw haslaltklar Cerrahi hastalıklar 1"'4 Rıtlıkesir .l\~kcri satın 
~'•tek ölü yerine klıdır di V l>l'lar» ve İta· mtilehas:;ısı . mı1frhassısı 
~ bu lı: · • • 1 k • d Şi~!~incu::~1

1;~, .baş l~·auııı «llatıı .. -~•ar~k.cti .VATAN t~czarw~i lıi~~şi~~~ı<Mki nıııayeıw (l lll(l ()IJllSYODll.._ an: 
"<erıd'· deınek ki katil makuhhır; hutun (•ıltan 1 evınde lıa~talarrnı lı~r ~un o~leden :soııra ka- 1 

• 'usığırhkda bulunan kıtaal. için 100 ton ln 
lıi, ~ü~a~ .babasıydı. matbuatı ltalyaum H~- ~ bul ve lt>ıla vi t•dtırh•r. · ;ti kapalı eksiltme v~ )'İrrui ton Bulgur, beş ton 
~llıtı 8 •cın almıştı beş kıt asında yabdığı ~ ~ kuru fasnl,va, .. beş ton nohut, beş lon 
~tıaın~an~an izini: ,e vapacailı har()kt)ll~- ~~~~~~~~~~~ Prin<_", iki lo11 K. l'züm, bir lonZeyıin yağı, iti 

~~~·k %'i:·;~.unü 1 ~·i ı'iıs~ip ı~lıneı.ııe~irl~·r Bahkesir Belediye bıı~ıık ton sahıııı, hl'ş ı.uıı Tuz, tıe &on Gazyagı 
O•di ~•klaşınca il f :ıoı·rıer'' ltalıa açı" eksiltme usulile 20 Mart 935 çarşan1ba ~İİ· 
~ . ''nıu · · ı · B k 1 .. d ı ı d ı kd Ç~ırıe:ye b1.Yapayırn ~azelesi JtaJnuım ilahe- aş an ıaın an: nii saaL . e satma ınaca ır. 
y~~~rden 0~~ oyu~d ~istandaki 'dnYfü~l hir l5a lJn içiıı ıuuvakkat 1eminat altı yiiz yetmiş beş 
~ı~,:şnra.k e:i~: an temdin dava~ıdır .di~·e Balıkesir şehri numar,ılama işlerinde kullanılaettk num- 1 ıira diğer Przaklar İ<_"İn dört yüz seksen dört lira 
t lty 1 rtı b · ara lavhaları JS gün müddetle açtk eksiltmeye konulmuştur. k ~ . b 

1
. 

~:el hl.l dü .~r oyun yazmakdadır. «il ( ~ior- 1 _ Eksiltme 27 şubat çarşamba günü 8 aat 15 de Bal- yetmiş be~ . uru~ gazyağt lÇlll yüz ir ıra on 
&~blllışken ~i~n~eyle rı~le d. Jtalia gaıetesi ıkesir belediye Encümeninde yapılacakt_ır. kuruşdur. 

(} 
11 sı ,, erı ı· . . ı . ·. ıı. 1 "'. l'' h 2 - Eksiltmeğe girecekler beledıyede mevcut emaye Eksiltme Balıkesirde Kolordu kararoAhı civa. ı..~İt ..... · "ll"rusuna tl\Oll\I. ı<l>f\~l~ull(t • 1 hl f · " 

ı .. ıışr . . . . . numunelere göre ve F.muye numara ev narının encı 1 k" K 1 d t k ·ıı k . 
~-lllışb· ·Pençeyi da aııar~ı ltakımdır. Bt~ evsaf ve oşkdl · tamamen temin suretile büyük taahhütlere l'HH a · ı o OJ' u ar ırrua Vt' e · sı nıe onnsyo-
~ llrban ır.haraket · .. ı k d · b·ı ·1 E ·· nuuda .vaıHlacakd}r. istekliler şartnanıeleri gör-(\~~adıın~~t.ti .. zavallı anarş1 mu · tt·nı .. eeı 1 girilip muvaffak olduklurına aır 1 gı erini :.n~mene 
~ot·· ıl[, oı · devletler ieirı korkunc , göstermeleri. . . . ınek iizere hflr giiu iş zamanında ve 

lltdij d u . . ~ . 3 _ Eksiltmenın muhammen hPdeh 1200 hra olup pey l ki · ı . ·ı ·· .. bell" 
1/. elikonlı. hır endışe ttşkıf etnıe- akçesi 90 liradır ihalede bu teminat yiizde IS nisbetinde pazar ığa girece erın eft.SI tme gunu 1 Saat• 

aşaran . e il'. artırılacaktır. ~ ahdıed B kd <l' den evvel muvak~at temiuatlaruıa aid nıakbuz-
Oon erat,., . 4 - isteklilerin buna ait şıırtnnmıyi Belediye Hncümen larile birlikde komisyona gelmeleri. 51 - 4: 

1-J kaleminden almaları ve pey akçal rını belli soatten evvel 

Belediye vezne•ine makbuz mukabilinde yatırmaları il~n Karacabey harası 
r.(259' Riyasetinde'n: e;·lıkesirEvkl'f (26-4) M .. d .. ı· ~ ~·· d 
lfı lıi) ~lllııaralı Balıkesir zir:ıi kredi koopera- \I ... d .. 

1 
.. ~ U ur ugun en: 

•lir eu. ~lı '.~ ııı uııı iyesi 8 .\la rt 9 3 ii ta ril ı i 111~ 111 ii · a • • ti il r U gü il d ('il: Hara , e merinos yeti şıirııw ı;iftli jli hayvan-
01arak ~a !{Unii lfalkeviııde saa ı iie de ald:i<le ı Evkafı ıııazhuıava ai<l 1.ılııııineıı 14000, nıiil- laı·ı iı_:iıı ~ iiz iki bin kilo ~·ulafla yüz dokuz biıı 
~:~~ıi 1~~1.'~~ •ı<lecekdi r. K oope ra ı if ort:ı kla mım baka ya aid talı 11 ıi ı; en 40 UO kilo b ujtdaya 1 eııı • k iJo arpa ka ııa Jı zarf u ~ulile eksiltırıeğe konu ı-

tı1 olun~r t rde içtimaa i~tirak etmeleri lüıurnu d~t miiddeli zarfında lıiç i~lP~li çıknıadıµmdaıı mu~ıur isu·klilt)ri11 s~kiz yiiz lira n•uvakkat te-
, .. ~u icr · , hır ay zarfında pazarlık ~uı etıle satılacağmdnn minatlarile hil'likd~ P~siltnw !!iirıü olan 10-nıaat ~os l · 

1 n ı a 'l a i t · ·· k ... d ·' l · ı ı ı k f · <l · ·· • erihni 1.( < ruzname~· ı nıtıza ·eral a~agı • ta ı l o an arın ev a ı aı·csıııe muracaatları. - 935 pazar giinii ~aat, on dörtde harada buhı~ 
"'l 

11
·: ( 40-1 ) '1 ' 1 rııa ları ı a11 o t11nır. 45- 4 , ı _ 

19 
nrzN.\ME . , 

% \·e ka 34 seıwsi lı~~ahatırım tetkikilf• hılaıı
\· ~ -.. ~, \t~ zaı·ar lıe~ahınııı ıasdiki, 
'ellılerin .... k_ı ~neclLi idal'e azahu·uı111 ihra ve 

a -- ın ıntılıahı (re\'i lıafile) 
l 4 ..._ ~en! mürakıhl~erin inıilwhı (reyi hafile) 
1

1
anka enı ene zarfında koopcratifi11 Ziraat 

(j~ 111dall · ·ı 1 ·ı t·· , •ııaılıs Vt-ı or·taklarııı koopeı'<ttıh mı ta ısı 
il~ ''d•\~1):1 eı·ıuayPl.-r·iuirı kac uıi~line kada istik· 

~ , 1 P(•t• ''I • 1 k • ·ı 
11\ v ....... il· :1\ t•ı·ı ıa · kıııda kc.u·aı· ıllı wzı 

' 1 tıılsi1 tlr1<~<len tavin olunacak nıiidiir ,·,·va 
le Vf't• ·ı ( ı ·.. . . . ' 

~ ece"' ucrelın tc~hıtı. 

Belediye 1 Balikesir İnhisarlar 

B. k I .... d · I başmüdürlüğünden: 
aş an ıgın an. Ç~kır iulıLarlar meruuri~·tıti anbarhlrında 

Mirzabey mahallt~sinde yol fazlası 34 metre 1 hulunan idare nıalı yaJlrak tütünlerin Gönen in
murabbaında bir arsa satılnİak üzel'e 17-2-935 hi~arlar auhal'laruıa 11akli 19-2-935 tarihinden 
~ti rılem()cindeu haşlamak üzere on lıes f!:iin acık ı 0-R- 9 35 ıarhine kadar açık eksiltnrnye çıka-
~ . . ·-- . .. 
arttu·rnava cı karı hmsdır. llıale~i ()_3. 9 B5 ~tiıı- rılmı~ oldıığun<la11 hu muddel zarfında zuhur 
lt•mecintte saat 1 n tİa helediyetl<· ~' apılacakdıı· . t~tl•·(~ck ıaliplPriu şeraiti aularuak üzere nıahalli 
i~t .. ldih·ri : ı lu•lediv(~Ve uğrarıwlaı·ı '~"' ıluıır. iulıi~al'laı·ilt_) (~fi ıw11 \P başıniidiirivetinıize mil-

. · · · · (8H-H) raacaı eylemeleri ilan olunur. · • 49-3 

• 



• 

!AYPA: 1 ,&JLl-•·--··---•• 

Okuyunuz! 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Lıynit Ma,fen Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve hafıalarca pa. 
zar yerlerinde odun oramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhaınl her yere 
isted ığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadıldir. •oeğirmieaz Liynit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul· 
!anılabilir . Hararet derecesi piyasadaki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağazamızda 
en ucuz fiatla satış yapılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü günün/ 
temin edilir. 

1 Yalnız ticarethanemizde Oeğirmisaz Li~·nit 
maden kömürü 

1 Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halde 
bir kere tecrübe etmekliğiniz ıize büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler carşıstndn Demir, 
hırdavat, dlatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumah Abdurrahman ıade 

~OILl 

İngiliz veliahdı 
Paris, 27 (A.A.) - İngilt

ere Veliahdı dün Münihten 
buraya geldi. 

IGaib 
Köpek 

Henüz bir yaşında, Puv
anter cinsi erk.ek. beyaz 
kulaklı koyu eamur ve 
her tarafı çilli; bir av za
ğarı gaib olmuşdur. Nere· 
de olduA-unu bilen, veya
hud görüb bulanların bel
ediye muhasebecisi bay 
Emin Usare bat vurma
ları rica olunur. Kendile-
rı ayrıca ıevindirilecekdir. 

i. 
flhmet Hulüsi ____ .. ilan 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Kasaplar deresinin arırıması için yapılacak 
mecra işinde bedflnen çalışacakların nıartın al
tıncı çarşamba günü şehir nıezbahası ~anında. 
ki köprü ltaşmda sabah saat sekizde orada bu
lunacak memurnna müracaat etmeleri son defa 
ilAn olunur. 

İtlenıe aygıtları hazırdır. 29-5 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Doktor müteveffa lımai\ 
kızı müekkilem Güzide na
mına istasyon civarında in
şa atdirm~kde olduğum bağ 

evinin tahmipen (52) metre 
kıpu ve çercivelerinin götü
rü olarak inşa ettireceğinden 
yapmak istıyenlerin yazıha-

nemize müracaat eylemele. 
meleri . 

Ahmet ı;e§mesi yanıcda avukat 

T. Zerdtcl 

Memduh Ahmet 
ÇOCUK 

hastalıkları mütthaasııt. 
Muayenehaneıini poıtah- 1 

ane civarında Zemen ıo- , 
kağına nakletmittir. 

1 - 934 senesi t.ınzifat ve tenvirat vergisile , 
tente, siper ve lavha resimlerini ödemek için 
son taksit. müddeti mart ayıdır. r= ... 2 - Tayin ve ilau edilmiş olan bu son tak
sit müddeti olan mart ayı içinde ödemiyen mü
kelleflere borçlarının im.k.darına göre yüzde on 
zam edilerek tahsili flmYal kanununa tefikan ve 
belediye kanunun 112 ci maddesine da~·anarak 
tahsil edilecektir. 

~AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKlt.I 
YUSUF KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddeain-
3 - Yukarıda yazılı vergi ve resimlerden de Ahmet çeomcsi karşısında 

hakayası olan borçlulara bu kel're yazılı ihtar Merkez ve kazalarda hor 

kağıtları imza mukabilinde birer birer doğıtılnıı~ nevi dava kabul ve surat-

11 "" · · kA - 1 k, ~ ·· dd t • · · d 'i il le neticelendirilir . o < ugu ıç11ı cıgıtta yazı ı · aınını nıu e ı u,;ın e 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık. 
. .. . . '- ...... 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halkııuızın iter tfdü ihti~·açla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kim
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
.. Nerede eğlenebilirsiniz? 
gibi türlü suallerin eevaplarını bu taliloda arayınız 

KIRT ASJY E· Mustaf~ Fehmi. Hüktimet 
, • ne sokagı. 

esi postaha-

OTEL ·: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 

sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey .. .' Hükumet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktinı6' 
caddesinde A lını~t çeşmesi karşısında 

BERBER : Yeni berber ıbrahim Dural: Hüktirne• 
caddesi Yıldız Karaatlıanesi karşısın ı ·. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokağı 
numara 18 

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

TERZİ . 
ŞEKERCi 

Paşa camii caddesinde.. Meyhane boğazında·· 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı .\ (• 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şeker"' 
cisi. llüktinıet caddesi, postalıc ıne sokağı nu 
mara: 24 

MANİF A TU '?:T~vşanhh Zade Fahri bey. Fantazi 01
3

" 

nifatura ve kunıaş mağzası. Ku vayi milliY6 

cadd~si numara: 52 . 

H1RDA VA T. Cumali Hasan - Yapı vP. rençper düzeıı11 

1 • demir hırdavat, boya, ,·am, <;imelo vt>saıre· 
Saraçlar haşı. 

-fidemireuleriu ha~lar·uu.la tahsili emval kanununa .1--------1• 
dayaıı~rak bakayası dahi ıahsiı edileeekdir. Karacabey 

28 - 5 
Harası 

Müdürlüğünden: 
, -__ KA~DRi- uzKUR' --0~ 

, Mehmed Servet , 

ORME EVi 

' fN UCUZ KıRTASiYEMAGAZASl 
Hükumet caddesinde Zarhali oteli al- 1 

unda yeni. açdı~ı.m diikka~~a kırta~iye, zii- l 
caciye çeşıdlerınıu en eyısı ve pı~·Jsadan 

e11 ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 1,1 

talebeleri ne aid muhtelif defter ve kalem 1 

vesaire diğer ticaret han elerden pP.k farklı ' 
ve ehYen fiatlesatıhr. 

I._-

Harada teşekkül ed~n Merinos yt>tıştırıne 
çiftliği ihti)·acı için on adet yiik arabasile on , 
adet koşum ve yirmi heş kısrak topdarı ve pe- 1 

rakende suretile ve aleni f~k~iltnu~ suretile mii- 1 

bayaa edilecekdir. isteklilerin temiııatlaı·ile bir· 1 

likde 16 • mart - H35 cumarte~i ~liııü saaı. on .. 
altıda llarada bulunmaları ilan ohmur. 

(55 - G) 

.r: e Baylar, bayanlar; tuhari1 
ve örme eşyanızı iş banka'~ 
karşısında ORME EVi nde 
her yerden daha ucuz ola ~ 
rak alabilirsiniz! 

- .. 

Ba~mı ,t•ri VİL.\ YET MATHAASI . 


