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F ranko Hükiimeti 
Fransa i g ·ıtere .. 

Bu ik-,-. H_ü_k_ü_m_e-tı-. -y;;;;~:·-B-ir_Z_a_m_a_n_d_a_F ran

ko Hükumetini Tanıyacakları Bildiriliyor. 
lrlanda, Franko Hükumetini Tanıdı 

Parfı, 13 (A.A) _ 
ıaya tltı Fren· 
Yol c etmıı olan lıpaa· 
bto knıGltecllerloden kırk bet 

tıt Fr ._ t dz llDıdıt ıpaoyaya 
unnıoırnr. 

Franktıtler 
hududu k uauvaklıaten 

L apamıtlardn. 
011dra, 13 (A A ) 

ıabahkt 1 1 : - Bu 
nıı l:ı 

Franıa d I razetelerl 
e neılterentn G 

neral Frank e 
re bulundu~~u ta1aımak Oze 
l•r. •rını yazıyor · 

lrl nd G heral F k 
tanunafa k ran OJU 

L d arar verrnııur 
on ra 13 (R . 

Madrtdd ' adyo) -
e toplana l. 

rlyetçı 1 n unıhu 
'P•nya hGk6 

Ve Elçi Gönderdi. • 

lhttllfh olan tek nokta da 
demokrat devletJer tçln bu 
laoımaktıt eceJe etme la. 
zumunu olup olaııadıiıd1r . 

Fr aı • lngıltere bük6· 
metleri lıpanyada deiltmek· 
te olan ••zlyet hakkında 

11kı temasta bulunmakta· 
dırlar 

Taymtı ıazeteal, çarıam· 

ba günü kabine toplantıaın 
da bu huııuıun mevzubabı 

edıleceğlnt, v ziyetln tavaz 
zuh ettiğini yazmaktadır 

Londra, 13 (Radyo) -
lrllnda, Franko htlk6meUol 
tanımala karar vermfıtır 

lrlinda lıpanyadalfl elçl· 
ılnl f r•nko nezdlne tayla 
etmlıtır 

il isti Ko fe Si .• 

Aup ~eyıti r isi, Yıhuôtl ra arszi satılmasma derhal 
ılllhl• ınuk b 1 . metı 
etmete dat • e eye deve.ın Londra, 13 (Radyo) bedeılne mümaııl bir mua 
teytd ettıiı:tı:.•rdıit kararını FtlııUode tedhlıçıler faali ye hede ıkamul, 

nihayet verilm sini istedi. 

Cumhurıyetçtler 
0 

hı devam etmektedirler. 4 - Yahudi muhacereti· 
lerl bir tebliid etretulc:. Buıüo yapı1an bir çarpıt · ne ve Yahudilere arazi ıa 
ecnebi httla110 e Mıdrldtn mada Y hudılerden 3 ltltl talmauoa dubal otbayet ve · 
haUuna ıellm • uirarnamıı öhrıüt, 4 kiti de yaralan- rllmeıl, 
•e h b 16ndermelıte •r 1 lcazanaıak auıtır. Hatıp, iddialarını lnaılte -
lertnı teaıın lçlo çare Londra, 13 (A.A,) fi renin 1915 ıenealnde ve ıu 
mete d rnulıa •e- ı •vet et ._ 1•Un Arap heyetinin relıt halde Balfour beyaoname-
Dlier t f Dleıdedır. C ara lan Ma . emal Ef endl HQıeynl, Saınt aıoden evvel Fılııttne ıııttk-
de Jenı bt drıd - Jemeı aarayınd toplanmıo lillnl bahıedecefı aurettn-
teıktlı ıı r hOl.ürnet ı Yerıı ve h 0 an konferanıta bey natta dekt ••adine lıUnad etttr · 
bir hareket vGcude rrntal •1uı bulunarak Arapların met mektedır. 
rnfyecetı. e rl c lfL h v 0•tmı i :ırı •e teırth etmlı · Loadra, 13 - Hayfa ... 
Fr•nko • bunun tir: ı. L•-oın 1 ll hGlcOmeu _ aeri maaaemeıl, memnu ıl-

nı tere ve F 1 - Araplarm memleket · llh teıımak 'fe 1aeıllz za. 
'•fuıd raoıa ta· lerloln tam l ıtiklil ini elde b k l •-

' 

1 
an tanınrnaıan btr en Jtaıına arı ı ı• mealen 

• t fkll etmtyeceıı k etmek haklarıaıo tanınma11 ıuçlu yedi Arabı buıün 
•tt mevcuttur C •na· 2 - f?Htıtınde milli btr idama mahküm etmtıttr. 
çtlerln m '- · umhurfyet Yahudi "'Urdu "Ücud getir A d U11a vemettntn çok " " JDI ıuçtao muzouD ı· 
doam etmlJecefl d mek teıebbüıüoden vazıe- ğ r bır Arap da, fazla yaf · 
tabının ~dil k e •Yrıc• çtlmest, lı oldujundan dolayı müeb 

me tedır 3 Mandanın feıhl, bu Fraolro muy ff k bed küreğe mah\ıüm edil · 
talcd a • olduiu manda yer tne Ftltıtınl bü lrde kralı mlfUr 
huıuıund 1 h D ıeUrllrneat kOmranlık haklarına ıablp Tulkerlmde bir Arap po · 

• e •e 1 h b d l Franlc a •y de lr ev et haline ıetırecek llı müfettlıt tabanca ile •u · 

bb 
o nezdinde hfçblr te. l 1 1 1 

ıe Bıte I 1 ı==-o-=a=n==n;,e=ı c::te=r .. e.=- =ra=k=;,m~u;:,a:,,·~~r;.:u:l:m:;u~f;,;t u:;r~·===-==ı=:;;== 
Bı u unu nuyacaktır. ı 

ıl r ıazete Franaa ve ln . Al 
" terenın General f 
ı_ ~a - Seferberlik 
llOJU t ı_ 
d nıma" arzuıun -

a alduiunu ve bu k arann 
çok aecıkaılJ ceflnl yaz-
lllakta v muhakkak olrnı 
Yan bir ıneaele varsa bu ka
rarın bir z 

a 19an me1tıleaı 

oldufunu ı:lkret IDektedtr. 

Trakyadaki 
Memnuğ 
Mınt ka 
Genışletildi. 

Ankara, l3 (lluıuıi) 
Trakya hududuadalrı I• 1 a L Jr 
••eri rıuntakanıo kaldırıl-a 
~G - q " ••ıebetale Knldarelt naaaı-

d ut ttııntılc:uı ıımalde bu
u~: lcı.dar ıe•tıletllmft\lr 

,.,, 1 'bınt•kada yabancı te.
e •rt 

olu1a• " uçm•ıı da yaaalc 
uıtur 

Alm nv1 a ôaümüzde i ITı8 içi de 18-25 yaş aıa· 
rn i fr t a nıilen sılah altma alm cak. 

P r l ı, 1 .:S (AA ) «Ôvr)) etmtı oldutu ıö1lenmekte· 

dır . 15 Şubatta aaıl aeferber

ltiln baıhyacağı, 18 ıubat-

ıazetcıtode Bayan «Taboulı» 

Al1Danyaoıa Müothten evvel 

oldufu glbt, btr nevi ıantaj 
Japt r ı~ . Alman - ltalyan 
mut lebatı meıeleılnl tlerı 

' ta 25 ili 30 yaıındakl ef· 

radın davet edtlecefl rlva· 

yet oluamaktadn. 3 Mart· 

t n 6 marta kadar Alman 

yada ıeferberllk hitama er 

mit olacek.O:r.aman Almanya 

kendi taleplerlle bırlllı:te ftal 

yen mutalebatını llerl ıüre · 

cektlr. Tabii foıılız zlmam · 

ıllırebllmeıl için zaruri olan ha 
zırlıklardn bulunrnakta oldu 

lunu Y•zoa ktadır. 
lngtlız rica it taraf ındao 

verilen malOmata nazaran 

Alman hazırlıkluıoı ıda 
re edenler lıllcal göı · 
teraıektedlrler H · ava ıe 

ferberltfı • YGzde doluan beı 
lkaıal f'dtl ı 

iti ttlr Alman,anın 
IO ıubatt h a ava kuvvetleri 
lçla l&zım olan efradı da vct 

j dıırları bu •azlyet kar1111n · 

da h•Haten bedbin deflller· 

dtr. çüokü onlar, fran11z zl · 

mamdarları gibi, böyle bir 
.ınlzanıene intizar ediyorlar. 

1 dı. 

ek3le · ıo Senelik 
Pr.oğr 

~---------------········ 

• m zırladı. 
ır 

n500 Y l<h 41 ilA e e Ye i 
Açllacak. Büy .. k ~i er H 

______ t_k_h_D .... o~ğ:ıı-u-m~e~v:leri Yapılacak. · 

s ha 
16 Vilayette de 30 ve 50 Ya a körl r dan büUia bu müe ıeaelerln 
Ankara, 13 (A.A.) - Sıh · fert, ıağır, dtlılz •e 1 çojııltılıp kuv•etlendırdmeıl 

hat ve içtimai u v net mOe11eıelerl, tıb ve be ta- elzem 16rülmelctedır. Bu 

Vekaleti tarafından memle- lel.e yurdları, •YnJ zamandı makaa la Vekalet oo • oellk 

d teıkdatlarr ı t.tr 11 projramı yap· 
kettmlzde yapılmakta olan içtimai yar ıaı yen 
tçtlmai yardım blzmetlerl •• dır. Mtıblla 'fllly•t mer· mıttır. 
bu ıabada yapılma11 taea•· 

vur adilen ıeyler hakkında 

Anadolu ejanı111ıa b•r mu

harriri ıalahlyetlı dairelerle 

temaıta buluomuıtur. A ldı-

ğımız notları bütce, tı ve 

proiram bnkımmdan Qç mad· 

dede t ıolf ve huliaa et

meyi muvefık bulduk: 

J Cumhuriyetin ıoo bir 

kaç yıllık bütcelerJafo ted 

kiki, Sıhhat Veiciletl em 

rlne verıJeo içtimai yardım 

maaraf larında mütemadi bir 

arhıı ıöatermektedır . 

2 - Tıbbi f aaltyet gibi 
ıörüaeo bazı .ht:ımetlerln iç 

ttmat yardım karakterll!l 

gözönüode tutmak, 11tme, 

fJrenet, •erem, trahom mü. 

cadele te1kılitler1 gibi f aa-

ltyetlerln yurddaıların 11h 

batlarıDI Ye çahıma kudret 

lerlnl yükaeltmek, nüfuıu · 

muzun artmuındakı rollertnt 

hatırlamak lazımdır. 

ltaıtahaneler,akıl huta hk 

Jarı müe11eaelerl, dofumev · 

lerl, dfıpanıerler, eana tor· 
yomlu, veremle mücadele 
dlıpaaıerlerl, 11hhat merkez 

08 
doiume•I 3 - Yeni tt .,rograaııada 

kezleri od• 1ataklı bir taraf ta• •ili yet h11tahane 
ıçılmıf, elif lerlnln de•let bOtçeıl içi•• 
teatı edtlmlı bulunan He;SO alanmatı dGtün61mekte 'H 

beli verem ıaaatorıornu 41 viliyette renldea &VO 
175 1 h h l yatai• çıkorılmııtır. yat kh birer aıta an açı · 

Sıhhat VeklleUoe ald ol maıı teıblt edılmlf bulun· 

k 
- 340 dlıpaoı r, maktadır. • 

ma uzere k ı d d 1 dlıp•• 25 Kaza mer ez o e ye· 
6 yerem mOca e • atdeo birer ııhhat erkeal 

ler vucu 
ıerl eıbt müeaae• kurulıcektır. 
ele eet1rılad1tır Ha1belıde• baık• tkt yar· • 

62 Vılayethrı tzde 146 ha•· de beheri 500 yataklı lkl 

tahanemlz mevcuttu. Çok aanatoryom, ık• 1erde 500 
çocuklu ailelere yardıın için er Jatakh .ere• haataha· 

d 
konan ve oeıl, iki 1arda 250 t" Y• · 

her aen• bil ee1e 
müıtahaklara dıt•tılan tab· taklı cerrahi yerem ıanator-

b yomu, 200 er yatakh tld 
ılıat seçen ıene elli bin u prevantoryom •• 30 •ili· 
ıene 75 blo liradır e.hkeıtrd• ette ayrıca birer •• , ..... 

Konyada 'köJ ebe mektepleri, :ücadele dtıpa~ıert açıla · 
lıtaabul, Elazıı. Mantıada caktır. Haydarpaıa Ye iz. 
bepıt 2250 yatakh akıl •e mir h11talaınelerfnde nram· 

ı imiz vardır. iller fçla 300 yataklı pavl· 
ılnir haat&haae er L t k 

b6tü yonlarıD l•ıaaına vaf a•ma 
Bulundukları yerlerde n 

ı ı üzeredir· 
.ıhhi ve içtimai lalsmet er "-ini •• ılnlr haatalıkları 

l ııhbat " bir araya top ıyaa müeaıeaelerlnf• yatak ıayıaı 
merkezlerlndeD çok ııtlfade 4000 ne tıkarılacaktar. 16 

edllmekted•r· Yapılan tıler Yerde beheri 30 - 50 yatak· 

vuıta ve ımkialerımıza 86" 1ı dofumevlerl, ml•mln •• 

re, mühim olmakla beraber 1ıfa11z haatalıklar tçla beı 
f' •• memlekeUmlzla coir• ı yerde Z50 ı•r yataklı mel-

içtimai vulyett •e tbtlyaç· ce, tht11ar ve dlıklnler için 

larımızın çokluiu bakımın· 100 er yatakh dd darüllce· 

ze, bet yerde yeniden çocuk 
haatahanelerı,lıtanbul ve lz-

CENGİZ HAN 
mtrdek tlerlndea bıık• bula· 
ııcı hutehklar için beheri 

' 50 ili 100 yatakla bet hu
taoe, El&zııda yapılmakta 

Almanc1t Jrn te rcü ııe eden: 

ENVER ATAFR .tı.T 

Bu bir roman değildir. Onu, sadece bir blyoğra
fl buyuk kurnandan Cenyl:.ln tucumtl hali elarak 

lel<ikkl tlmek de du9rıı değildir 
C<Ctrıgf:; Haml; Go/Ji çöliinun or/aıwdan çıka 

role /Jlrıdlslandan Avrupa orlalarwa, Çfn deniz/11-
dcn Karadenl:e kador bulı'in Asyayı ve Avrupamn 
yarısım, /Jir insan ö111rıı11de11 t1% bir zaman içinde 
ali ıisl ~d 11 Alla/un /arbacr, /uikonlar Jıdkam. Te 
muçinln, doğuşundan ulumılne kadar tabiat ve in
sanlarla yaptığı ım'icadt-leleri /tak/kate en sadır bir 
şeH.ILde an/almaktadır. 

<ıCengiz Hanı>: o zamanki örf ve adet-
leri, ticaret ve sanat hayatını, asker 
ve sivil insanlann yaşayış tarz/ar1nı zarif 
üslup ve ince bir görüşle canlandıran 
bir eserdir. 

Bu büyOk Türk kumaodt\DlftlD hay11t YC muc del 
!erini öğr~teo bu eıert a lôka ıle takip edec kılolz . 

Y A R 1 N B A Ş L I Y O R. 

olan ı 00 yataklı cüuam 
hutahaneılnden IHtk• iki 

yerde 250 ıer vataklı cOı· 
umlılar hutahane1i yapıla 
caktır. Köy ebe mektepleri · 

olu ıayıu artırılacaktır 
Jçttmai yardım tılerl ara· 

sında mühim yer tutan •• 
lfçller aruıoda yapılacak 
olan Cçtlm•l ılğorta teekllitı 
fktlıad .. eklletl tarafındırn 
haznlanmaktad1r. Bunun 
aıhhf ve içtimai r.thetlerl iki 
Vekiletıo r.ıüıterek meaa 
falle ttmam olunacaktır . _ ........... ----
Erzı~nc nın 

Kurtuluş Yıl 
Dönümü. 

Ankara, 13 (A,A.) - Er
zincan, lc:urtuluıunun 21 ncl 
yıld6nlmQoQ buıla kutla 

••ıtır . 

• 
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.··.··~·\. ~."'.;. ... ( ~ Hayvan Bakımı: 

Koyu H s 
edaviÇ 

lı arı Ve 
• 

SEHİR HABERLERi ı 
,j i. 1 •• 

.. . -·~ .. . . ' ....... . 

Vilayetimizde Koyu culuk Ve 
Koyuncul~ğun Ekonomik 

Ehemmiyeti .. 

Umumi Mecliste Dün
kü Konuşmalar .. 

Dün Muhtelif Evrak Üzerinde 
Görüşüldü. Geçen .Yıl Bütce 

/znhnamesi Kabul Edildi. 

-4 
Koyunlarda y&r1tlerı en çok zelct- ıkemeh yaranın ct-

çobdnlar )•aparlar. Mcrh - rafında vapışmıı tüyler var-
mctslıı:ce opa yıycn bir o sa oları t"ğrt mnkaıla gü · 
yuoun elbette bir terafı ya 4 zelce k ımelf, aertltklerl, 

Dün V t:aye t Umumi Mec 1 hftyvan ve emtea panayıra ralamr Kurt ııırma11odan 

ağılll g rlp çıkarken sıkıt 

madnn cia olabtllr 

Kırlr:ım zamanında da kar. 
lumcının makeıı deriyi. ke 
ıer . Bunların üzerine bir aı; 
katron ıürerek ıalaverlrler. 

Buoun kovuna ne kadar ac' 
• verdiğini bıltralnlz. 

Eier yara koyunun çıp 

lak yerlerinde oluna ıörü · 
liir Fakd vQcut dalma yün· 
le örtülQ olduğu zamanlar. 
e~er çoban da dikkataız olur 
H yera aörülmez Koyun 

ODU iÜDlerle çeker Yaraya 
ılnekler oturur, kurtl nar, 

koyun zalflemeye baılar. 
Mıkroplar kana karaıarak 

bir gQn ~uyunu öldürebtlır. 

Her ıeyden e•nl &<oyun
da yara olma ma11aa çok 
dikkat etmelldı . Çobanın en 
büyük meziyeti koyunu ıev
meıldlr . Koyunu aevmlyeo, 
onu mer hametalzce döjen, 
yaralarına dikkat etmlyea 
adam çoban olamaz. 

Yara olduktan ıonra ıü · 

nünde tedaviye baılamala
clır . 

Eter fare ayaklarda lıe; 
o koyunu matlaka ağılda 
bırakmalı hareket ettirme· 

meltdlr. Vücut •• mtta ise 
üzerini aararak meraya gön · 
derllebillr . Bu yapılmazıa 

ağılda bırakıp tedavi etmek 
daha iyidir Yara ılvrl Ye 

keaıct btr ıe1den oldu ve 
kan damarına d~jerek, da
marada keıtl lıe o •akit ya · 

radan fazla kan gelir. Böy· 
le yaralarda hemen bir 
avuç içi kadar gazlı bezin 
lç ne yaranın büyüklOğüne 

göre pamuk ıararak •e bir 
yumak yaparak tentürdlyo
da batırıreımz Yaranın tçlnl 
bu tentürdl1otlu yumakla 
ınkıca tıkauınız. üzerine de 
ııkı blr tartı aarar11n1z; efer 
kan keıllmezıe aynı ıuretle 

aaf okıtjenll ıu ile aarareı· 

oız . Kan keılldtkten 24 ıaat 
kadar ıargıyı yerinden al 
mamak l&zımdır. Eğer kan 
aelen yara ayaklarda tıe üat 
taraftan aıluca bir iple boğ 
malıdır 'i, kan çabuk keaıl 
ılo, eğer kan keıllmezıe çok 
kan akmuı hayvanı öldOrür. 
Bır veterinere müracaat et · 
mek !&zamdır . 

Yeni ola o yaralarda, üze· 
rlne bol tent6rdlyot ıftrdük · 

ten ıonra ıazlı bez koyarak 
pamukla ıarmahdar. Bu pao· 
ıumandan ıonra yara kurur 

ve cerahat relmezıe yaranın 
üzerini kaldırmamalı, kabu· 
fu ile hiç oynamamalı •e yine 
aarmalıd1r ki , hay•an dııtle 

ayıd,larlle yarayı kanatma 

"" Şayet yaradan ceıahat 

ıellrae o vakit it deilt1r 
Yarayı her ıüo paoıuman 

yapmak llzımdır. llık ıu •• 
arap ••bunu ile 1arayı ,a. 

lııl V alt B Ethem Av kutun açılma11n" dair vaz111, 
bıtıkanl ı iıoda tk ınc ı toplau 8-Sıhhrıt Müdürlüfünüa 
tmnı yaph. Ayvalık dııpanıer b!nHının 
Baı\can eluıerlyet oldu~undftD tamiri ve etÜY maklaeel 
celıeyi açtığını •öyledl •e mubavftAHna dair. yaz111, 
Meclı ıtn açılmaaı mftou~be· 9 Nafıa Müdürlüfünün 
tile Re ıtcumhur lımd lnöoü daimi amelenin 1lrml hrayı 
ne, 861ük Mıllet Mecllıt ıeçmemek Gzere icabında 

Relıl Abdülhalik Rendaye ve•rnlye ile de ı.tıhdamına 
ve Baıvekll Refik Sa.,dama dair yaz111, 

çelc1len tazim telıraflarına 10 - Nafıa Müdftrliliü· 
ıeleo cevaplar okundu ve nün htılulmet konatıoın tkmalt 
ıaygı tle dınlench . Bundan IDfaata için bütceye 2500 h · 
ıonra zabta aabık hullunın ralık tahılaat konulmaaına 

okunmıuına aeçtldı ve heyeti d~tr yaz111. 

umumlyece kabul edildi. J 1 - ·Nafıa MGdürlüiü· 

Ruznamenln ikinci mad· nüo üzerinden geçilmekte 
deaıne 11füe evralıı nrldtde olan yollarla baılanıp be. 
mevcut · a•ıalıdakl mad nüz ikmal edllmlyen yolla-
delc. r okunarak ald olduiu rın tunlftne dair yazt1ı , 

encümenlere ha•ale Ye icap 12 - Daimi Eocümene 
eden yerlerinde beıkan havale edılen 9 adet muh-" 
tarafandan izahat vertldı. telif itlere ald evrakın ted-

1 - 16 Encümen karan kik ve müzalıerHt 
2 - Merkeı: Ye mülha Merkez kazadaki hakem 

kabo hakem heyetleri , 
3 Kazaların ihtiyaç ra . 

kurumuı k anla n ve c~rahat 
yerlerini temtzlemelld_ir. 
K.raollnll ıu ıle yıkam11lı, 

eğer yar derin İle o vakit 
last ı klı ıırıngaya bu ilaçla 

sudan doldurarak yaranın 

içine 11kmalıdır ki; ta derin
lere kadar ıliç gttıln ve 
oradaki mikroplara öldür
ıüa. Böyle derfo yaralarda. 

yara yarıya ıulandmlmıı ok • 
ı•jenlf ıu da tyı aelır. Yara 
b6yle yıkandıktan ıonra te 
mfz ıazla bez ve pamuk 
koyorak ıarmalıdır. Yar• 
fyl olmaAa baılar. Çukuru 
dolduruncaya kadar bö1le 
devam edilir. Çukur dolupta 
y ra yGze çıktıktan ıonra 

eğer kabuk da bağhamıı be 
artık bu panıumana IQzum 
yoktur. Yumuıadıcı bir mer · 
hem okılt dözeok merhemi 
ıürmek kafidir Eier yara 
kabuk bağlamaz ve ıulanır· 
ta o vakit yarı yarıya ka
rsıtmlmıı Dermatol ve Aıtt
borJkli toz yaramn üzerine 
ıerplllr Bu toz hem mlk · porları 

• 4 - 939 Yılı varidat ve roplara öld&rür ve hem de 

heyetinin kırktan otuza in 

dırılmea l ve dıfer kazaların 

da o nlıbette tarh edllerlk 
Hklleri kabul edildt. 

maaraf bütcelerl 
yara vı kurutur . 

Eğer yaraya kurt düımüı 
leri, 

5 - HeHp kati cet.el-

lıe; k6ylerlmlzde yapıldığı 

ılbt afııülmen gibi zehirli 6 

ilaçlarla hayvanın büıbütOn bülceye mevzu yardım tah 

Vtliyet .makamının 

ılaatıodan ayrılacak ht11elcr 
canını acıtmak doğru değil 
dır O ••kit; küçQk penı haklundakı yaz111, 
alınarak, dikkatlice en de· 7 - Bandarma kayma -
rlnlerdekl kurtlara kadar kamlıfıaın Sııırcı oahıyu rıdc 
hepıl birer birer ayıklanır. 

Ve derin yaralarda olduğu 

ıtbl Kreollnll ıu ile yıkanır 

•• ıanlır. Yaraya ıloeklerln 
kurt bırakmamaaına dıkkat 

edilir Eluerlya ıloekler 

Kraollnln Hrt kokuıundao 

kaçarlar. Bu tllçla yıkanan 
yaralara pek yaoaımazlar. 

Yaraya bövlo dikkatli ba 
lulıraa birkaç ıünde tyt 
olur. Bakılmıyan yaralar 
aylarca ıOrM, koyunların 

verimleri azalır, zalfler •eı 
batta ölür. 
Kırkım zıımanıada blr az 

teotürdf yol bulundurulmalı, 

koyunda keılk olunca he 
men t ntürdlyot ıürmeli •e 
bir haft kadar bayle 1ara 
lı koyuolarm yaralarını göz 
den geçirmelidir kt yara 
azınca hemen 
yapmalıdır. 

panıuman 

Daha derin •e iyi olmı 
yon yaralar tçla •aktınde 

bir veterinere mOra~aat ede· 
rek onun tavılyelerlnl yap
mak daha ı,ı elur. 

Atılda; bele kııın dıkkat
ılzllkten koyun ateıe dOıer 
•eya üzerine bir ateı par· 
çaaı d6ıebllir. Tüyle be · 
raber deri de yanabilir . 

86yle bir hal olunca; he · 
men 7aoan yeri yarı 

yarıya ıulazıdıralauı temiz 
ılrkelf ıu1a batmlmıı pa
mukl ıık 11k panıumao 

yapmalı ve buna devam et
melidir . Y•atk 1•rl dcırlo 

ve ıen• ı oluraa (izerlne zey
tinyağlı kireç ıuyu ıürme 

lıdtr. Ejer yara oluua o 

•akıt bir yara 2ıbl teda vl 
etmelfdlr. 

Yılan veyahut diğer ze 
hlrli böcelder koyun merada 

ıezerkeo 11ırır, koyunda ze· 
hlrlenme a '&metleri ıörü· 

lür. 

Böyle bir hal olunca ;zehı 
rla vOcud• yayılmamuı 

için ilk 1§ olarak 111ralan ye 

rln üıt tarafından bir iple 

boimah, 111ralan yeri haca 
met ederek lcanatmalı ve 

bu ıuretle vücuda giren 
zehri dııarıya akıtmalıdır. 

Yarayı bu umanda 11k ıık 

temiz ıo§uk ıu tle yı • 

kamak da çok iyi 2elir Ka· 
natılan yeri ağzı yaraaız bir 

klmıeye emdtrer~k tükürt · 
meli bu ıuretle zehir da 

ha çabuk dıtarı alınır. Fa 
kat çok dıkkatll olmak li 
zımdır . 

Eier 111rıkda fitlik varaa 
hecamet o vakit mutlaka 
ll~ımdır .. 

Eier vana ıaırık yerine 
a onyak ıürmek de çok 
lyld,r . • 

Koyunlarda az ıörülüne 
de btltomuf iyidir: 

Güoef altında fazla kalan 
tlddelli aıcaklarda çok yol 
yi)rüyeıı ve yorulan koyun . 

(Suttu daırdhdl 1ayfada) 

Evrakı •erl.ienln madde 

feri müzakere ve kabu l 

edildikten ıonra atd o lduk
ları encümenlere göoderıldt 

Ruznamenlo 
ıon m11ddeıl 

müzakeresi idi 

üçüncü •e 
izah na menin 

Baıkao, bu hu•ulla 
ıöJlemek lıtly•n 

olmadıiını bıldlrdı . 

ıöz 

olup 

Bu arada Muıtafa Kınık 

(Gönen) Bandırma - Gönen 

aruındakl yolun bozuk ol· 
duğuou ve biran e••el ya 
pılmumı tıtedt . 

Huna Nafıa Müdürü etraflı 
bır c~v ıı. p vererek vazi
yeti izah etti 

lnhname, ih:erlnde daha 
bazı ı&rügmelerden ıonra, 

heyeti umumlyece tttıfakla 

kabul edlldl . Baıkan 

ruznamede ıörBtfilecek baıka 1 

btrıey olmadıfını ıöyllyerek 

celıeye ıoıı •erirken üçüncü 
lçtlmaın p rıembe ıDnG nat 

14 de top!•nacağını bıldır 
dı . 

Ayvahk ~elıdiye toplantısi 
ve intihap hazuhklan. 
Ayvalık. ( Huıuıi) - Her 

yerde olduğu ııbt, belediye 
mechıt burada da tubat top
lantılarına baılamııtır. 

Mebuı intihabı hazırlıkla 

ra da devam etmektedtr. 

(~elerden de kazanç ver
gisi ahnacak. 

Maliye Ve'4aletı Varidat 

Umum M~dürlüfü,ali.kadu 
· iare btr tamim ıöndueıek 

ebelerin de ıerbe•t meslek 
erbabı ııbi kaa:anç verılıtne 
libl elduklaraoı blldlrmlıttr . 

Edremit 
Ayva/ılı 

Halkevi tı~ımlan arasmda 
bir fut~ol maçı yıoıld1. 

Ayvahk . (Hususi) - Pa 
zar tünü Ayvnlık ısahtuıoda 
Edremit Halke•I tle kaz.· 
mız Halke•I takımları ara

futbol · maça ımda bir 
yapılmııtır 

Baoteo nihayete kad"r çok 
zevkle ve h "'v ıo c ırnlı ıı-ç.,n 

bu maçı 1 · 3 Edremit HalKe 
vi takımı kazanmııtır. 

GüreŞçi Şerif 
Milli Takım 
Kampına 
Çağırıldı. 
B6lıemlz ve Türkı,.e ıer 

beıt ıüreı ı•mplyoaların· 

d•n Sındırgılı Şerif Ünal 
ıenel merkn tarafından 
Ankarada açılmıt olaD mtlli 
takım kampana çafulmııtır. 

Güreıçt Şerif, birkaç ıü · 
ne lradar Ankaraya ıtderek 

antremanlarma baılıyacak· 

hr. -----Hakem Kurau 
Yarın Açılıyor. 

Beden terbiyesi ~enel dı · 
rektörlüğli tarafıadaa bölr•· 

mtzde bir hakem kuuu açıla
calıoı e•velkı Hy1lar1mızda 
ya%mııhk. 

Ôğreodlflmlze ıöre, ha
kem kunu yarın ıaat 20 de 
Halk evinde açılacaktır . 

IC.ara ıkt ay d~vam edecek 
ve tedrlaat ıoounda muvaffak 
olanlara hakeaıltk ehliyet· 
nameal •erılecektir. 

Kurau b6lıe antrenörü Sa· 
llhattın idare edecektir. 

Resml Daire/e. 
rin Buğday ih

tiyacı. 
Ordu, mektep ve diğer 

reami daireler ve müt111e1e

ler buida y lhtlyaçlarıuı yal · 
nız Toprakoflıten temin ede 
ceklerdlr. 

Vekiller He1etl bu huıuı 
için bir kararname çıkarmıı · 

tır. Bu kararname btr ta
mimle bütün alakadar ma-

kamlara ıondertlmtıttr. 

lir kız kıçuıı ıakıs1. 
Dinkçiler ma · 

halleılnden Karaef enin oflu 

çalııcı lamall, aynı ma 
halleden Yuıuf kızı E.ltf lo 

delllettle Haltl kızı Cem6leyl 
kaçardıiı iddia •e ı!ki.yet 

oldulundan hakkında tahkı . 

kata betlanmııtır. 

Nara atmtş. 
Fuat oflu H6ıameltto 

Anafartalar cadde.inde ne. 
ra atmak ıuretlle reulat çı 

kardılaodah yallalaamı ıtır 

Meyva Ağaçla· 
rından Endişe 

Ediliyor. 
Yurtt" 939 ıklnclkanurı~ 

ayı ha va duru aıu ve mah• 
üzerine teslrlerl hakkıodl 
dev et met~oro' ojl ı,ıerl 
umum müdürlüğiinden at• 

iıdakt m1t lumat verllmtı11' 
1939 Yılının ılk ayı, yurt 

ta, doiu bölgeıı \ hariç tut.al .,. 
mak üzere zfrat1l bakıD11 

dan çok faal hır duru111 •' 
ut mektedfr. 

Suhuo~l balumındaıı b; 
ay ııeçen tkı ıenentn -1 
aylarından daha çok nıut• 
dil Ye S1C9k aeç_,,lftfr. f 

Bu a ydakl yafıılar g~ 
tld .enenin •JDl aylar•"' 
nazaran Tralcya, Koca'P. 

Ele b61ge1erlyle Marot•" 
kıvılaranda az. dlfer b6f~ 
lerle Kerad"n•ı kıyılarıO • 
bazı parçalarındıt çok f•'~ 
nokıanlık ıöıtermekte fıe 

ı· ıonbahar a~lara ı1e b1r111c.••_., 
nun ayındaki Y•lııların DP' 

luğu Ye lklocflrlounua •'' 
fındakl nokun yefıtl•~ 
uyıun f uıllulıt dlım6f 
maaı yefıt be\nmından ekti ,. 
nztyetlnt normalde tutl•' 

ia hiimet etmlıtlr. ,d 
Yalnız bu r•l•t ••~" 

•e ıuhunetlerln ıeçea •'~ 
lere ntıbetle yükıek ıeçlO; 
yurdun Trakya, Kocaeli, f. fi 
bö1ıelerlyle Marmar• 

Akdeniz lııyılarında, •1'~ 
Orta Ana dolunun cen•P fi 
ıarp taraflArında ro•1 ti 
ajaçleri 1le ba flarda v•~t ~ 
den pek erken tomurc-:., 
lanm" •e uyunma, h• 
buı du 111halarda «had-' 
erik ve na reoclyelerde,. ~ 
çeklenmentn vukuu•• i ,1 
olmuıtur. 8u itibarla tl:.,,
vukuu melhuz donl• -' 

baf •e mey•• alaçl•'' ti 
zarar ıörmeılnden e•' 
edlleblltr. J 

Dofu höl aeıl hariç tot _.ı 
mak ııutlyle yurtta. udi",, 
olarak .azlık ekimin toP'ı 
hazırlıkları ıona ermek ~ 
redtr Hatta, bazı dar .ıı 

relerde yazhk ekimin b•F 
dıiı btle ıörülmektedlt· ~ 

Dolu Anadoluda gri, 
ay olduğu ıtbı bu •1 f". 
toprak karla örlGlü oldll;,ıe 
dan zirai faaliyet olot• 
tır. ( a a ) 

Muvazene V1~ 
gisi T edkikle~ 

H -ı . - ' u"umet; fl!ÇeD _, 

kabul etti il bir kaouol• 1 
vıızetlc verıtılnl ood• ~ 
nlıbetlnde ındlrllmtı "e I 
•ene btr miktar tuoı1lit 'I. 
mak ıurett1le bu •-!t' 
dört ıeoede kaldır111•I' 
rarleıtırmıtll · 

1 
~ 

Maliye Veklletı; yeo 1 
cerJ hazırlarken . dltJf' / 
buaünkü •azlyeUnl 

0
' •' 

dıkk•te aluak, ııı'f;I 
t• •ergide bu ıtıne bir ,,ı 

y11pılıp 1apılmı ,, acajıı>' '~ 
tırmak liızu01unu hl•''~ 
ve bu huıuıta tedklk•t• -.1... 
lamııtır. Bu tetklk•1 ~ 
erdikten ıoora, bu •~"' 
ı:tlit yapılıp yapı(t111'' 
ltellt ol•caktır-
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14 ŞUBAT 19!9 

937 Senec~llôy~l dahilindek i yol f aallyel/ 
lpttd ı kaounev el k 1 p 1 ıo kadar o fi 1 omelre •••11od ve 7560 

1 • itler ca :va· metre tulti d 
named eeçen ıeoe iz h· 1 n e 101anan eH -
da e arz dtlmıı oldut ı tamir h ılllndtraj1 ile 

nu n meıkür tarihten 15 1c°: mecmuu eçıkhlclan 26 met 
Y PDelv•el 938 tuthtoe k d rt'den ibaret o lan 1 ! adet 

ı an tıl r a ar lı 6pPQ Y•pdan ve bu huıuıta •e menfez tamlratl 
ğıy d urflyat mtktarı ve 10160 mf'tre mllf lp harç 

1 
erç edtlmııtır· aıa· lı istinat dıvar Ye 3250 

- B ık · met· 
illa y 1 : a ı eılr B re mlklp toprak hafrl•atı 

o u. andır- •e 815 , Tul· metre mllrA.p ariyet 

reden u bumurnııt 99 kilo imli yapılmııtır 938 Mali 
1 ıuet l met · 1 tabelly 1 b o an bu yold ı ının 6 ayı urfında Balı · 

1 
1 etooa 8 kf!rlr GO -vı edlle rmaya tah - 5 naormez araıında 

hkları 32n 5 ve rnecmuu " çık 3 9? mOlcellef amf'le ile 13. 
ftdet le.öp;~ metre olno 9 h33 metre mlklp hendek 

ll ve m f affr v 4000 atı yapılrn en e:t IDftl e mikap ariyet 
L •ı ve imla am il t •çın;lıkluı 

1 
O meca:ıuu e Y 

1 
ye pılmı~tır 

lb ret ol 3 metreden l . Mütemadi tamirat poata-

t 
•n adet artle 00 + 71 amınatıda rnenfe:ı el kllomet-

mııtır R e~ nelen Y pıl ;e kadar 14200 tul ban~et 
yılının 6 u yo d 938 nı 1 han:ı lml 14200 metre tkap 
- 2ou +-ay8ıoda ıoo + 45 endcl, t thtrah ye 568G 
1 Oocı kil metre rnlkl eri ar aınd . ı ometre· il p kumlama eme· 

ualmi t Yatı ya 1 
porta

11 
tar f anıtr t Pi mııtrr. 

re mtkipll h ı nd n 4713 met. 7 Jlıca - Biirhanly 
endek h - A 1 e 

Y Pılnuıtı af rayata YV ık yolu: 
2 - Br TulO 45084 metre olan 

hı: andırma-Erdek yo· ~ volda (99 + 00 - 99 
Tulü l 9 500 d 940) ncı kilometre ara11n· 

ıblret ol . b kilometreden a ve Bürhanlye kazaıı içine 
ftletre t ~~ u yolda l 176 tcaadtlf eden kmmda 17~00 

u un de atlı d metre ı•- A k mal edil n lraj tk m •
8

P ırmA taı ıh-
rnlı ve 12 zarattle nılkap bam t metre JO mecmuu •çıkhldarı 

500 m t aı lhzırıratı ile metreden ibaret ameli 
e remlkip h yatı y ı h frlyat endck g pı mııtır . 

9 
1 yapılmı t 38 M ı· 1 38m li 1 1 ır. Ve d 

1 
Y

1 ının altı ayın· 
Y• ının alt a ve 92 kıl ı 

muhtelif kd 1 A)'ında d ometre eri ara· 
metre tul- udmetrclerde 1 ' -SO •ın ııkı 41 lcllometr~ tk in 

un e §o aım ıo - • dirnjı ık ı nın ıılhn ft uzerlnde 90 000 
rn mal edllmlı ve 854 metre tul banket t 

etrc tul b 1 k ve 9000 anzlml 
1800 u o aj ikmal •e metre mikap hen 
lh metre mllc p hend k dek hafrl e 3600 zaratı daimi e mlki k metre 
leleri il tamirat aane. "' P umlama emelı~ah 

3 

e yapılmııtır. ~utemadi tamirat l ı 
- Sıf tar 1 poı • • · 

yolu: ırcı . Karacnbe1 12ıe ya pılauıhr Ve 127 
8 ve 130 - 133 kıl 

Tulü 403"> r ı i omet-... metrede c er ra11nda (2160 
ret olan b n lba· rnt&cA 11 metre 
lulünde ılllu yol~· 50 metre 560 :: lndırleımlı ıoıe ve 
V 936 ndlr•J yapılmııtı r . m i h tre mikap lzhRr edlL 
da da mali senenin 6 yın · f am ta~ mev"cuttur. 

poıt ıı mi ütemadi tamirat 8 Ed ıoclk Bel klı 
S ça •ıtırılmıııır . yolu: 
uaığırluk M Tulü 4 5 k l 

Y
olu: l\emalpıııa b · 

1 
ometre ol u yold d an almi t mlrat 

Tulü 3860 talara ı 1 poı ld metre olan b m 1· ç •ıtırı mııtır ve 938 
yo d • bozuk luaımlar ü u ı yılanın 6 ayında 300 
rln e mfitemadi tamı ze- metre tulünde 1 ıOO 
ta11 çıkarılm t rat poı· ml"ip k ld metre ıı ır ırım loıa11 

5 Bandırma _ Ed P•ıhr. ya 
- Gönen yolu· tncllc 9 B ı - a ıkeılr _ 5 d 

Tulü 43650 metr 
1 

gı yolu · ın ır-
b ld o an Tulü 63 350 
1 u o a t mh t poıtaları olan bu ı' kilometre 
c bozuk ol o kııam Y•Plı· yo un 40 200 tıl 63 ncü kil T 
d mı~ e 938 m " li yılı için ııoda 660 ometrelert ara· 
Y c in tamiratı mütemadi Y• ve 21 l~;tre m lkip ka· 
~ lloıtıt ları çalıımııludır. ' metre mil.ta 
'.I u 1 toprak hafrı1atı p 

~"" Qa ıkeılr Edremit • Ak •e 4416 ~ )o\u · metre m k p fmliı J l ı tıl hr •pı mıı· 
lLeır IO-& 040 metred n 93g l ol111• M li yıluun 6 ayınd 

• bu 1 Jda 2. 75 b d r> a 0 4, •d kllernet 

TO KDILI 
SAYFA : J 

Cenup Kutbu 
Seyahatı. 

Meıhur kutup k ı tflerin 
d eo Llnkoln E llavorth bir 
müdde t evvel çı k mış olduğu 
cenup kutbu ıe yahahndan 

dönmüı ve Tumanyay gel· 
mlıUr. 

Cenup kutbunda 1 ı mdlye 

a dar harlta11 çlzllmemlf 
yerleri tayart!sl yle dolaı en 

kaoıf, bu ıefer 4 l O bin mı l 
m urabbaı bir yn keıfet 

mfş ve buralara kraliçe Blı 

zabet rez ı l ism ini vc rmt'§ 

tı r . Bu topra tder, bir Ame 
r ı k11lı tr.mıfınd n keıfcdlldiğl 
fç ın Amer ikanın olmuıtur 

Ltokoln Ellıvorth tlmdtlcl 

hr.ı lde T d oım nya e dır ve 

Amerllcayn martta dön~cek· 

tir . 

Bu lrntup •e ahatına sı~ 
H,.rbert Vflklnıln kumanda· 

aındakl bir gemide tıtlrak 

etmlt ve gemi kararıAh 

merkezi oleralc kul1 1 
t 

anı mıt 

ır. 

Kraliçe Elınbet fıml •e· 
rllen ara:z:I. umumlyrtle kar 
ve buz1a kaplıdır. Fakat 
madrn ve petr~I lttbarlvl~ 
zrneln oldufu 11nl•11lmıttır . 

reye kadar 280 mükt-llef 
amele llto 840 metre mlkl 

toprak hafriyatı yapılmıtb: 
lO Güngörmez - Bal· 

ya volu: 
Tulü 22 kılomf!tre olsn 

bu vold temlral poat Jarı 

va11taatle 830 m•tre tulde 

3800 me.trr- mikap toprak 
hafrlle 270<1 metre mtlcap 
ariyet imla ameliyatı epıl 

mııtır. 

1 l - Güngörmez - iv 
rindi - Korucu yolu: 

Bu yolda -l- ı 7 + S9S - + 20 - 522 ncl ktlorıoet · 
reler ar aınd ve 6~9 t l mt" • 
tu ünde tesviyeyi turablye 
ameliyatı yepılmııtır 

12 Ayva!ık - Altıno · 

va yolu: 
Tulü 17 kilometreden iba

ret olab bu yo'da tabellye· 
ıı betonarmaya t&h•ll edl 
len •e mecmuu açıklıkları 

12.25 metre olan bir adet 
köprl loıaatle l 049 metre 
mikap kaya ve 354 metre 
mikap toprak hafriyatı ve 

2821 metre mikap ariyet 
imla Y pılmııtır. 

938 Senesi mali yıhoın 

altı ay zarf anda 5 - 13 ncü 
lrılometreler araıında 1 ; 958 
metre murabbaı kaldırım 

~nıae.h ve 1 95 metre mlkip 
•m taı lhzarah ve 380 

metre murabbaı miktarında 

~e ı~I0607metremUıip ulyet 
ma mellyeta ile 14 - 17 
kılometrc arasında <20296) 
mrtre mur bbaı kaldırım 

~>ıaaıı ve 99 m etre mlkip 
m taı thzarata ve tabelut 

ahıap tamirata ile 2400 met 
~e mikap ariyet imla ame 
lyah yapılmııtır. 

13 - Balıkutr Dursunbey 
yolu: 

Tulü 93+so5 kilometre 
den ibaret olan bu yolun 
18- 68 ocl kılometrelerJara· 
11nd• ve 29 kilometre tu · 
luodekl teıvlyeyl turablye 
ve 2425 metre mfkip ham 
tef lhı:aratı ve 22550 metre 
mikap toprak h frlyatı ya· 
pılmııtır. 938 Seoeıl mali 
yılının 6 ncı ayında 53 ııcü 
kilometreler araaında 749 
ameleyi mGkellef ile 3200 
metre tuluode kurnlam• ve 
f 440 metre murabbaı kal · 
(Sonu dlb·dftn .. ,r.da) 

s !fil 2L&MS 

e at 
c •• 

. Bu rna~allı tüçü sanaııar1irliği t ~ v zile re sali
hiyatleri ol ,cak1 

K mulay encümenlerinde 

tadil edilerek ıon ıekl ınl 

almı ı olan küçük ı nl\tlar 
kanunu proj e e •nd~ ilave ve 
değ ııklik gören h6kümler. 
bllhe.aa tt'ıkllat ve himaye· 
ye datr olan maddelerdir. 

Projeye göre küçük sa 
nntler /ç ın lüzumlu olan 
bOffin te,ktl t kurulacaktır 

Bu arada projentrı ıumull 
içine ılren &8natkfular, ken· 

dtlerlne mfthsuı bir teıktliı · 

ta ba ğl nacaldardır. Bütün 
kOçük sanat erbabının bu 

t~ıekküllere glrmeıt mecbu 
rt olac&ktır Bu teıkll!t 
mahalli küçiik aanat btrllil, 
vll yet kOçük aanatlar kon 
greıl umumi LOç6k ıanatlar 
kongrf'llnd~n ibarettir. 

Rlrllkler: 

yetlerl ounl r olac ktar: 
A:r:anın vereceği oıdatın 

t ylnl; ze ruıoda çıkan 
san ta ald nltt mazhk1nrı 
halle çalıpnsk Ye muf' ff a k 
olm dıfı takdirde belediye 
relılotn hakemliğine mürft" 
caat etme~ ; sfn tın ınk ltefı 
için lbınıgelcn teciblrlcrl 

imalı; onat ın ıler lemeıl 
için çıraklık ve kalfalık ıart 
lar ı üsNtnde tedktkler ya 
parak yeni tedbtrler bulmak 

ve bunl arı hQkuk te rzet 
melı ; ıanl't kureu ve mek· 
teplerl çm k; sanst koop•· 
rotıflerl kurmsk: aııntaka 
tçtndekl kOçük • natların 
umumi vszlyetl 1 bu kanu· 

nun tatbtlııaı dılr ııtzamna · 
me ile ta yln edilecek eıu· 
lar dalreılnee hazırlanacak 
bir raporla vtliyet konırre 
ıtne ve her ıtne lktlıat Ve· 

kii !etine bıldtrmek . 
Mahallt kDçük ıan t bir· 

llilnde azadan ahoact'lk al· 
dat mtkdıırın d lr yapıl • 

Her 111nat tube veyA eurup 
için kaza merkulertade Ilı· 
tanbul Ye Ankara belediye 

hududu bir kazadırl • be· 
ledlye teıkı'atı olan y rler· 
ele bir n:uı h&llt küçük ı na t· 
lar birliği kuru!"c ktır. Btr· cak ltlr %1ar beledtve mec· 
Itfln kurul btlmesl fçln .,nı lltı erinde tedklk olunııeak ve 

aaneta mensup e az on beı nf"tlcelendtrılrcektlr . 
ustanın bulunması IAzımdır Mahıı li küçük une! bir· 
Bir mınt kAda me•cut kü itki erinin bulundukları mın · 
çGk aeoatların hiç birinde t ka yallıl, t•l?ıd ki h ller 
bu ıayıda utta bulunmt.ıdığı de birlik kararlarını lpt 1 

tftkdtrde muhtelıf ıanat ırup edecek ve bu kararları nıu · 
•ey~ şubelerine menıup en cip ıeb plcrlyle her her lk 
az 30 uıtanın mevcudlye - tlsnt Vekaletine bildirecek· 

tiyle mt!ııterek bir mahalli tir: 
küçük aanal birliği kurula· l - Kar r m mlek•t ık · 
caktır . tlsadl muvezeneılnde bir 

Mahalli küçük 
180 

t bir· bozukluk doğuracak mahl · 
yette olurıa . 

2 - Karar Türkty• eum· 

hurlfetloln ana prenılplerl · 
ne Ye bu kanun hükümleri 

ne muhtelif bulunuraa . 
lkttaat VeklleU aıaiıdakl 

hallerde , mahalll lcüçOk ıa · 
nat birlikleri ıdare he1etle· 
rlnl tamamen feıhe veya 
reh •• azadan bir •eJ• bir 
kaçanın vazlfeılne nihayet 

Yermeye ıalahlyeth olacak· 

tır: 

idare heyeti ıaoatı temıll 

ltklerl umumi heyet ve ıda . 
re heyeti olmak üzere iki 
uzuvdan terekküp edecek 
Ur. Umumi heyet sanal 
ıube veya ıuruplarının uıta
lartyle 18 yaıını bttlrmlt 
olan kalfalnrdan mürekkt>p 
olacaktır idare heJetl, umu· 
mi heyet tarafından ve kcn· 
dl azaaı aracından gizli rey· 
le seçilen 5 l 1 audan mü 
rekkep olacaktır İd re he· 
yett az ıı üçte lklıl ustalar 
dan ve Oçte biri kalfalardan 
olmak üzere ıızll reyle ıe 
çllecektlr A zalık mOddetl tl•den mahrum kalır o ve 

etmek kudret ye ıalihlye 

400 işiyi öldü
ren adam 

Franaan10 tarihi celladı Ana· 
tol Deıbler geçen gün, 76 
yaıında oldufu halde "alb 

sektesinden ö 'dü 
Ayol zam oda «M.de Pıı· 

ris)> tıml ile meıhur olan 
bu adam, ı l mdlye k dar 
400 kıtlyl giyotinle idam 

etm'tlı r . 
G iyotin. ma1ıim olduiu 

üzere . bu ismi teıı ynn adem 
tarafındnn icat edılmlf de· 
ğıld ı r . Yalnız, fr naız fhtl· 
!ah eıınasınds mebuslardan 
M· G t otlo. ıd m mehküm · 
!arının bu e letle öldürühnt" . 

ılnl teklif etmlf ve ondan 
.onra bu idam maklneıl GI· 
yotln lıml ile tanıomııtır. 

fran11zl11r ıl otloP. ayrı ra• 

mandıı cl du1ı lım•nl d 

rlrll!r. 
Giyotin bir buçuk aaırh\c 

tarihinden bugOoe kadar ye• 
dl ele geçmtıttr ye Anatol 
Delber lklucl celi t ıOllla· 

yye\ ıe· 
sindedir. Ondan 
nelerce Fransanıo reıml c l · 
latlılı babadan ofu1a ıe· 
çerek bir ailede da•• et· 
mlf, ıonra Oelberln b6yllk 
babasına ıe1mtıtlr. Bu ikin· 

el ıüllle cellAtlıAI bir 11r
dan fazla bir zama d nbe· 
rl elinde tut· 
m kta idi Jozcf Oetberdeo 

ıonra Frans"nın cellfıtlıjaoa 
o lu Lul Oeıbar geçmlf, 

ondan da c lllth ı otlu 

Anatol almı§hr. 
Anatol Delber, b b sının 

ölümO üzerlnfl ı k&nunuııa · 
nl t899 d Frans nın rer 
mi c llldı olmuı. 1 ıubat
ta da ılk olarak bir mah. 

kumu idam etmtıtl 
Bu ıuretle 28 yaııoda 

ıoe beılamıt olan· Aoatol 
Detbcr tam kırk aene cel· 

!atlık etmlt oluyor. 
Celllt «M de Parla)) f ran 

ıanın meıhur bir ıh11a11 idi 
Kendlılne b ir 16n hllıra
larıoı ao1atmaaını ı&ylemlt· 
ler. O da: 

- Hltır1lanm mı? de· 

mtı Yok kı! onları her ıGa 
ıepete atıyorum . 

Celllt bu ıöıü ıle, idam 

ettlil kimselerin ıepete at 
tıiı baılarıoı kaat ctmlı • 

tir. 
Anatol Dteber 2 ıubıtt• 

iki ıeoedir . idare heyetleri m mlelcet lktlıadl muoze· 
çı,.klan temıll etmek 6ze· netini bozacak 111ahlyettekl 
re belediye mecllol tarafın korarları tekrorlanıua bir 1no 

1
onra ölmüf oluyor 

don dııerdon toyln edilen Birlik idore heyetinin fer Ualbukl 3 ıubatıa 401 ın · 
bir mDmeoıll bulunocaktır. hl halınd• bir hafta içinde el mahkümu tdam ed.cek· 

öl111tiftiir . Bu ıuretle, tik 
idam mahkfımunu ıt1ottnle 
6ldOrdftkten tauı kırk ıene 

ldue heyeti kendi ••aoın· yeotden ıeçlm yapılıcaktır ıı . fakat, kader bu moh-
dao ve ustalardan olmak Vilayet küç6k Hnat kon· kumun kafaaıoı onun u~ur· 
(lzere bir rcfı •c bir rclı mu grelerl , lkt senede bir eylt\1 maaınil razl olmamatır. 
••ini •• kolla! •dan olmak ayında ve en çok bir hafla idam mahkQmu Pllorge 
üzere bl• k6tlp oeçecekll•· deY&m etmek üzer• ylllyet ı.m ıode bir hayduıtur Cel· 
idare heyeti az ••nın ıeçlm· merkezlerinde toplanacak lldın ölümü Gzerln• bu 
lerl, intihap gününden ıttba· tır. ıdam cezuının yerl11• ae 
ren o b a Vdiyet küçük eanat kon· n et gun içinde .,,.. tlrllmeıl iki SÜD seriye bı• 
halli idare amlrfoln taedıkt grelerl mahalli lıDçOk ıanat rakılmıı. fakat ıonra Dal· 

le katıleoıecektlr. Seçim ıda . blrlıklerloln refı Ye rel• mu-avlnlerlnden terekkOp ede berin yerin• seçen • yeni 
re Amiri tarafından tasdik k cellit , reımen tayin edılm~· 
edllm dıı::ı '-d ce tir Kongre vall •e•a ve · • & ta11 trde yeniden kıl " den bu iti ıarmeye daut 
yapılacaktır Yeni ıeçlm de g6ıtereceil kfmıe tara· f d oluomuftur. 

bir hafta fçlndr ta1dlk edil· ın an eçılacsk ve tik celıe de kongre azuı ara11adan franıaoın 40 tenellk reı · 
medlil takdirde lkttıat V- i lll.ı •- 1 "' olmak (bere bir reli, bir re m ce uının yerl•e ıeçea 
.,.i eline müracaat edilecek 1 d d lı vekili ye iki katip •eçtl•· yine o al e en lr ye Aod · 
tir. ~ Ob h 

U 

c.ekttr. re re t lımlndelrı bu cel· 

mum1 h yet ,, idare / 1 D 

h 1 1 1 

Vfla~ y t •-u-ç.ı::.k ıanat •-,..
0 

it. leberJn yefenldlr 

eyet er nln ça ıım• tarz • u • ., ı ve ı 1 müzakere uıullerl bu •-. gre erlofn ça ıım• tar~ ve kOçfik ıanat erbabı • DU . il 1 Din H . 
nun tatbikıoa dair yapıla uıu eri y~pılacak bir Dl natla allkadar JbUyaçlarını 
cnk nizamname ile t z kmaamVejlı e tayin oluna- H vazl1eterlnl tedlıtk etme'-· olunacaktır. ayin c tır. lyet kDçOll aanat B - r kik •• k .,.ıra ı •• lcalf 1 k 

Moholli kll•Ok ••••ti•• onrrelerlnln Y&•lfo ve ıo· mOnaoebetlerlnlo a ı bıolıtınl• • alf •• .. l&hı- lftblyetled ıunlor olocaktır. •• mekle I ' çırak kuro A Vıl&yet d~flJIJodekı (S d~ edrlnlo Jalihı fçl• 
QDU r On<ıO tayfada) 



SAY A: 4 

Alman 
Sömürgeleri 

)o\lmao matbaaluından 

btrl, tldnclteırtode, yer yü 
yüz6ndekl eömürıelerl ıö• 

teren bir harita batıp plya . 
uya çıkardı. Bu l:aarftada, 
Almaoyanın, Yenay mua 
hedeıtyle terketmek zorunda 
kaldığı ıömüreeler kırmızı 

n~akl e ıö.terl1mtıtır . 

Eıklden Vtlhelm Alman· 
y ıının mah olan bu top
r ldar, Taıo1 Kamerun, Al . 
man ceDup ıarbi Afrıkuı , 

IAlman ıarkt Afrıkaıı Alman 
Gınea11, Mllnoncı adaları 

ve Ktyaçavdır. Bundan baı · 
ka, ayo1 haritada Alman 
kolontlerlnlo buluoduju yer 
lerde 16ıtertlmektetllr . 

ı3 •e 14 ncü asırlarda 
Baltık: memleketlerine aıdtp 
yerleıe• Almanlar, 1 & acı 
aıırda Veaezuelaya 16ç 
eden Almanlar, 17 ncl aıır· 
da Tobago, Trlntdad •e Ca
mblaya ıöç etmlı olan Al 
maalar, Braadenburı prenıl 
Frteerlcb Vtllaelmta Af· 
rlllaJa t(tımdt a l t ı n 
ıahtlt deDllen FrledrJcbıburı, 
Tacearay •e ıtmdtkt lıpan 
ya ı&mürıeeı Rta de Aro 
•l•arancla Arıulo) 17 lnct •e 
18 lnct aaırda 16türdiiiü 
Almanlar •• nihayet Avuı· 
turyahl.rın 18 inci asırda 
Malaban •e Ntkobar Hbtl· 
lerlne ıönderdlil Almanlar. 

Üçüncü Rayhı buıüoe ka 
dar ıadece wılhelm Alman· 
yasına alcl bulunan eıkl 16 
mirleri tstemekle tktlf a et 
mtıttr. Yeni haritaya raf · 
men, aaeyonal ıoıyallıtlerlo, 
tarthi Kolontz .. ıron toprak 
larıoı Ye A vuıtur1adan ıöç 

etmlt olan Almanlar1n teı
kıl etmlt oldukları kolonlle 
rlde lıtlyeeeklerlne dair tim· 
dilik ortada alamet yok 
tur . 

Buılnkü büyGk 
yanın toprakları 

kare kllometredtr. 

Alman· 
566.000 

Cthan 
harbinden ev•el Almanyanın 

elinde bulunan ıömürıeler 
üç milyon kare kilometre-, 
den biraz aoluandı ki, bu
aun 2. 7 milyonu Afrlkada 

ldf. O ıualerde bu ıömGr · 

ıelerde 13, 7 milyon lnean 

1aıı1ordu. Bunların ara11nda 
A•rupalılarıa ıay111 28 800 

f dl •e bun .. n da 24 000 nt 
Almaadı. 

Almanya, ıeçen yıllar 

içinde, dalma «mek nı ol· 

11uyan millet» aoktafaazarı 

nı Gtmüı . fazla nüfus için 

ıöm rgcye ihtiyacı oldu u 
nu ileri ıürmüıtür. Anc k, 
uçGncQ Rayhı, muazzam 
hır ordu kurduktan ve huıu 

ılyl ıllihlaomak makaadlyl 
lıttheallnt ıon derece ıenlı 

lettlkten ıoora, Jlerl ıürülen 
bu tddıa ve buhran da kıJ · 

melini kaybetm lttlr. Çünkü 
Almanr.•nın buıüolcü l&tlh · 

nl fa llyeli k rııı ndn ertık 
f ula göri\lecek bir ı,ç züm 
rcıl kalmamıohr 

Bun mukabil, büyük bir 
ölçüyü bulan dö•fı. sıluotm 
ve . Ynbancı memleketlerden 
ham m dde tthal etmek 
zarureti dolnyııyile , ekono 
mlk buhran, ııemürıe ta
lebtod ön plAn" aeçm ıı
tlr 

Teye Zbrhu Saytung 

oyun hasta· 
lıkları ve t a

vi careleri. 
' ( Baıtarftfı ıkıncı ıayfad 

laırda ıörülür. Ba:at çob n 

ler Ftızla ıcak ve gün ılı 

günlerde ıürüyü gölgeltğlne 

almezea koyunlar gOneı 

ç rpma ma uğra yabllırler . 

GOneı çarpeD ko1ua birden

bire eall nır . Ateıt Jükıeltr . 

Soiuk bir ter v cudunu 

kaplar. Bayıınhk ıöıterlr. 

Böyle bir hal olunu; her 

ıeyden evnl ko1unu bir 

gölre yere almalı, bütGa 

vOcuduou ıoiuk ıu ile yı 

kamalı; baııaa uk ıık ıo

juk ıu dakmehdtr. Eter 

hay•andan kan alımab&hrae 

çok IJI ıellr· 

Ayakluda olan bir acı

dan hay• nın JÜrOJOtündekl 

boı.ukluia topallık deriz 

Topalhim ıebepltrl pek 

çoktur. Tırnat dan llOre· 

i• kadar ayaiın nerutade 

oluna olıun bir bozulduk, 

bir acı koyunda topallık ya 

par. Kımtk hutahkları, 

ayakdakl .lamarların ıtnlrle · 

rln ııbıımuı, rzllmeal, oy

nak yerlulnin ıtıaıu: ; tar·, 

naklar araaınJaLıt yaralar. 

tltltkler, hnııiın bil&ülmut 
1 

hep koyunda topaHık ya
par. 

Koyunlarda plyedeD, ı•P 

ıula b .. tahkları da topalhk 
yapar. 

Eier topallık ayakdald 

bır y radan ileri ıellyona 

yarayı yukarıda tarif edil · 

dlğf lbl 1•1et dlkk tlı te · 

dınl etmekle eçer. 

Fakat bazı yaralar oy 

nak yerlerla.i , damar ve 

ılnlrlerln ıeçtıil yerlerde 

olur ki; boyle yaralara çok 

dıklı t tmek liıımdır. lca· 

bınd bir veterinere mü

racaot etmek daha iyi 

olur 

lkı tırnak araeına bir çl· 

vl bir diken Yeya bir ılnl 

ta§ID batrnaııada koyunda 

topallık yapar. Dikkatli bir 

çoban ılrüde bayle bir ko· 
• 

yun g6rünce hemen onu tu· 

ter, bat n ıeyl oradan çıka. 

rır ve çant aındakt Jlacl 

onu 11arıır k koyunu ağıla · 

öt rQr. Bir iki ün htlr · 

at ettlrtr. 

Tarnalın fena ıııamaıın. 

dan bazı ko1unlarda top t · 
lıklar 16rüleblltr. Tırnaktaki 

bu efrlllk düzeltilmezse ko 

yun top llar. Çobanlar dol 

ma dtkk t ed~rek tırn 

fena aıınmıı koyu ları tuta· 

rak bıçakla dOzeltllmeat il-

zımdır 

TO ICDILI 

Vı·tayetimizin 

ir enelik Na
fıa ·şleri. 

\ 

(Baıhırafı Oçunc6 1a1fada) 

dırı ıa,aa11 ve 8000 metre 

mikap topra hafrlJab •e 

3040 etre mikap arl1et 

lmll artı llyatı Jtpılmııtır. 

14 - Manya1- Aksakal yo

lu. 

Tulü 19 200 kilometre· 

den ibaret olan bu yolun 

18-18+500 neti kilometre 

lerl araımda 500 metre tu 

llndekt luımında 300 metre 
kaldırım yapıldıiı rıbı 20 
metre mıklp ariyet lmll 
ameliyatı yapılmııtır. 

Ve 938 mail yılının altı 
ayıntla 225 metre tul Gze· 

rtnde 11064 metre murab. 
baı eski kaldırım ı6k6lerek 

2546 metre murabltaı kıı

mı menut taııle kaldırım 

tnıaıı ... 8448 m tre mu· 
ra .. baı da ihzar edilen taıla 

kaldırım lmıauı müteahhtda 
tarafıadaa yapalmıı olduiu 

ııbı 1656 metre mtklp da 
toprak habtyah yapumııtır. 

l 5 - Sındsrıı - Akht -
ıar 7olu 

TuUl 25 ktlometredea iba
ret olan t.u yolun 4+2U0-
4+\IUO ncı kilometreleri 
aruında ~l!O metıe mı"ap 

kaya •• 17 4'8 metre .. mık&p 
toprak hafrtyatı J•pılnııttır. 

Bu 1olda 9J8 maJI yılının 
altı ayı sarfında •e s+!>uu 
- 6+400 ocü kılo etrelerl 
araıında 419 mükellef ame· 

le ıle 4748 metre mık&p ka· 

1• hafrl1ah de 3000 •ctre 

mlklp arly t lmll yapılmıı 
tır. 

16 - Baly - Göaeo yolu: 
Tulü 50 kilometre olan 

bu yolda 3000 metre tul 

Qıertnd 830 mükellef ame -

ile 11340 etre mlklp top 

rak afrlJalı mellJab ya
pılmııhr. 

17 - C6nen - Karablıa 
yolu: 

Tuln 15 tlometre olan 

bu 1olda 1932 metre mik&p 

kaJ e 3288 metre toprak 
hafriyatı vapılmııtar. 

t8 - B lıkeılr - Şa it 
yolu: 

Tulü 30 kilometreden ıb 
ret ol n bu yold 559 met 
re mlklp kayn ve 930 met 
re mık p toprak hafrly tı 

ile 1054 metre mlk p rl
yet imli. ameliyatı apılm ıı· 

lır . 

u yollarda 937 mali yı
lının aon ltı ayında ema · 

naten yapılan kıamı için 
14367 •e aalen yapılan kıı· 
mına 39706 ve mütemadi 

H r vilayette 
Sanat birlikler 

kurulacak. 
(Ba tarafı üç6ne6 ıayfada) 

tedbirler bulmak •e hGldı 

mete arııetmelı; 

G - KQçük ıanat koo· 

peratlflerl teıktllne ~ohımak 

ve kredi lmklnl ıı aramak. 

Ç - Umumi kGçük ı 

nallar konıreslne gidecek 

vıl yet küçOk aan ti r kon· 

ıreıl müme11lllerlal eeçmelr, 

D - Konıre üzakere· 

teri neticelerini bir raporla 

lktlıat Vekllettne bıldır 
mek. 

Umwmi küçak ıaoatlar 

kongreel vilayet küçük ıa

oatlar koaırelerl mdme11il

lerlyle iktisat V ekilettnlD 

tenılp edecefl alakadar Ye 

tallhlyetlt zatlardan m6rek 

kep olarak tıl&ıt ıcnede bJr 

lkınclteırın a1ında Ye ea 

çok 1 O ıftn devam etmeli 
l 

(bere Ankarad toplanacak. 

tir. 

Klçük ıaaatlar umum[ 

kooıreılntn daimi orıaDı ol 

mak üzere Ankarada lku
ıat V klleU mrlnde .. bır 

umumi katiplik büroıu ku· 
rulacakıır . Kooıreoln çahı· 

ma tarzı •e baronun teıktlt 
v idare ıcklllerl bu kaou· 

nun tatbıluna dair njzam 
name ile t yla olunacaktır. 

Umumi küçük unatlar 
kongresinin vazlfe Ye ıali· 

blyetlerl ıunl r olacaktır: 

HOku eti teklif edeceil 

itler üzerinde mutıleaııaı 

bildirmek; vıl~yet küçük sa

natlar konerelerlnce umumi 

kongreye arzı kararlaıtırılan 

tılert tedklk etruek, küçük 

sanatl rm lnkt afı fçlo icap 

eden tedbirleri dütüamek; 

umumi ••rıller açmak ça. 

relerini aramak ve açmak, 

kredi temini lmklnlarını 

araıtarmak; kooır çalııma 

nellcelerlal bir raporla lkU 
ıat Vek leline bildirmek. 

Projenin bund a ıonrakl 

maddeleri, eo mühim mm 

olar k küçük ıanatl rı hl · 
may lçlo alınac k tedbirle · 

re alddtr 

tamirat kıemma da 9 081 il · 
ra 1arf ed llmlıtır . 

938 Meli yıhnıo ilk ltı 
ayı ~arfmda menet im e.et 
ve l mlrat için 9621 ls ra 32 
kuruı ve aıl D y pıla in§ 
ata 49 93 lira 16 kqru9 ve 
m6temadl ta tr t 11mına 

da 8620 lira 98 kuruı arf 
edllmtıttr. 

Balıkesir Vilaye~ Da· 
EDcünıe i 

i \. 

ı 

en~ 
çı kılltm e hooulen M oyas k z ıı merkeztnde 

lnı edil ekt otan 996 lira 52 kuru~ ke lf bedelli ıfat 
t t ıyonunun ekılltme müdd ti temdit edildiği halde yfne 

. Blrd yarasız, beresiz 
ku . . j talibi çıkmadılındao 2-Mart·939 tulhloe teaadGf eden per· 

, aembe. ün& ı at 10 na kad r btr ay zerfmd pazarhkla 
ru topallıkl r •ardır ki; bu 
nun bir çok sebepleri olabl· 
ltr. Bayle bir hal olunca bir 
veterinere müracaat ed.rek 
onun tanly 1 rint dini rnek 
l ıımdır . · 

verllmealne karar verllmtıtır. 
Mezkur laıaat aid evvelce ilin eddwtı ofao evrakı 

ı&rmek lıtlyeoler her ün e~cümen kalemt ode bu tıı a i 
ma lltlyenl r eocOmenln toplantı g<iolert ol n paz rteeı, 
perfembe, cumarttııl ıuolert ı at J O d yl) ot m kamı • 
da mat ı kıl Daimi Eoc'ii n mOncı tları t1·0 olunur. 

ı 

• 
nı a--

• • 

y; ni abine Eaki ine 
ran Çok Farklı ır. 

Yugoslavyada •u ua ıe 

len kabine de •ıı il j hıık· 

kında kury mızı teıktl eden 
Yuıoal v g zetclerJ de dtk 1 

mtt ıay n bir yazıya teaa 
düf oluomamıttır Gazeteler 
StoyadtnovJç lı bınealoln Is 

lif aıı ve 1enl k binenin te
ıekkülü hadtıelerfnl kaydet 
mekte ve yeni kabineye da 
htl olanların tercümel hal
leri hakkında tzah t ver · 
mektetilr)er. 

Hsrvat eazetelerlnden (Ob. 
zor· Zafreb) Yuıoıl yadaki 

ablne deiltlkllit ti kkında 
haber hahnde neırettlfl bir 
yazıda dtkkate ı yan bazı 
mutalealar ıerdetmektedlr. 

Bu ıazcteye 16re: 
«Gerek teıekktU tarzı •e 

gerek en mGhlm nazaretlrre 
ıeUrllen kimselerin ıahılyet· 
lerl ttlbarlyle 1eal kabine 
esUııodeo farkhdır. Baıve. 

kil Tr.•elkovtçtn ayaı zaman
da dahiliye Dazar tini dahi 
deı ulate etmeat endlılnln 

d hlhye naz retfnln baılıca 

tılerlyle doirudaD tioiruya 
alikadar olacafmı 16ıter 
mektedir . H rlcıye nezareti, 
Yuıoılavyanm Berlın ıdbi 

Tzlntzar· Markovlçe verılmıı
tlr. Bu ıurcıtle h rlclye na. 
:aaretlne mHleken btr dlplo 
mat olan vo hiçbir fırka1a 

menıup bulunmıyan bir zat 
ıettrllmtotlr. Dr. ehmed 
Spaho ile Dr. Aoton Koro 
ıetz ar aında Yuao l v ra · 
dıko.l bırllfl çerçlveıl içınde-

1 mQ Hbetlerde blr değl 
tiklik •ulsu gclmemıo olu 
yor. Bay Tzvetkovlç, Bay 
Koro§etz v 8 y Spaho ea
bı Stoyadfnovlç kııbıouhı
den tıllf alarında ayna ıebep· 
lerl tlerf aOrdükl-:rloden yeni 
kabinede r tarmda tam 
maniılyle lheoklf bir tarz 
da iıhyeceklerl tabiidir . 

Stoyadtno•lç keblneat, Or. 

Spaho ve arkad ılarıoıo 1' 

Ufanam tinde zl redıleo •'' 
bepler dolaylılyle istifa et• 
mııtır. u fdlf namede St0 

radtnovlç kabineıloln, t•''1 

te kk 1 tttbarlyle, Hırf81 
1 

meıeleılnln hal v teıff 1e•
1 huıuıunda bir teminat tetk1 

etmedlitl v Hırvatlarla ,.ıı 
latma huıuıunda kabin er· 
klnı araeında birbirine ıı1 
fikirler me•cut oldujiu •• · 
rahatle beyan olunm ktadıf 
Bu mutale tamamen dol' 
rudur. Neteklm Sto1adıoo"ıç 
kablaeıl Hın t meaele•t01 

laalletmek vadı1le it baııo• 
ıeldtil h ide bu •adini 1' 
rlne ıetlrmemtıtlr. Stot•d

1 

ao•lçln ıözlerlylo fulleri lıU 
birine u1mu1orlardı. Buo110 

için keadlıf Hırn t meselı•1 

nlD halline yardım edeıll1 

yecek olan btr vazl1ete d8f 
tü •e Hırvat meıelHlat fı~ 
kalide ıııak ettt. Selefi• 
rıbı Dr. Stoyadlnovlç d•~1 

Hırvat meseleılnl liyıkı •eÇ 
hile halledecek kabılı1eıt' 
olmadıiı aörülmOıUlr. Takır 
ettfif politika Stoyadınafl~ 
lyle bir lıtlkam~te ıe•k el 

mlıUr ki, Hırvat ef klrı uoı" 
mlyeıl bir ül halinde oıı~ 
aleyhtar olmuıtur. Hır~ 
efkarı umumt1eat Y ev Uç lı' 
blnealne karı• bu kadar 01"

1 
haltf dejlldL Son latıh•b' 

t fi 
Hırvat efk rı umumiyeti ot 
Stoyadlnovlçe ne kadar ale1 
tar oldufuou 16stermlttl' 
Bundan mad Dr. Stoyıd~ 
oovtç etr f ına kıifl mtkt•'~ 
Sırp toplamaya bile mu'' 
fak olamemııtır. Çüok6 •0~ 
tntth batta 100 bin SırP 
Hırvat liderine roy veroı11 

tir. ~ 

Hırvat meaeleılnln b' 1~ 
huıuıunda yent kablıı'" 
takip edeceği hattı bar•~' 
kabinenin mecllal mebu"~, 
d okuyacağı beyanaallled' 

ıonra an!ıyıc iız. 

~----~-----------~-------------__./ 
Ter iye Cumhuriyr.ti Ziraat 
Bank sı· Balıkeşir ŞubesinJetf: 

Türkiye Cumhuriyeti Ztraat BankHın& atd Martlı "'Ş 
halleıılnde Saethaoe kuı1111nda lıiln eakl en binası ı{ 
arttırma uıuiile ıatılığ çıkarılnnıtn. Talipleri B uk~ ~O 
dürlüğüne müraca t ları ilan olunur. 
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Jl' 
Kö1ü: Me kil: Ctn 1: Hududu: ~ 

A1•atlar Abacı nam dı· Tarla Dofu u çolak t~, 
er sobacı ver ıelerl, batı•1 

1 

1 ıı 
ca brahim t•1 

1, 
poyrazı yol, k1~11 
Halil Onbaşı tııl 11 

Yuk rıda hudut vcı~lr Yatıfları y zıh tftrlayı eeııe ~ 
olarak 50 - 60 ıene öoce liml bfl!ameyen btr h yır ••"1, 

tarafınd,m A vatlar koyünfin çeım lerlnln ıu yotlarıf1 1ıı6~ 
mir ve ter lmf için kar ol r k bırakıp o v kltdenberJ "~ıı 
ahılyetl m nevlvcıl namına taaarruf Ye temellük edtlıtl' ıı 
olduğuod n ah tyeU meoeylye namın tapu verıl01e11 gf 
teolldı inden bu ycrln m hallen t h ık tı tçln 23 · 2 · ,f 
günQ mahalline · m mur ıönderllccektır. Bu yerde he' ~l 
gl bir sürat! hak lddlo edeni r varea bu müddet ıç',,ı 
T•pu S ıcıl Muhrıfızlıima v~y" o günQ mab ~llın gele 
m mur" müracatları ıl&u olunur. -------


