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K kif Edildi. 
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••DJ•d•lu A • Jo) - Ltt- dırild ı l ne ılre Polonyada"l 
b•ı•elı&ı~te b~~•nlar bırsıtı Alman tkatııyetıer ıola tanın• 
•ıı'erdır ti lbubtua •er-
i · unda 1 •• •r ••rdu: .. lbadde 
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•n tabrıfatea 
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rinde r ı . pora D t I• •le 
ır•••rıtan •••leaı, •Citlr.ıl&tıa 

3 - Lıt üL ••DJada~tAI 
a lbelu•pl aıan 

Je çıl&araı..,. erıDID det laat 50 
a11. 

4 - Muhtelıf Al 
l'I ltt•U&Gtı lbaa Na 
11 ttlne I& 

D t• •1ıkıne •rıı poh· 
••••. nıha,.t ••rtl· 

Lonclra 18 
_:!ara laıtı:a - Varıo•a 

l••etelerıne bal 

mıı ıtmalarıodan lurk lııttl 
bıyanttl vataoıye ıuçııe Po• 
ltDde leYI. tf edıla>ııtlr. Hun 
lar •••l•Dda Nazı A ı meo ce 
DUJthD n lfder ıerıoden ma· 
ada, Almen &ıad nları ctollll · 
J•tl reııt ı le bır Ultüphane 
•ı 1ettn •e m• cmua çıkaran 
bır kadın da •ardır 

Eı l&tlıı nıe~l&uf ler, Hkerl 
htl.1 At h11aıak , ı ızlı ce ta 
lı•lerde bularımıılı, VHHJ 
n:ıuahedeıt e A mınlaun terk 
•ttıklert, Lth Korıroıu, 
Yut.an Sılu1a •• Pottn 
au11talca11111n Alaıenyaya 
lltıhalu tçla propafaDda yap 
aıalcla ıuçludurlar. Bu :: 

Y 
g.un Halk evler inin 

edınci Ylldo·· .. .. d .. 
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1

a H~l~aı . tug~n ll~l~ ila bir sfiyleı 
z llL YındEkı merasım de s1at 15 d_dir 

8uıon H 111 • 
ruluıunun ; e•lerının l&u · 
•GdClr. Del Jaldiol· 

80 lb0naıeb ti 
Hallıeyınde d e • ıehrımıa 
fie lberaat• • 1 

et 15 
ff (L J•pılaeakt1r • •••I ~a . 

ta prolraau .. mGnuebetle 
1 •a1rlamııtır• 

- J t L • 
Joda), ı lalAI ID rıı (R d · 
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Saydaaun nutku (R . d ef )lr 3 _ S vode, 
A1lcut 611 • Vail B. Ete 
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Halknlarının kuruluşuna " 
taallyatını bir bakı'· 

u~ Şubat 1932 d "' 
lelı•ttD e me • 
H ancak )4 
•'"··· ... lc6ı••l yfllllJa h 

••••r•ıll ıa il •aır •e 
de bına, P•~• ~lıtll · 14 Y •r 

d e • •lb•a l 
ufu ı&rQlertılı h 

l•çıldı Oralardaki arelkete 
he ••erde 

en •ıHlarıoın ıGa 1111• 
dofrulutu •e 1erlıl11ı h ' 
de • •m 
b oredekl mGn••Y rlerı• 
• 

0
••1 laıaml •atanpenulrfı 

• lnlııl&p,ıhlı eayeılnde •• 
•rıı .. 1 t •Dua &Jle mUY&ffelıl 1.:•• elie dildi ki Ebedİ 

4tettrlrGD d .. dfı ıtlit 

Halke
vinde 
bir top
lantı 

1 Cun. burıyet Halk Paıt111nta 
Halke•lerl le bOt6n yurttaı
lara lııu~efını açmaya bet· 
lamaıı Yatanda ıoıyal •• 
kOltGrel bır de•rlm yapmelr 
yoluna • rdı . Her açılıt yıl · 
danamı bı r lruraluı rıldi· 
:Gmn de olmalııta blrhırt•-

en ı•rl lıalmadı. Ve Hal-
ke•lerınln aayıaı ı•ç•n 1 ne 
~inde 209 u .,uldu. Ba 1 11 

GtGo TOrlc asim •• ener· 
~•~in yeni h ı t an hır Irat 

a • u6 rl u ve zlode Mıııı 

~ ef blsrnet loönOnQo traf ın· 
1 

• ep o e bedi ızde kenct 
enrn~ı ı •e •- l'-
1 

•a ••nmeıı ıerl 
o arak 158 H lk d k a ••ine bır-

ea ••uımalr hamleetnl 
raııerdılı. BuıDnlerde H 1-
kbe•lerhnlal ••1111 367 1 

uluyor. J 

Mıa .ı Şef 1 - 7 • 1934 el 
«Halk ı • e• erinin ı•r•aııa •• 

•nf •his lltr lrf an •• me 

~.;~'1.•l yurdu olarak ifa •l· 
1 

•Jarh h •ametler il 
etteca u 1 b • U rnurn tr tnecclb 
• teı•ılr edılmelcte • e mQ 

"Uatlandıralmaktadır. . . 

•e Mıllbl arsuıu t.attl bitaraf 
Ja •ncı a L tedl&ilı 111vteaaa111ların 

1911111~tı~allıeYI f aallyetıntn 
dın dı mdeeıat tıtemekteo 

l JOr u. 
ıte ba taabetlı 16rl10a 

'enı • •-ti e ma.emmtol bir te 
la) d•h •• 158 Halkevta• 

( s-. •kbı 1 .. ,, .... ) 

alkan Anta.ntı Bu içtima· 
dan da Kuvvetli Çıkacaktır. 

. Bükrt§ltn bir Görünüş 
rak •lmelr lzere alı,.m tre. bep ,oktur. Sulh pertıfalD 
ntle hareket etti. ŞOlrrO rahat aefeı aldıfı tek 1er 

Seraçellu, Edh·me - -Fılıbe • Balkanlardır.• Demlf, TOr 
Ruıe•k tarlktle Bllıreıe ı•· ktyeaf• ıulh yoluatla da 
decektlr . ima de•am kararında bu· 

Harekottnden ••••l p - lundulunu 161lf1er•k: •Ha· 
zetedlere •erdill be1aaatta rlclye Veklllmls b• karar 
«her fc'tlmadaa ku•Htle çı . altında Blkreıe 1ıdt1or. J 
kaa Balkaa Aataatıaın bu Demfıtlr. 

. Yun11 Bışnklll Betırıttı: 
Bala tad, 18(Rad10)-Yunan 

1• .. 1ııt11 H nkAlel erklaı 
tarafından karıılan•uıtır. 

GeneralMdakıH 6fle Jl••l••t 
auarla 1emf1t1r. Gece raball· 
cı matbuata baloıanda it.· 
lanmuıtur. 

f ransı Cumhurraiıiniı rl· 
f . kasrnı yıpılın kı~ul reııi. 

Par••· 18 (A.A) -811111 
elçilik aalaalarında PraaM 

Ca•harretıtalD ref ıka11 .. r .. 
f ••• &.IJlk bir kabal nımJ 
tertip edılmtı •• da .. tt• bl· · 
Ula elçiler •• eas1rlar laaaır 
buhıamuıtur. 

,, 
Türkdili ile Duygular: 
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Bu b11talık btr 10r01e, 
bir k6ye ıır ınce hemen ya 
yıh•erlr Keçilerde dab çok 
olur. Haatalak en çok balla 
ko vunlarıa ıCltlerlle ıeçer. 

SOt ufanlaran e lleri koyun 
dao ko1una hutal ıiı aıılı1a 
bıl ır 

Ko,un butalıfa yakala 
nınca . ytmez, içmez ıGrQnQn 
arkaaında kalır. Seraem rt· 
bldtr. Ateı artar, dalma 
yatmalı lıter. lıoyunun me 
mHI ı•ıer, ı6zlerl ıtıer, OJ 

nak yerlerinde ı t ıltlcler olur. 
Topallık baı'ar, ıö~e bos 
oturur, bazaa 16z patlaya
rak lı6r olur. Koyun ıOo· 

den ınoe zatfler. ku••etten 
dOıer •• a•hayet 610r. Da 
y naalar oluna da art ık o 
ko1uodan bayır ıelmea 

SOrOde bu haata lık a6r6 
IOace hemen btıl&Qmete ha· 
ber •ermeU, •eterlner ıe· 

llnceye kadar; haatalara ay.,. 
malı, ayrı bir yerde bak
malı, ıOrGde aelımcıyı ay1r· 
mala •e af ılı dezenfekte et 
mehdır 

Hu butalıfın a1111 ve H 
romu benGa bulunamamııtır 

V eterlnerln dedlklertol ol· 
dutu ılbt yapmak llzım· 

dır . 

Eo dof ruıu butalılın k6 
ye ıırmemeıtne dıkkat et· 
mek llzımdır. Pasardan ko 
yun alırken •GrGJe yabancı 

lfo UD karııtırırken çok d ık 

katil h reket etmelt ve 
butalıklı koyunları kat11ea 
ıtırGJ• 1aklathrmamalıdır. 
Bır haeta koyunun bir lı6 
,n bul ıtırdıfı çok ı~hOl 

m0ıt6r. 

Koyunlarda uyuz hastııııı 
u,u:& b6cefı denllea ufak 

•e 16zle 16rOlmtyen bir b6 · 
cel D ko yunun dertıı lçtnde 
yu•alar yaparak y rleıme ·· 

ıloden tlerl ıeltr. 

Bır tek uyuzlu koyun te
da•I edtlme:ue bOtGn ıQrG

Jt'l bulıııtırır. U JUZ böcelt 
koyundan koyuna te'11ula 
ıeçer. Aynı 11f ı lda blrblr ı le 

ıılc temas eden lcovunlar 
uyuza yalıalan1rlar Bacr:k· 
ler yQrQyerek de lıoyuodnn 
koyuna geçerler, pireler le · 
nele r, ı l oeLder de uyuz b6ce 
i ı nl t tıyab ı lır ler. 

U1uz ~a çok koyunun aır· 

hnın yan taraflarınd , lıuy 
ruk (h:ertode, bat ında ıörü 

lOr U ,uza y kale nan ko
yunlar 11k ıık •ımırl r. lca· 
ııoaa 1er bakıltraa dert lu· 
zarmııtır Kıllara dOıer, aan 
renkte kabarcıklar ve yara 

lar huıl olur. Bu yaral raa 
Clzerlerl kabuldanır. 86cek 
ler deri aruında açtıklara 
yollarda ıezerler, katıntı 

yaparlar. Hay•an Ealfler, 
kanııs btr hale ıırer. Ko· 
yuolarda bazı çeıtt uyuz ba: 
ceklerl de ayaklarda yerle· 
ıtr ••ayaklarda yaralar h 111 
olur. Koyun dıılerıle ayak 
l !•nı kasır, kanatır. 

U vuz hem koyunu .. ıfle 
tir, hem de •erimlerini azal· 
tar. 

SOrOd uyuz earOIGacı 
hemen hClkQmete haber •er 
melidir. V terlaer ıellnceye 
kaClar dag uru•lu keruaları 

ıOrGden ayırmalı, hattl en 
az ıOpbehlert bile . . . . 
Afıhda dezeofekte etmelidir. 

Veterinerin tantye edece · 
il teda'ftyl aJnen tatblk et· 
melidir Kreo\tn •e oper 
bftnyol11rı ı•v t iyi ıellr . 

Y dinci Y d Dö ümüdür 25 Şubatta Başh.yaca~ 
f Baıtarafı birinci HJfada] 

daha ka•uıurorus . 
Halke•lerinln 7ararlılı •• 

Kovunıaı da sılma (kuçan) prop- •ıerımt 160 geçu1cce artıyor 

l 209 Halke11
•

1
•

1n hepıtn•• Dokuz hafta devam edecek olan bisiklet sar' yarışlarında b~ 
::o:·~~::e ·ı~d~:r•:~e·~~:~ rlncl H ik ncl gıl11lere kupa nrilec~k, fi dftrt k şllik takıG 
~u kadar ••r "'· darıuo ra çıkana bGlıaler, lstanbul-Edırna yauşlarına iştirak edecıkllf, 

lf ·Bunu her hazırlanan lıtatlı· 
lamoz hastah,ı tıkl ere bakarak rakamların 

loHnların ııtmaıına ben- belliatt ıayeıfnde kolayca 
ıer Bır De•I 111t ıkroptan aalayablllrls: 
ileri rellr. Mtkrop koyunun 1933 de 34858 Halke•l 
kanında yaıar . Nuı l lcı ''" menıubu •ardı . BuıOn 
rlı!nek ln1anlarda 11tmayı 136 553. 
teıır1a btr nevi kene de bu 
baatalığın mlkro'bunu ko· 
yundan koyuna taıır. Sıt· 

malı bir ko1unu11111 kanını 

emen keuel r mıluobu da 
beraber alır. Bu mikrop 
kenenlD vilcudunda yaıar. 
Sonra bu keae bula ko -
yundaD dGıerek 1&flam bir 
koyuna Y•P•ftr •e onun 
kanını emerken haıtahk 
mikrobunu da bırakır.En çok 
ilkbaharda 16rültlr. 

Haata koyunlar dOıunce 
il o1urlar At•ı artar ıGn · 
den ıBne zalflerler. Yıme 
içme keılllr. Hay•anda in· 
kıbaz •ardar. Bazen kanla 
bir ııhal r6rOIOr. Hayvanda 
aarılık •ardar. Std·klerl kır
mazı olur, kan •terler. Teda· 
•i edllmHH hay••D kan 
11zlık •e dermanıızlılc için• 
de 616r. 

86yle bir hal ı&rOlOnce 
la mea bir •eterlnere mi· 
racaat etmelidir. Bunun tll· 
cını ancak • tcrlner ya· 
pabtltr. Çonko damara tı · 
ra1>1a edılecekttr. Trlpafta 
'flo, Akaprln ıtbl çok lyl 
ıelen tllçları •ardır . 

Koyunlarda şap hastarııı (Ta
bak) 

Şııp baatahtını herkeı ta 
nır . G ••t ıetıren bay.anla. 
ran bir baıtalıiadır. Basan 
ln11nlar da l'çebıllr. 

Bır yerde t•P haatahfı 
b ıladımı, b aıea yayılar. 

Eo çok hHtaların 11lyaları. 
tırnak aralarından akan ıu 
lardan, ıOtten ıldıkte• l&o
yundao ko,una bulatır. Şap 

hutahfı çok fena bir hH· 
talıktır . 

Etrafta t•P butalılı du 
yolunca hemen k6y0n bQ· 
Ula ı ınarlarını rew·tı ıetlren 

baynnlara &ıapamak llzım· 
dır 

1933 de Halkevlerlne ı•· 
lenlerln H ym 1. 226,406 idi. 
1938 de 7.942.160 

\ 933 de Halke•lerloln 
kCltOpbanelerlne 4'28 274 .ok · 
uyucu de•am etmlttir. 1938 
de oku1ucuları 1,909,91 O 
dur. 

1933 de ancak 9 l SHall&-
eYI konferanaı •ertlebllmrıtt · 
1938 Yılı tçlnde Halke•lerl· 
mtzde 2727 konferanı Yeril 
mittir. Dtoleyıcılerln yektou 
800 binden fazladır. Koofe · 
raaı batına 340 kiti dOıG· 
yordukı artan bır;raibettn en 
parlak delılt 1&yılablllr. 

Temaıl k6ylere kadar teı· 
mil edilmektedir. Kır 1&h· 
nelertDde açık h••a t•mıll· 

lerl yere• Halkevlerı 11ttık · 
çe artı1or K6ylerde okuma 
odalara açılııuaya, k6rler için 
~eyyar kOtOpbaneler temin 
edılm•le baılanmııtır. 

Soı1al yardım ıui;elert, 

bem muhltla içtimai yardım 
terbtr• •e ldetlnl teılı •• 
tnkııaf ettiriyorlar he'll de 
ea mu~taçlara tez eldea 1ar
dım etmHlnl, k6ylere tlfa 
r6tftrmealnt bıltyorlar . 

yunlardan bulaıar. 
Koyunlar birdenbire 

baatalanır ve 4alakta ol· 
dulu ııbı birdenbire 
6lebıltrler. DayaDa•larda; at~ı 
artar, fttlba kesilir, nefeı 

alıp •erme zor olur, 6luQ. 
rGrler, &.urun al&ıntı11 •ar· 
dır . Soara bu akıntı cera
hat ı ı bı olur. Hayvaaın el 
terleri de haıtadır. Ba · 
za• r6zler kızarır, boz olu· 
rur. 

B6yle Itır hal ı6r01Qnce 

derhal hDkBmete haber 

rOnen Halke•I bıle muhitin 
de bır hareket u1andırmıı· 

tar. 
llerdekl hamlelere aoayak 

olmuı, lıt~ olma11a Halke'fl 
diye halk için halkala bera · 
ber •e halk tçınde çahımak 
fçl• kurulmuı bir ma ...... 
olduiunu anlatmıı buluD· 
maktadar. 

Halke•lmlzlo ıtmcllye ka. 
dar 300 cilt ten fasla eHrle 

muhttlerlnl taDıtmaya •• 
aynıolatma1a çahıtıfını, bir 
yıl içinde 40 binden fazla 
yurttaıa tlf a verdlflal 'fe 2 
milyona yakın okuyucuru 
kttapıaraylarında topladılı 

161lece hatarlamalc bile on 
1 flD •eri mlerınl •e yarahk
larıoı rururla anmaya klft 
ıeltr aanma 

Malaalll idareler eltndeo 
relen maddi yardımı yap . 
makta reci mlyecel&ttr. par· 
ti teıkılltlı Halke•lertal 
mu•affak etmell ••ztfelerl. 
nln en . eıaalılarıDdan aay· 
makta cle,am •• tarar ede· 
cektlr. 

Halke•lerlne mu•affak ol· 
mak mukadderdir. 
Mıllt Şef « 8GUin mtlleun, 

her 11vıyedekl halkın yQk 

Hlmeılne çahıaa Halke•le· 
rlne •Omldln olaa kolaylık 
ları n teı••klert yapmayı 
•azıfemlsdea ••Jıyorua• de 
mtıtır . 

lor. Ateı artar, ıaneı lll. 
metleri •ardır. KarıD ıtıer , 
aefeı ıGçleıtr YtırGtken ar
ka ayaklar ıtırOldenır . Sırt 

kamburlaıır,burundaa. arka
dan kanh akıntılar baılar, 

bazan baıda, boyunda, omuz 
da, t•tllkler r6rlllr. 

86yle bir hal 16rGlGnee 
hemen hOkQmete haber ••r· 
meltdır Veteriner ıellDclye 

kadar da t.Htalara ayırmalı, 
yem •• ot artıklarını yak · 
mala, atılı tleıenfekte etm• 
ildir. 

Bu haatalılı• •ı• •e aero 
mu •ardır. 

Koyunlarda plyaten hastaıııı: 

Beden Terblyeıl Dtrekt6r 
1Gl6o6n tertip •e taozlm ettl· 
il 939 yıh btı•klet Hrl ya 
rıtlarıDa ald talimat •• •rol · 
ram balı•mlH ıelmlı •• 
bu h•ıuıta bi•lklet ajaalalı 
aa tebllfat y pılmııhr. 

26 Ş11batta baıhyacak elan 
yarıı taltmatıaı •ı•lıya 1••1· 

1oruz: 
1 939 yılı t•t•lk yaraı· 

ları aıafıda yazılı ıtınlerde 
•e meıafeler lberlnden ya· 
pılacak •• ıon Gç 1arııta 
en lyl pu•an la• koıucular 
b6lıe blrl11clal. tklnclıl •e illa 
olacaklardır 

2 - Pa•anlar birinciye 
J, ıkıneiJ• 2 •e tlh tle•am 
edee ktlr . 

3 - Balıe blrl•et •• iki•· 
ellerin• f ederaayon tarafı•· 
dan birer kupa hediye edt· 
lecektlr. 

4 - T eı•tk yarıılara ae 
tlcHlade d6rt IJI koıucu ça · 
kartabOen b61re1er haz•ran-

1 da lttaobultla yapılacak T6r· 
klJe btrlnctltklertoe takım 

halıncle tıtırak edeceklerdir. 
Dıfer b6lıeler tktıer koıucu 
ile tıtırak ettlrtl~celrlerdlr. 

5 - 19 May11ta fapıla

cak l.tanbul Edirne• lıtaa · 
bul yarııtaa federaafOD ta. 
rafından b61ıelercle• .eçtle 
celı koıucular tıtlrak ettlrl 
leceklerdtr. Bunu• için her 
koıucuaua prolramda J••ıh 
yarıılara lttlrak ederek iyi 
Delice almaıı ıarttır . 

6 - 19 Ma111ta yapıla · 
' ce.k Edirne yarııına Balkan· 
lardan da iki takımın itti · 
rakı temın edlleceiladea 
Tarlı mılll talnmını aeçmek 
için 14 mayı•t• Aak.rada 
175 kilometrelik bir yarıı 

tertip edılecek Ye b• yar ı t• 
' lt6 l ıelerdea tıtırak •decek 

Gönende Köy
cülük işleri. 
G6nen. (Huı•ıl) - Btr 

buçuk yıl •••el kurulan G6· 
nen k6ycQ10k bOroıu berıOn 

Huta hay•anda ateı ar
tar. YAmedt!n, içmeden ke· 
ılllr, tü,lerl dıkeo dıkea 

olur. Atzından Hlya akar, 
afazda ufak ufak yaralar 
vardır. Tırnak ar&11nda 

•ermelidir. Veteriner ıella· 

ceye kadar baata l arı aru 
mala ayrı bir yerde bııak 

malı aiıh dezenfekte •tme 
Ildır . Koyunua tırnalılarıntla olan 

bir az daha loklıaf ederek 
kiJllye daha F rar bir ha· 
le ıelmektedtr. Kazada ku· 
rulan birlik 'fe orada çalı · 
ıan lı6y klUplerl; k61l6lerl 
arzuhalcılarıD tufeyli mak· 
ıadlann elinden kurtarmıttır. 
t..6y1Cl her tı• ıelıl' baroda 
•• ona ballı birlikte yaptır

maktadır 

oluua baJ••n topallar. Ba· 
zaa tıinafın fçl de11olr. 
Ha1•an yere baaamaz tır 

nalı dGıer . 
Koyunları çok zalf le tar 

Sütlerini keHr. yayrulnrı•ı 

attırır. 

8&1le bir bal ıörtlOnce 

h mea bGkGmete baber er 
melldır. Veterinerin dedik 
lerlnl olduiu ıtbl yapmak 
•e menedtlen yerlere koyun 
r6t6rmenıek l&zımdır . 

Koyunıarrn pastnrellozu 
Bu hutalıkda bir ne•I 

mikrobun koyuna bulaıma · 
11ndan tlerl ıellr . Hatt& k• 

Bu itaat lıtın atı •• Hro· •• topallık yapa• bir baeta · 
mu vardır. Veteriner baltalara lıktır. Koyunda• koıuaa ça· 
serem yap r, Hilamları da murlu ve rutubetli atıllar tla 
aıılıyarak bHlalanmalarının çamurlu yerlerden bu l aıır. 
6n6ne ıeç r. Buralarda ıezen baatalıklı 

Koyunlardı brıdzo hastılığı: 
Bu haatah~ da bir ne•l 

mıluoptan ileri re lir. En çok 

ıonbahar •• kıı aylaranda 
ı6r610r. Haılalılr haata ko 
yunlarıa otladıfı meradan 
•e ot artaklarındaa ıeçer. 

Haıtalak çok çabuk bula 
ıır. 

Haİta koyunda; ıtddetll 
ıancı ı&rlllr Karınlara tlfer, 
afızlarından l&6pGlrlG aalra 
akar. Btrlırıç ıaat lflnde yıl · · 

dır1mla vunalmuı ıtbt &IOr · 
ler H&1talak bafıf oluna; 
k•ıualartla d ıkGaltk. ıtri :. 

btr koyun ~amurlara mtkro· 
bu bırakır. Sailam koy11n ~ 

lara da b• mikroplu 
murdaa bulaıar . 

ça· 

Koyunu çok aarHD •• to· 
palhk yapaa bir baatalıktır. 

Buran tırnalı dGıOrlr. Ke· 
yunu• bacakları blkGIQr. 

Oynak rerlerl t•t•r lıo1un 

lıe yarama• bir hale ıelır . 

Stırlde topallıyaa keyu•· 
lar çofahnca hemea bt.. •e · 
terloere mlraoaat ederek 
onun cledtlderlnl ayDeD yap 
mak llsımdır. 

- SON .s._ 

~lycllilk blhoıu kly • 
1 c6llk ııre tallmataameıınde 
lıtenea biti• lılerl batar· 
maktadır . Ve bu 1•1e ile 
bu aene k61lerdekl ekuma 
edalaraaı taatlm ,. ko•trol 
ile k61 n•ırtyatı temin •e 
buralarda faydala konferan• 
lar vencek la:lylGre ıaıete. 
kitap oku1acak •• okuta · 
ca" k6ylGnln maarif ınl 

yeılnl yllueltmek iti• kly 
cDIQlc blroıu talimatnamesi· 
aln 14 neG maddeıl•e da 
raaarak bu tılerl yapaltıle· 

eek •••af&• ~lr ••••t tat 

---=--. ~ ---- - - -

L l f d lf't ' •OfUCU ara e eraı10• ,. 
cekttr. 

1 - A Y arıt lar bıllııhıf 
de ayaı tarihlerde 1apıl•' 
cakhr. 

1 
B - Y' arıılar mulaalef•1 

t.a•a d0Ja1tıı1l• tehir ed11' 

m••· ~ 
C - Bu yaraıtua ııttr• 

edeceklere puYa• •erıleı•~· 
tlr. 

Y edtncf yarıı ıonuadı ' ' 
lJI pu•an alan ıerl yarıt1'' 
bJrlnctıl 

D - ilk yarıılara ıtr1P1' 
aradaki •arııtara herb•"" . ' 
bir Hbeple rlremlyeol•~, 
ıırmed•il yarııa ııren '° 

11 ıabakaların acledıaden ~ 
fazla pu•an ••rtlecekttr· J 

8 - MHafeler l~ID. 1 
bulunamadılıadaa dol•t
yarıılar tehir edılem••• 

1 
yarıı lar ıldlp ••'~, 
ıuretlle k11a meıafelerd• 
yapılabilir . ~ 

1 - Her yarııı• aettı ~ 
ııttrak edealerln tımt, ald• 

11 

ları pu•an •• ••••ti •''İıı 
clereeeel ıte beraber o il• 
içinde bıldtrılecektlr. 

Pıofram 

1 - 28 Şubat aı 11110 

metre (ıkı kllometreal ırı 
sala yolda); } 

2 5 Mart •o • ' 
3 - 12 • 50 , ,} 
4 19 • 60 » 
8 - 26 » 75 , 
6 2 Nııaa 100 ., 
7 - g • 125. 
a - ıe • ı5o » 
g - 23 ' 150 .. ,,~ 
t 936 Yılı ıer& yarıl 

1 
Japılacak olaa b6lıel•' =•,, 
kara, Eık•ıehtr . 8tJ' tt 
Deatslt, Seyhaa, Balalı'' g 
Eclırne, lıtaobul, K•''', 
Antal1a. Çanakkale, Ko"f 
lçel. 

1ekspor Kııfa
1 

biJ Resmen f el 

cil Edildi. ~ 
Eı~a Bırlllc, Glç ve r:bı 

lsul6plertnın Tekıpor k• 1,~ ' 
namı altındaki btrletllle ~ı' 
Dl Bed• Terblyeıl oır• ,ı 
1011 reamen tanulıfıD• ~~ ' ' 
çll etullnl ıper b6111 

lalldlrmfıttr . 
4' • 

lğaç dikıe m~vsimı., 
BeledlJenln AtatOr" ~:~ 

kında yettıtlrdtil p1tJlıot' 
c!nı fidanlar. ıehlrl• ,. ~ti 
addtt ... tlerlne 4itkıl01' 
dır . ~ 

Salı ılnl en ltlD• ~i 
f tdan Kaapınarından 1' dl~~ 
lan me•kllae kadar 
mtıttr . ,~ 

Her ıDn ıehlrln to••· ~ıf 
•• bala~elerlne akaı1• ft j 
lara da dtkJlmelstedlr· /.ı 

' aıf etmete karar alt•"' 

mııtar ~-' 
K6yetıtaı. ltlal K•1"'~( 

8. Nurettin Anlan •ia' 
1•tl• takip •tmekt•~'' 



• 

~ ,, 
•• ,, 

' , 

it IUIAT 1111 tOll.DILI 

fçlade ce•a~ı bekt r. 
Fakat AlmaaJ• tmtl • 

ed r. 
ao,olc umumi kar rı&b· 

da Ludendorff, Macarlıtan 
en rı» 

«A•rupanıo rs 
olan aenıln Macarrıtanın 
«f aklr AlmanJ• l> dan bul 

ailelerinin ıtreceklerl kal- daJ ııtedlflnl 6frendtil 
mamıı eldufuau •• lıtoklar zamao bıddetlndf!n kudurur. 

k ı. •- f •-atini de anea 14 alnuaıantJ• ••· K,ayHrla mu•• •• Bir Maca Generalinin 
Saya ıdikkat ifşa tı .. 

dar klf a1et edecefınden ebem alarak kati ıurette cenbı 
ml1et •• ıum411 heHp edl red •erir; mOtealıtben bir 
lemlyHık korıaııhldarın kaç hafta ıoor• ıearral 

Bır M zuhuru muhtemel bulundu · Lord•erher ikinci defa Rer· 
•c r 0 •n rall .. tn t 1 1 f llk t 1 t l h t l R k•ndt A• • .. ra or u un e e e u rıya · na o una o ıun a t uı tanu bildiren telıraf da tine d6adOi0 zaman " 

U•turJa •e Macarlıtan im- 1 1 1 t b 1 hh f ara P•rıtorlui ca ım ya nız o n amıı 11. eyet mura ıaeınıa m · d ha az vahrm deitldı . ılne rapıla• tbıan, ıııp 
unu• Yılnlmuıaa G l M J dı Lı ı l T k L l 1 b deli ıkt •6tealltlı h eoera • or , yor • : ne• ı en roteı '! muna •· Hakiki bir panlle tutu aa torluk tarafından • 

raal ıfıaata. eyfce uyaadı- 1g17 ıeneılnde yapılan •• fet bı bile, aulh akdetmek Czernln 15 lıılauDHnl J918 aydan •• bir mOddett• ad•· 
rnp ı emer ıtz kalan iki mOnfe· arzaıunu izhar etmeleri (be de lmparrtora heyecanla hir necek olan 30 000 bin ••· 

aratorlutunun lnhtl&l «lk •e labıda1n rJJ ıu l h t•ıebblıiındea ıon· rlne ku••et bulm•ı idi. telgraf 1andermtıtlr. Otuz· fon Romanya uauoun 
1918 ka ına Alauanyanın r •mparator, &JDI Hnenl• A•uıturya - Macarlıtan bın •alon aultubat lhtlyacr rezıt olur, Daba11 .-ar, Ro · 

ıl •·t llUDuaantıtnde «aç d el 1 1 b b h O teı· • aa ~U1nek G yazıa a lmparatorlulun a· mparator ufa için lr et· aıız •ardır Olmadıfı takdir- m•n,a. bu un1arı en 1 

ll•D» bu 
1 

zere bulu· ha ne kadar mlddet harbe bahtlık eteri olarak ıulh de imparatorluk haldlıaten Jtm etmft deflldlr. 
Uıad IDparatorluia ık . tabammGI ~edelt ılecek kabl ıartlarında en ufak fed klr açlıktaD 6lecektlr. Kont im Yazık ki bu teıllm ıııu• 

•a Y•rdırn t ı. d de kalır, IDutlalı • meden ltyette o 1 d u f11 a u ıor · hla •u•afalıat etmek ille paratora ııddetll •e aeıl te • melHI, ıürGnceme 
1 

il b 
L. •ureue hnttna et-e· 1ıı. ı •- b Al t l Vı a 1 e 

11 ealJet .... ma için mem •••t a G mlyen man ar1n muta •· b:rler alınma 11nı btlbuıa 0 derecede kı J•D 
1918 r.,,. ·.:::~:~~ Al tOa 11ıu .. dı ıal&blyet Hhlp- batı ylaftıoden mOzakereler K., .. ,. ı•hıl bir telıraf çe· Budepeıte; AlmaD aıkerl 

manya lerln• blr tamim 16ndertl· UDJ•P 11tml1tır reis •aztyeU a•ıkca laab et makamatıaın ınklJah ku• 

ID b 
nıa IDGtarelce talebine 1 .., l ec ur ol mittir. Kont Czermlm mparator· meılal ta•ılJe edı,ordu. den tehlrde devaaı etmeı 

d b l 111111nın ııbebı Ce•aplar, tek lıtlnHız, dan bir lıtlmdadı. Bu eıaa «lmparatorluiun r6kmeıl· halinde bu miktar unu ma· 
~- ı 1 dG111ıaaları tarafından .,, d d 1 •r• d ıoa derece bedblaane idi. da A•uıturJa Macarlıtanın ne J&lnız tklncı Vllhelım hallınd• zaptetmek teh 

1 10 

M ~~ıa an bançerleanıeıldar . 1 b l B oıertne er•eat lm Kendilerinden lıtlfaarda bu· tktludl •••IJetl • ham•t maal o a ı lr. ıavururlar. unu• l 
IDlatd P•ratorhaldarıa lunmuı olanlar, muhaaama keıbedtyordu. Kıtltk hafta A,yuıturra Baıvelulf Setd Jlne pek o kadar fayda 

1 

dea'b:r7
1 balclıında 1923 tın derhal ve 1ahat Ju- ı•çtlk,• Jalnız ıl•ll ahalt1• ler tle General H6fere ra · olmı1•n reni bir tullf ak· 

l naıyonal •o•Y•h•t L M l 1 MAd f J l 1 1 k bu er tarafından il H ulr zamaa ıonra ı 1 "' • •• çan fa ııan porları ••ztyetln Yehametlni dedıltr. mparator u 
tl•ay t b rı •Grül .. a mubıuam tı• tatil amelere delil •JDI Hman kabul etmekte •o daha zir•· dotlaae lkraıı elde ıdtror. 
1 t u ıelıtlde olup Hat · d llh l d b l d ı de etaıek er n tlıttdar edılmeılnl tantye edtrorlar a ıl • tan • u anan sade açıkca meydaaa koy · Ve temmus • • 
lbeslnd b . tne•lıllne ıel- •e abluka JüzGodea mah· lutaata da ılrayet ediyordu maktadır . l:ıere kendııtne zam•• .e· 
tini l

ea eri re111ıt t z ha . B l ak a rnııtar F k rukat •e laıe buhranı çeklr ununla beraber mühim th- Kont Czerotn, Brett . Lt rtllyordu. Fakat faiz 0 ar 
lerde bir M · a at l•çen - mekte otan tmparatoıluk tt1at lltokları bulunan Al· to•ık ~e Almanya Harlcl1e 16 bOO relı barn• ye &OOO 

acar aılrert ı_ b ki b l ti yınl be IDuaaıada " rnec na.abl içtinap lnhtdamıaın maara fıe, u lıto arın ü · Nasırı Mlıteıarı foa KO mam tomon domu• e O 
'- •YID•tı ıço ••ulı ta rlh1 '- b 917 .ak bı ı. M 1 l b ın• SO • ~ o b en uzaa tarı lnlD l ae- '"' ' •limanın acar•· 16r6r. Fon Külmaaa kendlıt her on ki oıu •ı 

an lr •tCld lott B 1 d 1 k b11rtr• t•r •tmııtır Bu et<ldOn aeaı ıoau ••azami 1918 ... tan •e u ıulıtaa an ıe · ne Berllae telıraf ,.lcec•· ıram et yerme mıo · 

N
arrlrl olan M•car 1 rnul ıl baılaaııcı olıulu mutalea· mlı olmaıına ralmen, ki llol •adeder, fakat «Alman· tinde tdı. 
'c 1 M enera ı d b ı ı d .. ok mlky&1t• da olıa A •uı · l o aı ajr bu ıın a u unu1or ar '· .., ranıa llattA taıe hakluadaD Hert•J Jıkı ı1or 

-'•uıtur Y•zı11nda Evet Ukranya veaiyetl hlrJ• Macarlıtan imparator· l b ld Ok anya. 
1• Mtcarlıtand- ._

1 
m6tkal o an •aal1•tl •• e· Hakikat ha • r · 

r r 1 .... k t bili dl lulunu• yardımda bulua b ~d 1 

1 1~1• er •eıatr dahtlt '-• ur ara ' bıle» pek fazla Qmlt ••r · daa bir mtlron tc• u• • 
•••na b • rıa - Bolıe•lk ıbttlllt, bir m• maktan imtina edı1ordu. 6 meal ıle 
laylıtl •e lonetıce do tareke alıdedllmeaı •• Bren~t Breıt·Llto•ık de bulun· mez. almak ü111ldıaln • n 
•• teı:~ 1918 t•ırlnevvel • Lttonık mGzakerelerınıo makta olan A•uıturra Ma· Hariciye nasmnıa bedbin · blıbltiln nbamet keıbetmlf 
balcıkı DHnldelıı kıyamların baılama1& ile Viyana •• Bu car atan Hariciye Nazarı Cze· itil ııtıtde kendtılal lıttll yeni btr 1ük olan bu cyar 
-a·l IDeıulunun anlama rota, 19 J 8 klauaıaalıl bıda · eden CharlH, kendi elinle dım•, lmparatorlutun '"1 ltllr ... • •lı b d•peıte •lmamdarlarına bek btnlıtı 1 11:•1~:h•zlıtı •e be.I lentlmıyen bır Qmlt verdi. J•tlnde mOhtm oldufu ka · Jazmıı oldutu usun btr .. dı ınbl l llal itmam etm ~ · 
Aı ... 

11 
uJllk ,umum1 SulhGh ıihatle ımsaıı ba- dar •ahim 'ki mahrem ra •ektubu muhtelif ıaıe ko KlnuoHoıde A•uıJurJa • 

lfta •taae~~:~~ılhı oldutunu lfncle Okranya, por aldı. Bu raporlardan mııyonu retıl ıeneral Lond· 200.000 amele rre• ~l• ::· 
1 r. tGkenmek btlmt1ea hubu· bırınclıl Bohemya •allıi nerhr ile Berllne ıloderlr. mııur. Macarlıtan, om 

ıe11:r11-;•~or Cbarlea de 1117

1 

bat ••barları 1&yeılnde bil · Kont Coudeohen den ıell· Bu mektubun ılbdeıl ıu daDıyordu; HohemJ• H Hır 
ıual•am • 

1
1 t•mlm teklinde ht11a Vıyaaaaın ke•dl ar· yor •• Mora•1• ile Sildet dur: lmparatorlutun ç6k •adııtan açık tıyaD ttebdtdl 

IAY'PA ı 1 -
lspany h r~i f ı ansaya kir 

şı itaf yamn z fa r i~ir. 
(DOnkG , zının d•••mı} 

Hatl r blla"I• te ıd ttlll 
Alm•D balkı, lnıtltereJ• 
Amerlk ya •• F'ranıaJ• 
kart ı hiçbir kin H ıares 
beıleCDfJor. Alman mtlletlnln 
dlf•r aıtlletlerle·adantl o\ 
madıtıoı .. uzun bir ıulb 
" ıtlld~D dnrln tmaoı 

oldujunu ıl H etti 
N oluna olıua, Hıtl rln 

nutku, bazılarının Omtt et· 
ttklerl ıtb l çıkmadı Keza 
rene bazıların ı n korktukları 
gtbl delll çok iyi çıkh ÇOn· 
kO Hıtlerln nutku, ltblrlıll 
yolun• hiçbir eorel kor
mamııtır . 

Le Tempıden 

Mth• rtD ıaflnmhi• nutuk 
la ıaraılaaas bir halde kaldı 
Fakat Httler, mubtem l aerıO· 
ıeıtl re keudlılal kaptırma· 
la meylotm mit ıtbl 16· 
rOnGyor f ranudaa bllh 
ıeden birkaç rerde normal 
ı6ıler •ardır. Bu da fraD 

112 
_ Almaa deklar ıronun · 

dan o ara olmuıtur · 
Nutukt ' f ranıa tle eldu· 

ıu ııbt larllt•r• il• tıbtrlt· 
il .., dGnJa ticaret d lr• · 
ıla• tıtlrak etmek arıuıu 

11ııllyor . 
Hıtler harp tı hrlkçllerlne 

karı• ayaklandı •e uzun 
bir ıulba ın a ocı oldufuadaa 
bah.ettl. 

B&rl~ bir kaaaat, ıu\hu 
ıdam• etttrmı nlyettrlı 
mltıbald olması• it• 
raramas· Sulha inanma 
ke1ftrett, yalundı Çember· 
llya, Daladtr• H Boan• 
tarahodaa ı61lenlo ıulbc• 
lk:ı.lerde, ber f arıatla tekrar 
edıtdl durdu. 

flıtlerln nutkuodaa ıoara 
daha .,.~ 1 oldufu ıtbı Fran• 
ı•oan .. sıyetl aynı kaldı: 
tfakkınd•D emin, ku•Htln• 
d•yanmıt olan fran ... mllll 
"ırl tie bt,blr memleketi do· 
kuodurmn bır bıldedır Her 
s•ID•D o dufu f lbl, tlmdlde 
bGtün tJI niyetli mtlletler it 
blrltll 1apmala hnırdır. 

Le Pelit Parlıt•aden dab eı 0 lmparatorluls ı sularını laıedea ••••l Al · mınhka11ndakl fabrikalar •Hin• maol olablleo•k ıey, ıa•uruJordu. 
tah a nelıadar uman har he ID d 1 k l l el h l ı .ı 1 L 1 ancı'- memleketime Alman. 1918 Tttrlnıaolıtad• h• 

•m•GI edebılır? BuıAn •a or u arını laıı etme ame e erl a 1 o au 11 .aa a Al 
herkeace ınal<kmdur'-ı h "',P ı •ecburl1et1n lluluama11 16· de Çek halkının 11falet •• yanın ııda temlal balumın nüa lıtokları buluaban • ıun, arkadan baaçerleamlt 

• n. d '- M k d .ı b l maaJ•ı 30 HJ• 50 ID ya· t kt• flnaıında merkezi 
1 

zun •n ••uıturya · acarlı · ademi memauatretlnl tı · dan yar ımqa u unmuı k 1 olmaktan ıtkly•t • me 
lorlulllarıa en baılr• ... tl~ara1 tan laıeatnde huıule ı•lmıı citr • ediyordu. Vtyanaclao Jehtade sah baımetaacılerl tonla daha 0 zam•~ •; :: herk~ıdea az hakkı olan Al· 
ID•IDdarı A•uıl .. rJa ""

1
_' z olan muuzam deltklerl ka· ıelea •• Koat Clzerala Pa nta .-alcı olacak mldabale· labldamı defllee 

1
btpe ra~or manJadır. ÇOnkG bir Macar 

.. ....para t b 1 L d e ı lerı.ıır.... turfa Macarlıtaa 112 1 
• bl ıl harbi• toru beclb•ht h"LQmdar. P• • 1 ecea 1 ı . u Qmld, yltabt V aroılarınıD aç ık a ,,, klf renarabaıo ta r e 

Cbarleı olıınuı. Set1u~lr ıul h 1 Okranyalalarıa Balıe•ikler· tebhkeılae marua bulunan Kont Czernln, ıOnde iç Jufunun lnhldamıoı teY tam ortHmda baılıca 111eD 

Japılmaclıiı ta•·tırde • dea ayrı olaralıı: 1D6zakeratta oa bınlerce amelenin ıre• tlefa Vıyana H Berllnl le · edebil irdi. 1 faatlol terk eden odur. 

• •IDP b ı '- :~===~-~~:~~t~h:•:r_:n:e_:o:lu:r~•:• .o~-:--:::::-:::-:;.:~; ~--::::-::::-~-~~.::~·~--..:u:u:n:m:a:·~·:•.h:e:r:.:n:e~b:a~lıı~a:•:ı ·~~Y:•~p:m:a:k:..~a:z:•:re:_~o~l:d:u:ls~le:r:ı•:ı~~l:efona ça fırır •• heyecan 
ODD TG kd etmek onlar• teblılıı:ell 16· 

•
.... • r ılının T .. efrık .. ı: aaaaaaaaDaaaaaa..... l 1 b bl muı •e Motol hanı da yo-,. ...... Temuçln çoban ç1talı o a ıOın baba • oju ya aneı r • rOna>lttil . 

Q c E N • rak ııçen taltm bayahadan muharibin çadırında oturur· luna devama bıılaınıth· Te «Derin bir 16t kurudu H : G İ Z H A N \ ıonra habHı Yezulıa1 ıle larken yurduo kıaı ı•no Mo· muçlD nleanhıı ve kalape· ıert bir taı p rçı1aodı , dl 
: . 111 1 beraber ata binmete mezun tolun nazarı dıkkatı•ı cel deri de daha IJt aolaım•k d D yorlardı , bir ka lD H ÇO" 
•. Yaıan: H. LAMP ç . . a oldu. B6t6n rlYayetler onun betti •• derhal Yezukaya için ıerl kalmııta cu .. larlle bla 01 1apabtll 

• ~vıren: El\ VER ATAfRAT O ü l l k d k Bundan bır•-a,. rOo ıoora • Oaaa T • 1 1 • 0 ma taa ZIJa e u•- bu imsı ze•ce olarak alap • .., 
DDDDDDDD efrlka N! 5 • l l · aa•aaaaaaaa• •etlt •Ocudund•• •• Hr- alaan,acalıoı ıordu bir Mofol •· nrlıl dört na · 

Şlırlerln aaıalarından aıl l 
~lr aileden oldufunu ve 
urlaıkua - Çakır 16zl6ler -

ırkına menıup oldui 
1 unu an· 
ıyordu. Yıne o aaralard.o, 
kadiri mutlak Kata, lmpa 
ratoruınun ıakallle 1 ttll ı • a, et· 

çle aehırlenerek ildi 
rGlea blJlk ceddt K&btl 
Hanın m\lDka .. eterlnl dınllıor 
du . Ve duyuyordu LI ._ 

• 1 •••• 

dl babaeı, Gobl lc•bllelerı-
ftlll ıa ku•••tllıl olan K•
'•ltlerla refıf Tuirul Hıa 
''• aılAh kardetldlr. 

F'•l.at bu zam•nlar Temu 
~ilin d6ayaıı heniz Yaka . 
ti 0i•llarıaın yaylaldarandaa .,, 

'V l•Çft'llJordu 

''" • '11111 btr ada• bir 
9''-1• ıu ılalerl tlJl• 

uıııu: 

«Katay memleketi bıaclen 
JOa mlılt daha büyüktOr. 
Oaua için onlarla çarpıımak 
lttzl tehlıke1e düıOrebtltr. 
çOnkl bıa halrı bede•lylz. 
Uıulı harbimiz baıkadır, tat. 
H llaım olan her ıeJI be . 
raber 16UlrlrCb; htlcumda 
mu•aHak oluraak her ı•yl 
Y•lma ederls, akıt taktirde 
çôllere hicret ecierla. Eler 
bla tehirler IDfa11aa baılar 
•ak btahn için latçte bayırla 
olnaaa. Bundıa haıka ma
~etler •e ••DHhrlar karalı 
teri ••yıflatırlar; 1alaıa lu
rılma•aı btr tabii ku•Ht 
•• D•t•I harp lnıaalar I•• · 
rlnie blkl•tyetı temin ede · 
lttlıt • 

bHt barekltandan bah11der- T ı baba Babaııaı• : cHeaOa ~ok la ıeldl H emuç n• • 
1 ler · 1ıe,ak .leitl mıh ce•abına ııaıa ılım dlt•l'•cl• oldu-
~ Temuçla, UZUD bo1lu, ,ok· Temuçtn: • fuou •e keodlılDI s6rmek 
ıek ı•ntı o•uslu, parlak M «Bira• boyar .. olur.• u ııtedtllnt 16,ledı. YesukaJ 
eımer tenli idi yeıll •eya b ı d b t d d lra • eıta e u ua a . polda bir dClıman çAdırıa • 
yeıtl ma•I olan 16alerl alm· •- d'- k dl Y ezukaf •••• te •' • · lcal•ıı .-e thtlaıt.le ı&re se· 
.ı,ab klrplklerlnln araıında d ya ı lr •lseldl yor u. uz ço • hlrlenmtıtt · Oa Oç 1aııodakl 
ıerlye kaçan alnıoıa altı•da ıaml de Yartapddı . B• lı· L d 

ld k Lt roe•k atın koıabıldtjl •• ar 
bırbtriad•D o u ça usa• • ım koadl kabtleılol• mea- ... 
.ıururlardı, (aliat rekık d•- l ılratle ord•J• ••idi · fakat • .,, kabe•I eedadıDı hatar atı1or 
ftllr.rdı? Usua kıaıl kah.. tlu: Çakır ılslller baba11 artık 1a1aııuyordu. 
reası ıaçları arkaıında usa· "Babuı lrısı• ın Mofolların Babaaının 61GmG Qaerfı .. 
nırlardı. Pek a:& lro•uıur •• aaHrı dikkatini celbetme· daha baık• ıe1ler d; olm~~· 
her dedlflnl usun. •• dık eıadea .. aftehlr: Kızım çok tu. Kabtlenln llerl re •D u.ı · 
kati• clDılndllrtea ıoara ltaaıttlr. d.411. f allat lıtereea lerl içtim• etmlıler u bu•· 
.a1lerdl Tabiata 1a1rl kabl· o•un1a anlat Senla oflunun larıo lçt• tkfıl relıln aanca· 
il sapt olmakla beraber da açılr bir yOıCI •e parlak fı•ı terk ile kondtlerln• baı 
k.n.ııoe 111 arkadaılar bul· T ,. •-mıı • sisleri yar.. emuçl• ••un lıa relıler arama1a ,.ı• -
.. a •- 1-abtll•etlne ••ltktı. ı t ı CI il lal OD 

• • ı ilet••• 11tm t ı tarda . . Al e •• • ' •r 
OD•D a•leamHI de baba ' · 

ı ..:a a. iri ... .aba~ paaarhlr ">' eç ya1 .. dalll t.lr fCiitwia &•t• 
........ ,11tı ı••llt •••. .,.., 

r lı. » 
Zeki •• .. 111r y •hlea, ka· 

bllearn par,alaamamau için 
elinden relen her ,.,ı ,.,ti. 
Dokuz 61ııCbı ku1rufu unca· 
I• alarak a1r1lanlaran arlca . 
ııncian ••Ut 98 onlarla mO· 
sakereJ• atrlftl• Hatt& tek 
tok alielerı ıert btl• • 1•· 
dlrm•J• 111u•ıffak oldu . 

şımdl y,.:ıa-Molollarınıa 

hanı ,,Jan Temuçln, beyaa 
at poatunun Gaerlnde oturu· 
yordu fak at jalaıa kabilenin 

baklyeatnl etrafında tutabılı1or 
.-eYeaukayın &lDmDaden bOtla 

Mofol dOımanlarının tehir 
edllmlı latlkamlarını almalı 
Dıer• lıUfadı edeceklerl•l 
t»ıllyordu 

SONUVAI 
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5 Mart Pazar Günü Şehri-1 İ · 1 
1 mizde Tekspor Kulübü Ta- . • Refik Sert İ 
rafından Yaptırılacaktır. 1 Mu~YENEHANEsı: eALucEstR MILLlı<uvvETLEf\ 
Ciüreşlere, Çanakkalt1tlen, Bigadan, Bürlıa- ı • CADDESiNDE.ANKARA 01ELIKA~.Ş1~1f\DA t.0: 15 r 1 niye, Karaağac ve Edremitlen ~le~hur Pelı· ı · DE HASTALARl~l ÔCLEDlN Sl.Nt-A SAAT 15. 1 livan Develer iştirak Etıirilecektir . = DEN iTiBAREN KABUL VE TlDAVI EDER • 

Bir Çok Pehlivan ve Namlı Develerin iş- 'lJ ••••-•• ••• :191 •• ••• 
firak Edeceği Bu GüreşinBirincisine 100, ~ ,, l lkincisirıe50, Oçüncüsüne 25 ve Döıdün·I Devlet Dıi!miryolları UçünciJ 

1 cüsünede 15 Lira ikramiye Veıilecektir. I işletme Müdürlüsünde11: 
·~~~~~~~ - ~~~~~ Muhammen bedeli Ue bulusıdt.ıiu Jn, mı&ıtar 'e nıfı 

•ı•lıda 1azılı ıhzar edtleuk bılaıt 24·2-93G naıa 1Cl116 

Bi~adıç Belediye Hat 15 de ıçık tluılt11. e ile Bıhliuiı de 3 uG lı l tlD e 
" ,, bıauında elullt1r>e7e kon111uıtur. Riyasetinden: Bu •t• 1ır111ek ı.ı.,eııleııo 142.60 hıa 111u•akkat te-

mınat •eı111eltrl •e '-490 f\o. lu bu ur.ıın l&)ID tt\ •I• •e· 
ııkalar 'te kıllUllUD 4 11dl Dı&dôtll 8 \lC ı k. t llU lft 81111.tie 

manU kanuııl buıun11ıaoıin:ıa aaır bt )UıUD tluı ıle a7nı 
aOn •e Hal• lııacıar LOIL•l)OD ıe.ıhltııe D.fiucaatluı ll 
zımdar-

1 - Bttadıç nebt7ul halihazır barlta1ının alınmaaı 
açık ekıtltmeJe konn uıtur. 

J - Kanbanın ıneelııOo luımı tehmlatn 40 •• kaıa 
itanın ıayrl meeldlo lnımı 20 hektardır. 

3 - Muhammen bedelt mullan luımıaıa bther hek
tarı tçıa (24) lira •• 1a7rl meal.Cin ls.ıall'IUHD bt her hektara 
için ( 14) liradır. 

-4 - Şehir •• lıaeabaluın hallbeaır harltalarnun ahn· 
mHına ald ıaıtnıaıe7e u11un olırıalı Gure Bıfadıç 1>abt
yeılnlnlbar1t .. ı }Ü·~· 939 tulbl11e aü11dıf CUDıa &fbl 
açık ekıtltme tle Bıtıthç a,tıedı,u Dde ttıeilliCU tdtcek 
komlılyoD huzurunda ıhaleeı 7apılac•iından lıtekhlerla 
meskQr komı11oada hazır bulunDJaları. 

1 - lıteklalerla bu tıe aıd (93) Ura mu•al&lrat temi· 
r. atını beledlJe ıandıtına yatudıiını~dalr makbuzla •e bu 
it• ıtrmek l9tn mua11en ıüoden: en ız aektz aGn •••el 
BahkHlr •lllyetlne ır.Oracıatl alacaiılın tbltyet •eatlıa
ıını ve Ttcaret Oduı •Hl"uını ham,len mua7yen olan 
ıGode ekıtltme komılyonuna mOracaatlan llln olunur. 

4 - 1-36 

Balıkesir Vilayet Daimi · 
Encüıneninden-: 

Açık ekılltme'• konulan Manfat kazuı merkeaıode 
fDfa edilmekte olan 996 lıra 52 kuıuı ketlf bedelU tfat 
tlta17oououn ekıtltme mOddetl temdıt edtldtfl laalde ytne 
talibi çıkmadılından 2.Mart·939 tarihine teeadQf edea per 
ıembe ıOol ıaat 1 O na kadar bir •J zarfında pazarlıkla 
•ertlmHlne karar •erllmlttlr. 

MeakQr tnıaata atd e••elce tlla edtlmtt olan ••rakı 
ı~hmek lıttyealer her ıOa endlmen kaleminde bu ffl al · 
mak tıtl1enler enoQmeatn toplanh ıOnlerl olan pazarteıt, 

perıembe, cumartHI annlerl uat 10 da •lll1et makamın· 
da mlteıekktl Daimi Encümene mOncaatları lllo olunur. 

4 - 1 - 34 -----
Balıkesir ,.l"a pu Sicil 

Muhat·ızlığından: 
Mahalteıl: 

Hacllımatl .. 
Me•kU: 
Oıman otlu 
bail•n nam 

Kara1er . 

C•nıı: 

Bal 
Hududu: 

Dotuıu yol, batı11 Cu· 
malı Abdurrahman 
mahdumları, po1raaı 

Atan11h yanl Qya k61· 
IG Hacı Alt, kıbleal 

Cumalı Haıan mah · 
dumlan. 

Hudut •• buluaduiu yer yukarıda yazılı bal Sofu da· 
madı Hilteyla oflu Muıtaf anı o malt ık en 325 yılında to· 
ruou •• kızı Fatmanın otıu H.f,z Saadettıne ıQonetiık he· 
diyeti olarak bıbe etmtı oldutundan Te o tartbteoberl 
malıkl olduiuodan bah ııle nıımına aend almak lıtedli ın 

' dın tabktk Te tedkıkl için 27 - 2 - 939 gtın6 mahalU1Je 
memur ıaaderllecekttr . Hu 1er hakkında taaarruf iddıa110· 

da bulunaalarıa buıOaler içinde yazı ile Tapu Stctl Mu 
hafıshfına •e,abut maballll'e gelec\lk memura ınGracut 

ları Uhumu ilin olunur. 

Bu tıe aıd ıartn1111e Balıkutrde 3 r.tCı lılı tae Müdtlr 
10i6nde •• ~ol\lcak 1İtu1011uı.cla paraeız clatıtııa.aLta· 
dır. 

Balutın bu· 
lunduiu 1er 

Kılemetreıl : 

Solacak cl•arı 204-21~ 

Ctnıa 

Yaraa 'e 
ocaklardan 
kQıkQ ile 

•• 

Mılt.tara Mubammea 
metre bedelt 
mıklbı: laraı 

2000 1900 

-t - 1- 27 

Muhammen bedeli ile buhanduiu yer, mtkdar •• •atfı 
aıatıda Jaaılı ihzar edılt cek baJut 27. 2 g39 pasarteıı aa· 
ol ıaat 16 de açık ekııltme uıulQ ile bahllHtrde S ClncO 
ıılelme btnHında ekıutme7e konm11ıtur. 

Bu tıe ıtrmek lıt11enlerln ) 42,50 lira mu•al&kat temi
nat •ermeleri •e 2490 numaralı kanunun tayıa ettıll ••
sikalar •e kanunun 4 Onc6 madduı mucıblnce tıe ıırme· 
1• meali lı.nunl buluomadılına dair be1aonamelerl ile 
•JDI ılo •• ıaate kadar kom117on relıltit•• mOracaatları 
l&zımdır. 

Bu tıe ald ıartname Bal.kesirde 1 OocO ııletme müd6r 
lljtlade •e YeDtkl1 lıt111eauoda par11ız dajıtılmakt•dır. 

Mıkdan Mubaaaa.eD 
BalHhD bulun Metre bedeh 

dutu yer: Kılometreıl: C•nıl Maklbıı Ltra 
Yeotk6, Cı.arı 258 - 268 Yarma •e 20LO 1900 

ocaklardan 
l&lıkG ile 4- ı-31 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğüiıdeli: 

Em•all ı•Jrl C.Dıı: Muhammen bedeli: 
Menkule No: 

18 DDkkla Cami ç~ıme ıokalı 100 
19 • Sülü"ll çrıme 200 
30 • Y eııUt çıkmazı 1000 
75 Bahçe lıtaııoo aobarı 500 
76 Ana » 400 
13 Han area11 Hktcaler 3000 

110 Tarla Paıak61 ça7ırı 200 
l 20 » » AıçıderHI 700 
121 » • Taıalh 15 
125 >> » Tahır Ç~tmeaı 150 
127 . » » Uıu mcaarlık ~00 

128 » Orhantfe •ıçıdereal 200 
129 )) » 50 

Yukarıda yasılı vakıf ıayrl menkuller bızalarındakl 
muhammea kıymetleri üzeraadcn 10 ıubıt 939 dan ıUba-
ren bir ay ıçınde pazarlıkla aahlacaktır. Taltplertn 
•aluflu ıdar.-tae ı@lmelerl ılin olunur 3-1 29 

Edreıııiı 'l"ic<• re \! e 

19 ŞtmAT J~ 

~ 
Balıkesir İntihap Teftiş 

Heyeti Reisliğindell: 
lntıhabı mebuı n kanununun 12 ncl mad e•1

•' 

ted&lıao' ıntthıp teftlt he7eUoc tedkık •c uıultD t•b 
ktk edilen mOntebıplere atd tnt ı hıp HH defteıle'1 

lnt ıhabı mebuıao lıanunanun 13 nc6 madde.ine tef' 
fık•D Jl 2 939 terıh cumertuı ıGrı6nden ıttbarro ı 5 
ıOn Halı kalmak OzHe •teiıda yızıh 34 ıatıbap •" 
beaı meıkezıode tahk edılmııt ı r . 

lntıhap hakkı o'upta adı J•zılmımı oldutuou •' 
1abut adı J•z•lmak llzım gelmezken yazılmıı bul&ıO 
duQuou intihap ıube mtrkezlerınde uılt olan def''' 
terde 16ren ıerın bu m6ddet zarfında Balıluı ılr Sele 
dıyuınde mGt~tt&. kal tnt ı bap teftıı b~Jellne pul•"' 
bir lıtıcla tle keyfiyeti btld!rmele11 tlln olunur . 

Sna ~o: 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

JO 
11 
12 
13 
14 

1 
10 

25 
30 
40 

Meıluzln eh 
Ete 
Kaya bey ç., 
Gondolan 
K.,aıaa 

AHrıçı 

Aoafartalar 
Altı E)liı 

Z yaretU 

G6klı61 

Kal•Jcılar 
Kar1maDlıı.61 
K6ıeler 

o .. k6, 

lkiarl: 
URA 
\(JUO 

500 
250 
ıoo 
50 
«l 
20 

S.ra 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

Nt1>: Mtıkt&ID ,cfı: 
Pamukçu 

C•i•t 
kOpeler 
konalı pıD•' 

Ş mh 
~orucu 

.. ~ ~•ttıpe 
KcpıQt 

Duıak 

Bıtndıç 
Y n lcılar 
lwrlad& 
Oımank&f 

Uııculuu 0111>•1:t11' 
Kepı6t 

ll1atlar Bıt•01~ 
fındık lni•'1 

11.runılyuıtıı tı.turı: 

LiRA 
IU'JO 
500 
25U 
ıuoo 

1250 
ııoo 

800 

Osmanlı Ba ka 1 
ttJ'' Memlekette taaarruf barelıetlntn tnkfıafına b" ~' 

arzuıooda olao Oımftnh Bankaıı, Aile Seodıl' ~· 
ıarruf Cozdana} huab1na te•dlat J•panlara kur• f'' 
t•deıt ıurettle •t•i·dcııkl ıkroml7elerl t eYale k rıır 

mittir ..ı 
111' 

K~ttdeler 25 mart Ye 25 eyl6l tarlblerıııd• ~' 
olunacak •e her keıtdede eıaiıdakl ıluamıyeler 
lıhlacaktar: 

TOrk llr lak 
1 aded TL. 1000 -
4 )') • 250 

Balıkesir '1.,a pu Sic · ı 
Mu·tıafızlığındıın: Dealabankı~?.! ~.:ı~ı.~?:~!,!~~~•~•~ ~ 

hak 1arına dair beyaonameaıode yazıla tartlar dahıUode De ~ 

5 .. » 100 • 
25 )) » 50 
50 )) )) 25 --Y ant cf'man 8.> aded T L 6 000 . Vtllfetl: 

Bahkeılr 

Me•klt: Cinai: Hududu: 
Saıa Tarla Dofuıu, nalbant kerlme-

ıl Zübeyde. batı Halil of· 
lu Nuri, poyrazı Hacı Ra. 
t ldln ll.ırah lm, kıbleıl Ze. 
ltha tarlaları . 

Hudut •e bulundufu 1er yukand4 1aulı tarla kırk te• 

Deyi mQtecaTIZ eenetaız maliki Şerif ollu Mebmedtn iken 
329 da 616mlle kar111 o,ın D kızı s ıde \'e oııu Ahmet ve 
kııı Emıae7e k ldıfıod D bahııle o mlarıDa aeaet 11lmak 

alzbank E~remtt-Al&çay memur •c~ntelıitoı yapmak Gze. it. 
re Klmıl Orıırın kanunu tıcaretto 89 ncu ml!lddeıt mucl· 
blpce alcllll ticaretin 119 oumaruına kayıt •e teıçıl edıl 

TGrk ltralık ı kramlye l 
Aile aandılı h~ıabıodald me•dueh lcuunırı (lt 

~ edlldlil tarihe tekaddOm eden alt. aJ ıo.rfınd•~ 
0 

ı' 
dııı illa olunur. 4 - 1 - 39 

lıtedıklerınden tahkik •e tedıukl ıçto ıa 2 939 ıı.inil mebal· 
lıae memur 1aoder1lecekttr. Bu Jer hakkında tasarruf iddia· 
11ada buluaanlarao bu aOnler tçlode yazı ıle Tapu Sıcıl mu
bafıahlıoa ••1alıaat mahalline ıelecek memura mllracaal
ları lGnmu illa olunur. 

~ T . L 50.· TOrk llraa ı ndan aıalı dütmeralf 

ı her mudt bu ketldeler• tıtlrak edf cektır. / 

•lAı:ıAı:lAı:WlAı:lAı:lAı:~~~ 
Baııldıiı 1erı V ıllfet Matbaaıı -Bahkeıtr 


