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ONUNCU Y•L 

• 
Jtalya_ H~beşistana -~~!~~ !~arrl!_~ mı_ -~Qc~ç~yor? 
Doğu Anadolu r,;;;;,,i;~;;;;-;ı lzmirde ı lta1ya Kıtaları Habeşistanın Muh-
a.,bakanın uzun doğu 1 . 1 

lezlıinden ıonra,yurdun bu '6 E,~ı Kurtufuı bayrı-ı ~iri ı:ddetli dig-erleri hafıf telif Mıntaka~ larında Topl-anıyo' r. ıenı, bölresı için Atıauırk- 1 ' 1 

~ ~~:~:~:ı b::n~;.:r:~r 1 .mımızı kutluluyoılar. 1 dört deprenıre 8,Jduzm•·r- lıalyamn Hah!' elçisi Ha~ee!istan içlerinde olur an ltdyan ttbasını dur~tr.un Ye~uın ti 
~latma yoluna ıgirildi . • 

1 
C umur b af k a ~ ı m 1 ·1. 1 lzmir, 9 (A.A.) - - I V Y 

Tarım Bakanı Karadeniz 1 ~tatürk7 Ba,bakanımız ,• de dün biri ııddetli ~:~~~ seb. bila Adisahibaya çağt:dı. Habeş askerlerinin hemen yansı tayin ofunu yaılırı 
ltıyı11ndan dolu)a doğru 1 İımet İnönü ve Sübakam 1 hafif dört deprenme 1 ) L J b L 
:•diyor. Ba } ındırhk Bakfmaı ı, 1 Kiz~m Özalp , Kurtuluı 1 ıtur. Haıar yoktur. ıe .Dİi ır 18 S9fıU cıys aıımmdan önemli no~tala11 işcal erm:~eıdir. istııdtırı 
~:kıy~:t~ı:as ·u~:~:~~ ı bayr~mımı~ münaseb~t~ı. ~ ı- . l liıınııdı 24 hırp ye basta gemisi bızır ~ir hıJ~ı ~u'unma~bdu. 

... fr aç uekanın "''tan ı oma A A edilmiyeceline dair Muno· n_L b le .o~ 1_ I Partı Bafkanımız R. Lut· 1 c d R g ( J 

'-ce Dofu Anadoluda gezi· 1 fi Kırdarteiafından çe\u ... , en evre e ltalyanı~Hab~t elçtı. Habe- lini teminat verdıjl umulu· 
le, J'apacajını ifUiyoruz 1 len telyazılarına cevap I ___ patan içlerinde oturan hal· yor Fran11z gaztte'.eri C.· 

Bakanlar gezdikleri yerle 1 lütuf buyurmuılardır . 1 İtalya H' be' itini incele- ya tebasına durumun ve• nevredeki ıük\'inu kayt et· 
tde kenefi yetkileri içinde 1 . Büyüklerimizin Bahke C. f .' . • , hameti ıebebile muvakl<a. n ekle buabtr göriltmtlerla 

al,rı tedbirleri hemen ala - 1 •lr halk11u kutluhyan .teli I mck u·zere ftl f2kimtıle 1 ten Adisababaya ıelmele- ıunuca u aımau thll.na· 
'-td.raır . Bun'ardan 1>at1•a 1 ' V d lini pek az ı6rQyor 

• yazılarını büyDk ·bir H" b' k · k hl t rini tavsiye ehnif , lpr -tr.- lar . Ezcümle Maten ltalya· 
-.,. bnuntarla vn pı1mnı tr OmlSJOR Ufll \ raftan Ht1>e1 hük6meti de ._ 1 vinç1e aıalıya alıyoruz : . U • nın Rabeıistanc'a fnrflterenin 

elcen ıiıler oiacakhr. r8u I 1 İstanbul, 8 1 Ôzel) Ce bu sabah çı.luudıiı resmi lra'ktaki ıvaı:iyetıne bemer 
"'-r .için d e i lctetıinde 1 liallkt•sir Ur. l.11JJİ Kii' 1 nevreden haber verildii ine bildirifde ha yan kıtal.ırının bir rt'j lm takip etmesi M-
~lllutaya sunulöcak taı 1 tl r Kıilalryu Soy/m. ı . 1 ; Eritrt-de bazı hare~et l erde kkınrl l\ki teklifin ltaly• la 
L 1_ göre, uluslar kurumundıı; 
""lar b·zırlan• ... aktır 1 1 · !bu'.un-alarını \'e ıınırııı mu 

""'oju .. - · 6 i~ylt'iJ rK_urit_rluş g_ limi · 1 f,_·anaa, fs
1

panya, Lehiıtan. , .. 
u A na1olu; s )ıyal 1 I htelif noktalarındfl top hm· 

tlconomik ve lcbltürel balu- 1 mw vıldömmıu 111"~wse ' ı' Turkiye ve ngiltere murah- makta olduklarını ve bu 
'alardan yurdun l a,ka 1 belilt' baıtn 'karşı yundı!- 1 haılerandan müre'kkep bir hareketleri HabPtidana ka· 
9-rça \arandan geridir H&I- 1 tiltrı .ft'mi: .. d yyular.a te- 1 u~laşma le om·tsyonu teıe'k· 1'11 yaptıkları bir taarruzu 
L •- şf'k~ ıi etiertm. kul etmittfr. Bu komiayon 
~.ı bllCDn ıgeri buldu 1 1 1 g6slerdiilni blldirmittlr. 
hınuz bu yurd parçHman 1 <.llıllURHAŞKAl\'l I' ~alya Habeıi'ıtaniıiniince- ' Adlı Ai>Aba. 9(A A) -

~frında bDyük Türk nıe 1 K "/ fUa!ürk 1 lıyecek ve hu ilci tarafı Habeıistanda sefer · 
.ıl_"""' ı.._ ı · 1 ' aına 1 uılaştırmağa çah,11caktır 1 ..... ,etinin --ler ı enıl arı ber edılebilecek kıtaların 
L. .. ,... .ıı k ·L 1 /Jalıkı·~ir r:. il J). lfoş I ~ Habet murahhası komiı ~ · .._ • faııyor. vv:a ve yaam ı hemen yar111 timdiden tayin 
'-lbtn eaydalanndfl da Do. 1 kaili KuiablJa Sa.ylam 1 yona devam .-decektir. olwaan toplanma yerlerine 

li
h.. At1adoluda kurulmuı I Lulfi l\1rdar: 

1 
= = = aelmtıl• ve ıevkJlceyt ba-

t.le dev 'etle: inin bize 'l'6 1 Kurtuluş gıldônwnu- kımından önem it noktaluı 
~- ••ric1 yapyııla1'ı 1 mi ırevgi ile k111l11l.artm. I ' Leh,. stan ifıal. etmıılerdir. 
,... 1 I' Cenevre, 9 { A .A .) - Halı<!.§ ı wp11raloı ı 

F.u yakın btr geçmiıi 1 /JAŞ\f li KJI. _ _ U uılar Soıyeleıindc ltal- lenirken İtalya tarafından 

::.ııı':pb:;:· 1~0rtı: "ı:.'.:'. 1 Is met i nönü , 1 reni seçiııı hazırlıt~rı yan Habeı 1 )İ a::i_nc_e_-=H=aı=ıb_e,_iı=ta=n==a-k=a=rı:::ıı:ı _h"""a .... rp==:ıı:ill=-n 
ı 1 H l..111fi .Kırdar <.. H I' 1 12 000 H 11 d ~ "ıuouo temellerini Sivaatan 1 /Juşkam: 1 JID'JDr , Q an a 11 6Gee E.rzuramda atanıt.r . 1 I . . 1 fi 

1 
1'iirk kaf aıunan özgQr ça 1 K.w1u ll§ yımu sı: ı .ve J Varto va , 9 ( A.A ) -

'tlbildlii heı yerde dofan 1 memleket lt11lk1111 kullu- Yarın bet incı Polon· 
lleruıai. Doiu Anadolunun 1 /arım ya diyeti •çimine ma -
'-ldbinde de .görebilirim:. , • M. M V. 

1
1 reıal Pilıudeıkinin ölümün. 

1 1 K.. Ö / den ıonra kabul edilen yeni rnparatorluiun büyük 1 CJZ/TT za p I 
~, ~ ıiıtem .. baılanacaktır. Me · 
) uzun ihmali, buralarda ~-----------• 
.arı knJ k ki vcut siıte~elerden hir biri .. 

L ız türü arartma a ki 1 l nd s•al'en b 
~'41ftamııtu, batıboı bıra i ça •fm& an a • ne enzemiyen bu slatem 
~lan ıtabiat da büyük me· •henk, artık oralardaki öi müntebipler araaanda lika-
cleniyet tarihinin bu ana retmen ve iıyarla dütünüf Jdı uyandarmııtar. 
)~u, bGtftn bayata kapa· ve duyuıu tleri yurddaı =-==c 

====--ııı-m::a:::= 

1 

Mttreya yükselen iti S3V· Uçmanın ütüsü uçatla m1-
yet uçağı . m\ekatine götü. öldü 

Moıkova, 9 (A A) _ Bir Ankara, 9 (A.A .) Bir 
Sovyet uçaiı btr avcı uça· kaç gün önce bir kaza 10 

iıle 12,520 metre yüksel· nucunda ölen Hollondali 
uçmanın ölüıG bugGn töre 

meAe muvaffak olmuıtur . nle hastaneden uçak alamne. 
===---==--= ' nakledilip . Hollondadan 

Almanya ıe~n bir uçakla memleke
tine gö ' ürülmüıtür. 

rafından rt>d olunacajını 

~nn~dıyor İtalya d• Ceae 
vre korum1tJarının Fraaıa. 
İngiliz ve İta ya ar•ıında 
bir üç'er l<onfuan!I Ue ıo· 

nuç'an.ak, bir anl•ım•J• an 
ç iikle varılabilec~tt zanDO· 
lunmakta ve lnıt izin Ha 
beş itan. hakkında , talya71 
tanıyacaAı azami' kon 
tf'OI hakkının ttaiyamn 
.agui dlleiklerteden ço\ 
•zak olacafı tah..- ıolu 
auıor. 

Cenene, 9 1 A A j -
16 ıncı ulwlar •••Y•lMIAM• 
aalileti buıin ·~lmıı •e 
Çekoılo~akya dıt haka»1 S.
neı diyevinde teıekkür el· 
tiktt n ıonra ulut
lar ıoıyeteıinin tehltkelert 
yenileceii ve fellketlerln 
önüne geçtl*ceii lıalckında 
d6nyava Amit ve kanaat 
vermeli •adetnrifllt' 

Partı, 9 ~ A tA . ' ..-
1.k-cleriyedcn btWtTUdt-
llne a6re ltmaada 2S ••••• 
llz arp ve h .. t... .. ...... 
bulunmakta ve bU ıl~ 
uçak devamlı ıurette lılıe· 
nderiye c1Vu1ndaki eahha 
depoıunu b~kllyor. 

"'-Itır . Uzun iliditm~lerden larının dundan sonraki çalı · 
~ kendi içine çel<ilen ımalarında da g6rü'ecektir. 

Ofu Anadolıı . Cumurluğa Runla r elele vererek halkın 
~dar durgun bir yaıayışın 

Kurtuluş Günleri Amarikayı protesto etti Avusturya da 
Berlin, 9 (AA.) - Bre-

QQ yararlı lir tabiat ıüıtünde, 
L Uln yoksulluklarına karn 
Qit t kk l ' I iyi bir yaıayııa kevuımaıı eve ü e kat anmak 
larunda kalmıtbl'. na, taıkın bir hızla Çl\lııaca· 

"tumurluk ilk yıhndanbe- klardır . Bu çalıımalara yu· 
tı dofuda tabiatı yenmekle rdun her yanında muhtaç 

''':a•ıyor. Atılmazaular üz · olduğumuzu unutmıyoıuz. 
'tine büyQk köprüler ku A ' d 1 d 
tll)' Ancak doiu na o u a 

d orF lcuzay doAuıuna b ··J iki 
01 u demiyollar döıüyor, bu en taıkm ir 0 ç e 

~~ney doiu yönetinde iler olacıkhr. Türk, büyük Ôn-
.'7'eıı timendif-er Dtyarbeki derin bayrait altında, YÜ· 
~ 1 d el u aımak ilzere buradan re~indeki genit yur sevgili 
~lu ıınmna gidect-k demi· ve yurdıiaılık balı 'ile bir 

:hUarının geçlf yerleri ara- çok yüce1ıklere ermiftfr. 
~or. Cumurlu'k doluda la· Hüyük Türk vatanının ne 
1 tı yenip içinde yaııyan - balısı, ne doiuıu , ne kolay :ta Yal'arlı kıldıktan ıonra iti , ne de güç iti bizim için 
1 Gtan iyilikleri özündıe Hk· ayrı oeyler değildir. Hepsine 1 
~tan Türk ruhuna taarelcet~ hepımiz bir duygu ile bal· 
""lJrecekti 

8 hyız ve b~nun ' " dıt her 
ll hareket zamanının 

tt( yana i 1eri bir Türkiye, her · 
"''' oldufuna Baıb.Alcanın 

... biri genlik ve ıüven ' ik içi· 
ta•nden ıenra alman ka 

t'rlarda ö n. nde yaııyan bir Tiirk ce g ruyoru7. 
llalcanlara-nızın her bni 

1 

mi)f'\I lcu\Uy,ruz ' · 
·~uaııa. Aaa.&~lutlakı...,. · Kemal Ona/ 

- -
AJmanyaya b ğ'ı nazi tes-

~ilitı 
Vıyana , 9 (A.A.) - Avuı· 

turya poliıl bir 
nazi faaliyet 

1
merkezi bul 

muıtur . Bunların elebaıılari· 

le Alman,adaki teıld-
lit&.rının mu ha berelerini 
lemin eden Alma-a 
k\lnsolosluiu ıekreler• nt 
'4kalamıftır. --- ......_ 

men ismindeki Alman tran
ınatlantljinın !ıareketi esna· 

sanda Nevyorkta y.apılan nü· 
mayiılere · ittirak etmekle 
ıuçlu olanların mahkemele 

ri esnuında hakim Liroda· 
kiyin ıöyledifi sözleri Al
manya aleyhinde tela-

kki e d e n Alman 
hGknmeti Amerıka h6k6me· 
ti ÜEerinc.:te keıin protHlo 
da bulunmuıtur 

==::o:::::ıı=-==-=--""" 

mr·••·················•··········· .. ···· .. •••< .. ••~ . - . • • 
• 201Ikteşrin - Pazar 

G_enel nüfus sayımı 

Biitüıı ~o,·~aı viicf'likl••r ııüfusla lw ·cırılır .. 
' 

• 
Bı\ŞVBKALEr 

lstıı t'st i lc li .num \1iidiirlü~li . ,., '• . . 
ltı.••······••"iit!il•!tii•••••••••!ii'ifij ...... !!tıl 

8 Eylôl~e [~remit ve Hanın kurtuluı günlerini Httt 
göster11erlı ~utlulıdı 

!< dreruııten 

Edremit, 9 (Ôzel aytan· 
mıZdan) - 'E~remtdln lcm
tulufUİıun on üçhcü yıld6 
nümG dün COfSUD a6ıterl · 
leTle kutlulandı KurtulUf 
bayramı çok gftzel olmuı, 
halk' Atatnrke ve cumurl · 
yete ballıhk1arını tfade et· 
mlt1erdlr. 

ldre••• ,._ w ıoacllı 

• • 
lııı gonı 

beyGk bir ıevtnç içinde ça -
lkanmıttır. 

Havran, 9 (Ôzel) - Bu
gün Ha.,.ren1n km1uluı ba· 
yramının 13 6nctl yıldCSntl
ml idi . HaV1"8nlalar" bu lıl· 
ylk ve mutfu 16nlertnl çele 
caadaıa te .. hhth: llatl ... ........... 
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TRAHOM 

>'a:an: Göz l 'znwnı Dr. İfow11 .Hınıel 
3 -

Senede birkaç defa bu 

nekiıler tekrar edebılir. Me 

vılrtı ve havanın bu geri 

dönmelerde hiç bir tes ri 
olamaz. Ôyle defalar var 

dır kı: Uzun zaman tedı\Vİ 
edıldiği ha ide ı 5 ~t) sene 

sonra kapaklar çe,•ri se san· 

kı Trahom yeni başlamış 
gibi görülür. Fakııt bunlar 

pek nadirdir her halde has 
talık kabl i iifadır ve.tedavi 

de mutlak urette lazımdır. 
Geçen de yazdığım gıbı 

Trahom bulaşıcı bir lıasta 

lıktar . Bfr f\İlec'en h4!r hangi 

bir şeydt" meHul olan bir 
Trahomlu, o l\ileye hastalı 

~anı verir. Me~elat çocuk a 

ınektebf" gittiği u nıan bıl

mlyerek arkadaşlarına geci 

rir. Bu sebf'plt>n rtamhane 

ler, kı,la ve rnektepler, has· 
taneler velhasıl !<alabalık 

yerlerde bulunanlar içirsin 

de Trahomlu mevcut~a mut

lak o müesseseden rr.uayene 

i'e Trahomlu'arı ayırmak la 
zımdır Çünkü hastalık bu 

laııcı olduğundan her kt>ıi 
aıılar. 

Sirayet tarzı: Gözlerdeki 

çapakların ya vasıta ile VR 

ya doğrudan doğruya tema 

ııile olmasıdı. PJ\rmaldar, 

havlu, mendil, çarıaf ve sa 

ire ile Trahom geçer. Fakat 

tozla havl\dan Trahom geç

mez. bildiğimiz karasinek

ler çok mühimclır. Bir sinek 

bir Trahom1udan aldığı Tra· 
hom mikroplarını bır çok 
kimselere atılıyabiltr. ilerde 

karasinek mücadelesinde 

bahsedeceğim için ıimdllik 
burada kısıt kesıyorum 

Trahomun mikrobu elli 

derece! hararette 3~ daki 

kada mahvo'ur 32 derece 

de yarım saat kurutulursa 

yine mahvolur . İncimat, ya· 

ni tahtessıfır d !rE'c~deki tra· 

hom mikrobu yedi gün ya· 

ıadığını profesör dok:or Ni· 

kol tecrübe ile bulmuıtur . 

Profesör doktor Murakıs da 
diyor ki: rrllhom bütün se
yri müddetince Lu 1aşıcıdır. 

Hatta Doktor Köenu, Nikol 

ve Be1ezuyey ~ görede 

Trahomun sirayeti, vehameti 

gibi sonsuzdur diy<.'rlar. 

Yukarıda söyledim ki. hiç 

bir ırk yrjktur ki Trahomdan 

maaf olsun. Bundan başka 
arazik ırtıf aımın ehemmiye· 

ti yoktur. 1200 metreden 
4100 rnetreye kadar Kordil

ya dağlarında bulunan yer

lilerde de l'rahom görülmüş 
tür. Hatta bize yakın olan 

Nebian dağının tepesindeki 
sakin ahalirlc de pek çok 

Trahom görülmüştür 
Ya 'nız lsvıçrede Trahom 

azdır Çünk :i oram o ötede. 

nberi Trahom böl;e i o1ma

m sındandır 

Bunrlan başka ahalisinin 

temizlığe çok riayetkar ol· 

masından ileri gelmekte lir 

Trahom temizlıkten hiç ho· 

şlan maz. En ziyade evdiği 
pisliktir Nerede pislik varsa 

orada çok olur, hatta Ara 

bistaıJın pek çok şehirlerin· 

dt- hurma sai.an arnplnnn 

önlerindeki hurmaları bir 

se~et içerslnde karasinek· 

ferden i:Örünnıez • bı r halde

dir. Sa ınan bir dinde bir 

hurma dalı vardır ki sinek 

leri bunu11la kovalar . Fakat 

g1lünecek bir şey varsa bu 

yelpazeyi yalnız hurma lara 

doğru snllar, kendi yüzüne 
gözlerine kon oı n yüzlerce 

sıneği 1 oğmaz. Esafeıı her 

şeyden yani tatlıdan, tuzlu 

dan ve saıre en lezzet alan 

karasinek erin en z~y;ı de 

hoşlcmdıkl. t ı da gfö yaşları 

dır Çünlcü tuzludur llortu 

nılt1rını oralarıı ıınldıru IRr 

mükt•mmel bir 21\afeh· ko, 
nrnuş'nrdır. Koğduğur11z ha

lde or~clan ayrılmıtk bıle 
istemezleı. Bunun için tıa 

homu her kese geçirirler 

Bundan fll mana \ ılo)·or ki 

"halisi pis cah 1 tt""nıi:llıkle 

alakası olmıyan şehir erde 

Trahom pek çolctur. 

Hararet ıle soğuğun da 
Trahomdtt yerı yoktur Ne 

hir geçen sıcak memleket 

ferde ziyade olnıasının se· 

bebi rutubeti ve aynı ıam· 

anda arasıra zuhure gelen 

kum fırtınalarıncfandır Çü 
nkü kum daneleri gözlerde 

tRhriıat yapar, kan getirir 

ve diğer nezle mikroplan 
bulunan insanlarda evelfı bir 

n~z e ha,lar ve Trahonıa 

da aıılanmıt ise iki mikrop 

birden mtithiş bir RÖZ ağrı· 
111 husule getirirler. Bu de 

rece tiddetli olan ' arın ismi 
n" Oftalmi denilmektedir. 
Ekseriya küçük çocuklarda 
olur. 

Trahomda istidat, bünye, 

sin ve cinsi yelin tesirleri: 
Müellifler l rahomun ıstidat 

şah ile bir alakası olduğun· 
dan müttef ık değildirltr. 
Aksenfelde göre kavi bün 

yedt: olan bir adünıda da 
pek ala Trahom olduğu gi 

bi zayıf olanlarda da olur 

clemektır Arlı, Künet Pet 
er de bunun aksini sövlf'm 

ektedirl~r . Sinin tesirine 

gelince, Trahom her yaıta 
görülebılir. Hatta bir yaşı· 

ndan aıağı çocuk arda da 

Trahom görülür Benim tec 

rü! eler.me göre de, çocuk· 

larla kadınlarda ·ı rahomun 
ziyadeliği dır 

Trahomun cografi' e nok· 

tainazarından intiıarı: Tr
ahom kürreyiarzın hemen 
her tarafında me\'cuttur. 

En ziyade Mı11r. Filislin 
ve en az l11giltere ve İsviç 
redir Demek oluyor ki her 

memleket a:ı çok Trahomla 
müle, vesdir . Fakat bir me 
mleketin mesela Feransanm 
ı3ahrisefil sahillerinde, Al 

manyanın Purusya evnlttin. 
de, Ru yanın Sibiryn kıtasın· 

da Türkıyemizin de ~ar!. 

vi ayetlerinde Trahom pek 

çoktur. l'ürkiyemizin Cenup 

vılayetleriııde de az çol 

Trahom bölgeleri vardır . 
'I rahomun nelicesı hn 

halde fenadır. Tcda\'İ edı en 

ler hususile başlangıçta ge 
l~ nlerin şifa ı ~üz de yüzdür. 
F kat cehaletle gö~derrne 
ehemmiyet vermıyenlerde 
•Örmek muhakkaktır. Mı ır 

da eli senedenbE-rı lectül•e 
letile me~hur olen 1ng1'iz 

do 1ı torların<lan M.ı kkallan 

ın yaptığı muayenelerd<' 

2300 körün y{izde altmı~ınıll 

Trahomdan ileri geldiğini 

görmütlür . 

(De\'l'mı var)° 
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İl..ÇELERİ!\'IİZDE 

Ehli Hayvanlar Sergisi i 
Dün Kapa d ı. 
-----~--- --------

Pazar günü sael on haşre açılan sergi çok ala~a top
la~1. Birço~' hayvan sah ptrine tol mü~aLt verndi. 

tı ı • ~al· · l ıı 

Geçen sayımızda da yaz- şısının kHrağl ikin' iliği ka· 

dığıınız gibi eh!i lıayvanlar zanmışlardır. 
sergisi pazar glinü saat on Birıncilne yetmiter, ildn-

bette Koıu alanın~a açll · cilere ellişer, diğer ayrılan 
mııtır üçüncülere otuzar, dördün· 

Sergiye otuz b<.: ğa, 8 cülere yirmişL•r lirtt müka 
inek, kırk iki tay, yirmi fat veri1nıişlir. 

taylı kısrnk işlırak etmştir Sığır tubesinrJen; Atköylü 
S !rgide ~eçım kuıu unun 

Ahmedin, Kayalardan Halıl 
en çok reyini alan taylara. 

oğlu Alinin boğcılan birin 
kısraklara , boğa ve ine 
klere muhtelif ikramiyeler ciliği kazanarak otuzar lirn 
dağıtılmıthr. almışlardır Ayrıca il-.i ikin 

Tay şubesmden Susığırlık ciye yirmışer, dört üçüncü 

jandarnrn kamulanı B. Sa· ye ele on beşer ' ira verıl 

dinin tayı birınciliAlt ikıncili miştir. 

ğı Şamlıdan Hüst>yin oğlu Kurudereli Ali oğlu Üze 
Mehmedın ve Kurtdereden 

~irin ineğı birin iliği, yıne 
Mehmtl Çavuşun tayları, 

aynı köyden Halil oğlu Me· 
kazınmışlardır. !!irinci ere 

hmedin ıneği ıkinci ığı ka· 
a 'tmı~. ikincilere de kırkar 
ltra . bunlardan başlca dört zanmış , birinciye otuz, ıkin· 

d ciye yirmi ıira verilmıştir. üçüncüye otuzar, on iki ör· 
düncüye yırmişer lira ikra Sergi pazar günü ve dün 

n fye verilmiştir. bir çok kimseler tarafından 
Kısrak şubesinden Kep ~ezilmiı ve cyı bir nlaka 

!\Üt Kamunbayı B Sedadan gördüğü gf 1,j büyük bir in 

kısrağı birinci liği. SusıRırh tizam içinde geçnıi tir. Se 

ğın Babaköyünden Alı Ça rgi dün saat on yedıde ka 

vuıla, bir Erkanharp Binba panmışlır. 
~-

Ö~rltmgn oxu1una paras ı z 
y Jlıh tale~e alım yer. 

N..:catibey öğretmen ohu· 

hına parasız )atılı talebe 

yazımına başlanmııtır. 

Okulun birincı sınıfını\ 

orıa okula •ı peke) ı ve e} i 

derecede b tırn .ı~ olanlar 

ikincı ve 

da li enin 

n~üncü sınıflarat 

aynı ınnıflarını 

yine eyi ve pekeyi olarak 

ge.,.ınış o!anlc r a ınacaktır. 

Neşriyat 

Yeni A~am 
88 inci !'ayısı çıldı. İçin · 

dekıler: lunaıl HRkkı, Kül· 

tür bahçe'crı. Kıııa tetkik 

vt tenkıtler. Z S Ôlen 

reııaam. 1 H Snaclet bu lu 

nur ınu'? Loon. İ11vıçre. İ 

Tokay, Ulurnn iııtedıği. Ca-

mi, Sıyc.11Ht 

letlok leri 

acunu, Kültür 

Mühendis Nüvit 

Osuıdn, nu.lyolarımız V. 

Gültekın, Birkaç nokta. Dr. 

lızettin vndnn , Nurullah 

Ata ve )'eni kapltü 'ls) onlar 

İsmail Hakkı. G~nçlik İ\'.in 
en büyük tehlıkeler. Re im. 

lu ve karJkatürler. 

Taşla yar alama. 
Dmkçller mahallesinde 

oturan Hüseyinın, metresı 

Hat•ceyi teıı a başından ya 
raladığı iddia edildığinden 

tahkıkata bnş'anrnıştır 

Çacu~IHın ~av~ası 
Pazar günü Aziziye ma · 

hdl esınden tenekeci Rasim 

oğlu on · bir yaşlarındaki 
izzet. Ha<"ıismail mahal e · 

sınde oturan sag'ıl< işyan 
Kemalin oğlu on ıki yaşla 
rındakı Tuı han ile ara 
larındn çıkan lca vgada izzet 

çakı ile Turhe.nı arl<asmdan 
yaralamıştır. Yaı 1\ beş giin 

sonra muayeneyi icap elti , 
recek derecededir. Talıkı
kat yapılmnl<tadır. 

O tal.öy p1n~yırı 

aç·hyor 
~uoün 

-Ovaköy panayırı bugün 

açılacal<lır. Panayıra şehri· 
ınızden. köy. kamun, ilçe

lerden ve diğer birçok yer 
)erden birçok satıcılar ,işti· 

rak etmişlerdir. Bu satıcılar 
µanaylr yeıinde çardoldarı 

nı kurınu§lanlır 
Bu yıl lıny\'an ve diğer 

alı~ veri lerin e)•ı o'acağı 

uı'nlJ maktadır Puoavır dörı 

gün ıürecektA-. 

İlimizde 
Mojern ~ · r posta, telgraf 

~·n1sı yaptu ılEct~ 
P-0sta telgraf ve lelefo~ 

gen 1 direktörii 11. Nazıf 

ptızar günü Bandırma yolile 

tehrim17e gelmişle1 dir 

Genel direktör dün ken 

dilerıle görüşen bir muhat 

ririrl'ize gezıleıi hakkıncla 

şu malümatı vern1işlerdir: 

"Her } er rle oldt>ğu gibi 

Palıkes•rdc d,.. idaremizin 

bina, memur ve posta , tel 
ı;rnf s< rvısi işlt•rı i e yakın 

(lan alal\adar oldum. Bura 

da, be edıye ve vılayel el 

verişli bir arazı istıml<1 k ıne 

yı_rdıın ettıkleri t'tı·dırde 

gelecek } ıl içinde mot!crn 

bir posta, te ',.:raf bhıaı;ı yııp 

tırcıcağız. Bınn meselesi bu 

şekilde hatleılıldikten sonra 

Halıkeslrde yine çok mun · 

tazam bir telefon t~si.,;a.tı 

kurulacaktır.,. 

B. Nd11f dünkü trenle İz. 
mire gitmek üzere ıehri 

mizden ayrılmışlardır Ken 

dileri istasyonda PR rti Bat 

kanımız B Lütfi Kırdar , 

Mektupcu B . Hılmı vt? Posla. 

Telgraf Direktörümüz tara 
fından uğurlt\umıtlardır. 

Kumar 
01nıyan s ~~iz k i şi ya~ayı 

ele veı dı 
Kumar yasağına rağmen 

yine bazı yerlerde gizli gizli 

kumar oynanmr.kt" olduğu 

antaşıl maktadır. 

Dün akşam Balıklı kö · 

yünde saat 1 J de kahveci 

Süleymanla yine kahveci 

Muzafferın kahvelerinde ja· 

ndarnıa kamutanlığı tara 

fından oyun esnasıııdıı. şun· 

lar yakalanmışlardır: 

Kahveci Raşit oğlu Sü 

leymaıı, i\luzaff er oı?lu fa. 

iz, Ali oğlu kahveci Mustafa 

ve ortağı izzet oğlu Musıa. 
fa. Mehmet o~lu Mehmet, 

Mustafa oğlu Mehmet, Mus
tafa oğlu Hüee) in . Kepsü 

dün Karaçaltı köyündt n 
İsmail .. 

Yakalananlar hakkınc!a 
öı.el takibat yapılrııaktadır 

Ay:ı~ artma 
Tapu ve Kadastro Genel 

Dırektör üğüııce tapu dırek· 

töı ümuz H. Hürn ıııett inin 
aylığı 35 lirndan 411 lira ya 
çıkarılmı tır. 

Değerli clırektörü kut u 
larız. 

Türkiye Baş M1 i mırıı 1 

seçme gürr şleri. 
Çocuk E irgeme Kurumu 

Genel Merkezi <arafından 

tertip eJiiniel•te olan Türki· 

ye i3aş P~hlivanını St çmc 

güreşleri 1 İkinciteşrlnde 
A nkarada yehi staclyumcfa 

vapılacaktır. Baş pehlıvı n

ığı kazan .ına 500 lira h~di 

ye ile bir de ınada tyA veri 

lecektiı. Bütüu Türkiye Peh

livonlı rı lıu gtiıeıt.· ç•ğnlı· 

dır. 

Köy'e;inin ~irin~e ~ir xızı 
~ 1çırmak iste~ilu. 

Giresun kamununun kö 

ylerınin birinde bir k.ı 1<a· 

çırma vakası olmuştur. 

Bu kamunun Eğerci kö· 

yünden Mustafa oğlu Muıi 

lafa ile Halil oğlu İsmail 
gect> saat on hır Fırc1 1 tlr1"dll 

d 
..... 

ell~rinde silahlan ol ı.ıg 

hald ı! Çıtflikdere köyünde 

oturan Yakup oğlu İbrahi· 
min evine g :rmitler 

ve lbrahinıin karı•• 

Zeynep ıle kızı Haticenirı 
yattık 1 arı odanın pençere 

parma'< 1 ıkll\rım kırmışlar<fır· 
Odaya dalan iki arkadaf 

Haticeyi zor la kaçırrrıa~I' 
yeltenmiı'erdlr. Fakat kaııll 

haykırışma korucu ile kÖY 

muhtarı lrnımuş, onlar d• 
bu 51rada ortadan kayıp ol· 

muşlardır Fakat çok geç· 

meden gerek Mustafa, ~er 

ekse İsmail yakalanarak ad 

liyeye verılmitlerdir. 

S ğlı ~ ve soSyal yardım ~~· 
re törü.nüzün atanma emrı 

· al 1 i niz ııağ ık vı: •o•Y 
yardım direktörü Dr. Yunlll' 
Vasfı Yücelin Mardrn sa~hl< 

k 
.. , 

v~ sosyal yardım dire to 
lüğüne. yerine de Gaziarı· 
tep sağlık ve sosyal yardıf11 
dırektörü F.ıizin atand 1 ~1111 

evelce yazmıtllk . 
Bu atan.na f.mri bu clefB 

ilimize gelmiıtir . 

Bayan Sa~ ha Gö~çül 
Sayll\vımız bayan Sabıh." 

Gökçül pazar günü şehri. 
mize gelmiılir. Sayla\lımıı 
ilımizde incelemelerde bullı' 
n 'ica k le rdır. 

iıaıyan e~;s~iS~onıo li· 
atla mı ~ü~selt.i 

. it•l-
lstan bul, 9 ı A.A.) - I 

. t .
ya bankası iskonto fı~. de 
rını yüzde 4-5 den yuı: 
5 5 e çıkmıştır. 

~~ ____ _,,,_ 

U,1 ve z;hire fıatl~ 
9 E·lül P z rt sı__........ 

55 
600 

70 

Unlar 1 
Çuval Kutllf 

Randımanlı 6lO 
c;OO 

" 500 
425 

~arına Par!ak ~ 
-~~~~--

80 .. 

NO f': 
11 ·· de 0 

Bu fiyatlEHa yuı. 1. 
1 .. · ıp .~u\18 

n1uaıne e verğısı ı · ... 
kO' 

da 140 kuruş buğdayı 
d · ıor· 

ruma verg ıı.i zaın e 1 ı). 
1 

1, SautıJ1 
Cinsi \uruş :..:.---.:-
- - 75 Kızılca Yum 4 

uşak buğdav 

Sert " 
..ı 

3 
3 
4 

' 1 

!O 
JO 
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1 

ya tehdit edilmit olurdu 

Zer mi v D ~ Af .k Büyük Britanya, kendi . ' e ogu ti ası güvenliği meıelesini ortaya 
imza mı? apaçık atacak yerde, ulu 

l~Jtbi ve biricik olduijıı 
llıı s"·/ · · . 1 . · · u .. e. ııen surt'n ıır 

<lYfık mt•cmıuımn rı·kltlmı 
ndu şunl ırı okudnm: 

«ikinci sayı birinciden 
~al kat gli:el olaraktır. Şi 
ır/er, mulwlder, bikôyela 
en b " ı. · 

/ uyun ım:.a cvr laŞHJa · 
caktır.ı, · 

Eıiebiyula bafjltlifjrnı b11 
l~ecm1111yı da buna uk111lt1 
-tre (le{ji/ im:aya de{jer 

ller·•·. . I l. uıguu yazı ar ue reli a -
111lluJa11 ıı 11 la d llJ-1111 im mı· -
er • ll11udıı lıir kt1ç yu:ıyı say 
1111Y<1c11k olursam, lıiç be.<jc 
l/rııt clını. 

~~ ,,. 
IJir yandan bur Jıar bn · 

' 11rırlur 

1 
- Uluıyucu, ukuyucu~jı 

~er; S('çemiyor. ne okııdtı · 
Y 11111 bilauyor. eyi t:cıfrr 
0kunmuyur » cfıue .. 

Uunu Söjliy,.ulerde: ulüı r1c11n11n kendi göniş111111. 
eııui bı•,c/enişirıi. fa/is ııar 

'.elen putru11lıır1Jll' Okuyu 
cıırıu11 göztiıui: J,ö/11 bir ya· 
~1 altuıa ullıfjı kı vvellı bir 
ıoı:a ile huyau.uk isliyen 
bıı buy.ar çchium. den oku 
YllcıuJ.uı kaf ,Jarı111, uslurı_ 
111 kulla1111wlıın111 bckfrr 

/J,1Jb11ki: bize im:a tle<ı!l, 
<ı~ıl lô:wı olan i:erdir. · 
_JJi:ı:e eyi im:a , 'yi ue 

91l:cJ ya:ı a//111<1 ulılaıı im 
tQ olmalıdır. raksa 2 ,) . 
'ıç liramn ut•rdi<ji islı•l\le 
Y~1ııan ıs111arlu;11a ııa::: al 
1111</uki i n:rıya t'!İi im:a 
deme/\ isfı!miııortt: m· isle 
1Jıenıeliı1i: · ... .•. ... 
., roı l 11u11ımş bir yu:ıcı 
'e ko1111şwıordum fslanbu 
ld - • 

u O:e11c. beune. bir de 
{ler ıiurinı.: t/t!fli rıwıt111111w 
13, • ~ 

n111f ytJ:ıyordır Nasıl ol· 
<lııijıuw, lnı son ı:eriui 1111· 

·Yı/ b11/d11:j ıı1111 surdum: 
.... Üslad1111 d('(li. unu oh 

CQ!/tnı parn sciyliııecck. /Jen 
''os 1 ulacuk diye yu:mo 
et,,,, ki. fJnra gelsin diye ya -
?.<Jını . 

fl11 ~6 21\ ne/ i:trimdir. 
111·/J . ' l . J l ' I . \r ıç e 111c e n r wçı, ı :er 
01811rı <Iİ!Jc ycı:ılunşlır. /Ji
fl~rh ri pu ru içi 11 

1 /'1c·/\i amn bu i:erinl= 
:'Jf 11 ise allwa fo 111111111ş im 
"'1111:1 11 ısıl al ıcı ıksım:"I 

ilen. izeri d rıil i11ı :a-'-= . 
--....;;:::_ 

Lord Sesil bugünlerde, Britanya olmuıtur. Sadaka· slar sosyetesinin perensiple· 
ltalva • Habeıistan anlaıtma· t · l'k ·· t · 1 Al " sız ı gos ermıt 0 an rini ortaya atarak suları 
zlığanın gerek Fransa ve. manya ile deniz sılahlanma bulandırmaktadır . 
~erek~e Büyük Hiritanyanm 1 · · · 1 d i ı· " mese esını gız ı Pn g z ıye Halbu\d onun aı;ıl men 
durumlarını nt>den ters ısti- - - k k t b J • • goru~ere 0 ara 1 m" ıçın faatları bu suların, imkan 
kamete çevirdiği meseleı:ini Uüyük l~ritanya, ya nız ulu· 

t uisbetinde bulunmasındadır inceden ince.ye arattırdı. n- alar sosyetesini değıl, bütün 
gi1terede, uluslar: sosyt>les"ni dünyanın bu meseledeki Be ki de biz Fransızlar, ke 
müdafaa edenlerin en ileri düıünces ni de hiçe 8 ,. ydı ndı kendimizi . aldatıyoruz. 
geienlerinden olan Lord Se- Şu halde bugün bu hareketi ancak şu kanaatteym ki, 
sil , Fnnsanın, Cenevrede, s~zmiı olan İtulyanın bun· eğer bu itler döha önceled 
ilk önce karıtlıklı vardım dan örnek almak isteme . ve daha açık olarak ortaya 
planı yapılmak ve ondan sine Hüyük Britanya ne atılmış olsaydı . tehdit edıci 
s<mra da u' uslar sosyetesinin halda 1a,ıyor? bir hal al mıı olan lngıltere · 
eksik olan kuvvetini güven İtalyanın Habeşhtan hak de ftalya anlaşamazlığının 
altma almak için 1924 de kmdakt düşünceleri. Avrn İtalya ile Habeşistan arasın 
Cenevre protoko'iinü ileri pa için her halde Alman - dakt harbin bile önüne ge 
sürdüitü devri hatırl;ıtırken yanın yeniden silahlanma.sı çm i ş olurdu . Kendimize 
"Büyük Biritanya tarafından kadar tehlıkeli değildir. Ko sitem edecek bir tarafımız 
o zaman yapılmıı itiraz'arın runınas na lcefil olduğu an- varsa, o d ı, görüımeleri çok 
bövle bir birge harel<eti dlaşmaları bozaııl ar uluslar yavaş yapmış ve Br tanya· 
gözönünde tutan planları sosyetesi c ezalandıramaz•a nm elçılerine İtaly •ya kıırıı 
sonuçsuz bıral<mıt oldu~nnu ftalyanm Afrikadaki güven· yapmı~ oldukları psikolojık 
az çok anlatmıf oluyor. lığini sağlamak yolunda a ' ı yanlışl.kları iyice anlatmamıf 

U uslar sosyetesi paktının nmas nın lüzumlu gördüğü olamam ı zdır. Bununla bera 
zayıf olduğunu bildiğimiz tedbirleri bozacak, onları ber B. Eden Muasoliniye ya 
içindir kı , onu eııkidenheri tesirsiz bırakacak · kuvveti pmak iste-iiğ( tekliflrri ılıı 
lıu gibi andlaımalaıla kuv· nerede bulacıtktır? bakanımızdan gizlcdıfl za· 
vetlen1dirmete çabalamııtek Habeıistan uluslar sosye· man do~tça danııma 1 arı da 
ileri sürdüğümüz projelerin lesinde üyedir. Çin de bu so pl!k kolaylavtırmıı olmamıı-
reddedilmesi üzerine uluslar ıyel.-ye alınmıştır. Ya'nıı: 
sosyetesi de dermımsız bir o kadar de~il, Çin, ulusl1'r 
hale sokulmuo o'du O gün sosvetes;nin hül<ümeti Je 
lerdenberi bu dermansızlık mek olan lı onsel·e bile g ir 
gerek Almanyaya gerekse mittir Halbuki Çın, Japon 
Japonya ya karfı apaçık, nldırımı karıısında. uluslar 
kendini gösterdi ''Emrivaki so~yetesinde, kendine sağ· 

1 lam bir destek hulRmadı 
karıısmda l:oyun eğmit o an 
ilk büyük devlet Büyük Bü>·ük Beritanya. U :uslar 

sosyetesi paktının 16 ıncı 

mı s<1tıyorırnı. f :uin ba
bad uldııfia mı1h11kkak de· 
rli. ... 

~::-

Neşat Nuri, Orhan Seyfi 
bira: da Fumk Nufiz. bı· 
yl'ııdı[jim ·ıa:ırılordır. 

Falwl okuylln. o mcc11111 
adaki i:crlerini tfr. sonra 
da anl .• ylll ,,,, c111111111111 

ÖtJllll dl i !İ 111 lll 

l/ı>r lJtWW 1 !J IZll 'l//I TI ya 
:dı!iı i:er 11111/laka (lti:t•I 
ulmulıdır ıl<•miyorruıı. Ulu 
l1l (1 :. 

Diyorum ki 
!{öl i !:er ullı11cfo t•yi 

im:.u bulıuwmsı bi:im i\le· 
difilmi:: defjildir. Olwy11c11 
y11 bıı yunlış qola saptır 

m•y'llwı. /Ju gidişle s '!il 1111 

okuyucu b11lıımı yacll!İ' mız 
l1c.'ibf•llidir. 

J:.''yi im:a, eyi ya:ı aliuw 
alılandtr. 

R. G. flrkın 

maddesinin Japonvaya tat
bik edilmesi için Çinin ya~ 

nını tutarak silaha sarılmak 
gibi bir teklifte hu 'undu 
mu '' 

AsyR için ızın verilen 
bir şey. neden Afrikada ya 

sak oluyor? Yoksa Hindis· 
tana giden yol buraların 
çok yakınından geçiyor da, 
ondan mı? yahu\, halyanla. 
rın Tasana gölü ile Nıl kay· 
naklarmı ellerine geçirmek 
niveHe hareket etmel<te ol 
duklarını dü~ünen lngilizler 
bu!unduğu için mı? ve ya · 
hut, son günlerde bir İngi 
liz generalinin Londra gaze· 
telerinrlen birinde yazdığı 
bir yazıda dediği gibi, İtal 
yanlnrın Mısır ve Sudan 
üze-rınden geçerek Trablus· 
tan ta Şapden i zine kAdar 
varacak olan bir sömürge 
devleti kurmak f ıkrinde 
olduklarından dolayı mı? 

t 1 • 

Bu anlaşmazlığın, yapı 
lacak yerde sınırlandırılma-
sının eskiden oluduğu gi 
bi bugün de - bu itin düz· 
elme~i için tek çare o1duğu 

kanaatindeyiz. • ransız hü· 
kumet ıefinin bu usulde ıs 
rar edişi, yalnız italyan do 
stluğunrı büyük bir defer 
verdiği için degıl ulusla so
syetesinin bu anlaşmazlığı 

ele alarak birçok uğrafa· 
cağı. fakt düzelmesi için 
bir ıey yapmıyac11ğı kanaa 
tından ileri geliyor 

İtalya , altmış üyeli öyle 
bir h '\ k yerine veriliyor ki 
bu hak yerinin çoğunluğu 
kendisine kınııdır , fakat ve 
rect>ği hükmü kenrlisi yerine 
getiremez . Şuhalde karar 
tatbik edilm yerE k bütün 
dünya lüzumııuı: hir heyecım 
içind~ bırııkılacak ve dola· 
yısfle uluslar sosyetesinin 
geri kalmış olan bir parça 
cık ~erefi de silinıp süpriil~ · 
cek, ~·ahut cezanın tatbikini 
iiı:erine almağa hazır bir 
devlet ortaya çıkana itin 
soravı ona yüklent cek ,.e 
böylece Afrika seferi bir 
Avrupa harbine çevrilmiş 

olacaktır. 

Bütün bu ihtimaller hiç 

Yarasalar 

İstPrmisin , dedi. Ten 
teli bir kayık tutalım, bi· 
raz denizde dolnşalım? 

dı. eyi duyabiliyordu. Bir 
kıtar seııi. kimi H !çalarak 
yal varan bir iniltı . kımi is 

tekli bir yedek haykırı§ı ha 
linde, yükselip alça la yordu .. 

Nereye gideceğiz?. 

d .. : Bilmem?. Roen de birıey 
uıllnmedim. 

helkia, onun kolunfl girmi
tlt Y·· -d-1 uru u er 

1 lssız bir köıeye çeki 
'l ' 1 •rn isterseniz bayan Belkis 
•ter . i . ., 

rnıs naz . 
Belkiı, yere bakıyordu : 

"' Yok, eğer istemiyona-
·•ıt· b • ana ınıtnmıyorıanız .. 

.. 
"' - Hakkınız. da yok değıl. 
U(l 
Y rı lanıthk, bugün ıssız bir 
ere ç ~ . . l d, agırıyorum sızı, Jen 

anı" saçnıalndım 
13 lk . Çele e is, · ilhanı kolundan 

d. tı. Alcsaraya doğtu yürü· 
tıler. 

iıh• n g ıinl.e relen bttri 

}'AZAN: 

M. N. 
onun ayrılığından gelen bir 

ateı'e, için için yanmııtı 

Şimdi onun kolunda oldu

ğunu düıündükçe, kaçırma· 
mak ıçin 11ıın ~ılo tutuyor 

clu. 

Konuıa konuıa Yen ika 
pıya kadar geldi er. Yeni 
kapı sıcaktfl tenhadır Yal

nız serinlik baılayinc:n , de· 
niz kıyısını sandal gezintisi 
yapmak için gelenler doldu-
rur. 

Kırıkçan .ıltında çok be· 
klediler Tarifeden ö~rendi 
ler ki, Saınat vaya ancak, 2 
treni vardı. 

Tepelerine baktılar Daha 
yarım saat \'arciı. 

İlhan 

Belk ıs, başını alladı . 
Kayığa bindiler. ve açıl· 

dılar. Yenil<apı, adaları ve 
a ç · ı k bir d e n i 2 i 
gorur Buradan kayığa 

biner, deniz kıyısındnld Rum 
&evgililerine caka yapmak 
için saatlerce d~nizc1 t- yürü· 
yen mektep çocuklarile, aşı

klardır . 

Kayık , Samatynya doğru 
yollandı. 

Belkıs, kımı denize. kımi 
ilhanın yOziine güçlü çekiı· 
lerlt>, kayığı uçuran kolları 
na bakıyordu 

Niçin, susuyorsunuz'?. 
Ne söyliyeyim? 

Deniz kıyısmdaki ev'erin 
birinden gramofon sesi ge· 
liyordu . Hir tangoydu gf\li. 
ba ... 

Be'kia, din~enıeğe baıla 

Tel 'er, yürekten yüreğe 

uz '\Oır. yürek 1erin sesini yü · 
reklere götürmek için .. 

Te11erde, içimizin bütün 
yalvarııları, isteyiı'eıi var 
dır Titriyen biziın içimiz 
dir, tellerde 

Daha yakın gel sevgilim, 
daha yakın gel, 

Batım yıldızlardadır. yıl-

dızldra yüksel. 
Akordiyon bir 

Göksu, olur. Gö~üs geçirir; 
Keman yalvarır .• 

Kalpten gelen her sö:ıüm 
kalbine varır. 

Daha yakın gel çok ya
kın ge1

; 

Batım yıldıı.l ardadır sev
gilim yıldızlara yüksel.. 

Bu farkının verdıği ha_ı 

Şarbaylıktan: 
Bhkesirlilere: 
Soysal ve kültürel inkılabımı;ı:ın baıarılmau yönünde 

At ıtürkün işaret ve emrine uyularak yurdun her yönünde 
baılıyan )enilık ve bu arada kıyafet devrimi bütün hızla 
yürüyor. ' 

Bu kaynaktan i lhamını alan Ş11r kurulu bu yönde ka· 
rarını vererek sayan heınıeri 'ere bir mühlet de bırakmıftı. 
Bugün bu bir 11ylık mühlet sona erdi. Arhk kanunun 

buyruğu baılıyor 

Yurdsever ve devrimci halkımızın çok ha11as hareket 
ederek takibata mahal lnrakmamalarını Uray halkımız· 
dan rica eder. 

Necatıbey öğretmen okulu 
clirektörlüğıinden: 

1935 ı 936 ders yılı için ilk öğn tmen okullarına pa 
rasız yah talebesi alınacaktır. 

1 İsteklilerin şu ıartları taıımaJarı gerektir. 
A ı Türk olmk, 
H) Ulusal duygusunun aağlsrnl ı ~ı, karekterlnıa düzgür.

lüğü öğretmenler kuru lundan alacağı tutulga ile saptan· 
mış bulunmak, 

C) Y.ışı öğretmen okulları öğreneğfnin aaptadıfı çaid• 
bulunmak? 

D) Tinel ve bedensel ııağlamlığı, okullara gönderHmit 
olan rdpor örneğine göre, okul ~ok toru lluaf ınden ıap 
tanma.k. 

2 Birinci stmflara orta okullarm pt kivi ve eyi me· 
zunları, 2 inci ve üçüncü 111mflnra lise ikinci ve üçüncG 
sınıflara pekeyi ve eyi derecede geçmit o 'anlaı- alınaca· 
kttr. Ancak lise ikinci ve üçüncü 11nıftan öğıetrn~n okul
laranın dendeı sınıflarına geçmek btiyenler meılek deule
rinden yoklanacak'ardır. 

~ Şehit ço~uklarile vetlmler fütün tutulacektır. 

de ho~ görülecek ıeylt r de 
fildir. İng ıhere barııa ne 
lrndar bağlı ııe Fransa da 
o kadar bağlıdır. Habeşista

nda .çıkacak bir harbin so· 
nu~·larından o da sinirlenmek 
tedir. 

ı\f rikadaki barışın korun· 
ması arzusunu yüreğimizde 
t lflmaktayız, fakllt Avrupaya 
karııı yüreğımizin çok daha 
derinlıklerine kök salmııtır. 

İtalya ile llabeıistan ardsın· 
da buluna cak olan bir uz · 
laıma şeklini, uluslar soye
tesi çerçiveıi içine sokmak 

imkanı olduğuna şüphe yo 
ktur Nitek im sırası gelince 
Büyük Biritanya çeşit bir 
değil, birçok formlıl bulmu. 
ştur. Uluslar sosyetesinlnde. 
dominyonlarma oy haklu 
verdirmek ve )rakın kabülü 
n 1 bafarmıı olmak gibi. 

Amerikanın girmemi, ol
ması dolayısiyle Amerikaya 
Japonyanın geri çeki lmesi 
yüzünden Asyaya yapılma

mış olduğuna göre uluslar 
sosyet<: si evrenselliğe ereme-

dönmesi içinde gözlerini ka. 
pı.dı . Daha yakın gidiyor 
du. Yıldızlara yükıelmişti. 

Bu şarkının ronH\ntik rü
yasını görmeğe baı'amı§lı 

Yüzünde sıcak bir nefe · 
sin dalgalanışı .. Kendini. ku
t:aklıyan kollara . bırakıyor 
du, kendini .. 

size .. 

Dönelim, !lhan . 

Niçin? .. 

Dönelim . Yalvarırım 

- Ne o\uyorsunuz?. Anlı-

yamıyorum . 

Bana birşey sormayı 

nız, sonra anlatırım hepsi

ni. 

İıhan, kürekleri nsıldı, dö 

ndüler 

İlhan, Belkis 11nlayamıyo 

rdu . Karanlıktı içi . Dargın 

gibi, yürüyorlardı . 
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mittir. liu hal göz önünde 
tutulunca artıulusal sosyete· 
nln timdilık yalnız Avrupa 
sınırları içinde kapanıp kaL 

mıı o'dufuna inanmak ıe· 

rektir Eğer Cenevrede 80 
yük Britanya ile İtalya tıp
kı Almanya ile Ruayanın 
yaptıkları aibi elele verip 
çalıtma imklnam bulamaa· 
lana . gOnün birinde barııın 

ba~mı sokabi1ecefi biricik 
yuvada yaran bir kül yılı nı 

haline getirilmit olacaktır. 

Bu ihtimallerin önüne ge· 
çmek için elınden geleni 
yafHna kla. Fransa u uslar 
sosyetesine ıadakataizltk mi 
ediyor?,. 

[vlenme 
Ay gören mah"lleıindt'n 

ıaı kacı Huan oğlu berber 
B. Rahmi ile Vicdaniye ma· 
hallesinden bekçi Hüseyin 

kızı bayan Zekiyenin evlenme 
töreni dün urayda yapılmıt · 

hr . 

Gençleri kutlularaz . 

Ne oldunuz, ftnlatınız 

bana . 
U iç birteY sorma .• Be. 

ni deniz tutar ds • Gelecek 

hafta için ıözleıerek ayrıl
dı1ar . 

ıj: * 
Belkis, bir ipek böceğine 

benziyordu. ilhanın dut ya 

~rafı rengindeki gö%1erine 

adam akıllı vurulmuıtu. Bir 

ipek böceği gibi öğilndü, 

onun dut yaprağı gözlerini 

seviyordu; hem nasıl sev

mek bir bilseniz . Çıldıraai · 

ye, ölesiye seviyordu. Kadın 

vardır, erkefi, harikuilde 

güzel bir _ pilağa benzetir, 

der ki: 

Erkek, harikulade gü

z.el ıarkıh bir piliktır. Ça'· 

ima çalına bozulur ve ya

lama olur. 

(Bitmedi) 



---24 .... 

Parasız yüksek okıılalarda 
1kumak -istiyenlere: 

Bahkesır Lisesinden mezun 0°up ) ükıek tahsilıni yap 
mıya mali gucü yetmiyen mü teit talebeılen biri 
(TDUKDİLI) adına lstanbul yükrek okuHarın Lirlnde 
okutulmak üzere gönderıleceğinderı h tı kli olaı . larm l O 
eylu • 935 aktamma kadar (TÜUK!JILI) Mütevel1i Heyt· 
Une yazı il~ bav vurmaları ve vesib alarmı vermeleri 
11 eylCil 935 saat on altıda idarehanede kenchlerinin luı. 
zır bulunınaları b )dirilir . 

Balıkesir Necalibey lisesi 
Direhtöı·lüğünden: 

L•se sınıflarına yaızılmak iıtiyen kız ve erkek okurlar 

eylö\ sonuna kadar n~uracaat edebılirler. 
(J 

!1~ fı (gM~ltHASAN 
· .. 1 DEMiR HIRDEVAT 

~' BOY' A YAPI 
' ROl~BE" OUZENİ 

85) 

f.r1et . ~·1lv. 
için Liı3üm/üC,~yaLat'1 

'c1dan li_cu J ·;;/{im J 

BizJeen eyiBoy~ 
YAGLARJNI 

1!>urada bula blli oruLI 
Bil. köylülerde 

1 
PulluJ\ ve ı~enç her Du~enin·ı 
H~P.Buradan .Al!rıL 

T\JRKt>lLI 

Bahkesir asliye ~ukuk 
h 1~im1 ö i n de rı: 

Balıkesirde Demirli mek 
tepte olurau Arif kızı Fal· 

ma tarafından kocası Ordu 
kansının Yortan köyünden 
olup halen oturcluğu yeri 

belli olmıyan Ali oğlu Me 
hınet alevhine açtığı boıan · 

ma davasının gıyltben yapı· 
lan muhakemesi neticesinde 
17 ·6-930 tarihli ı;on karar 

da Fatmanın Mehmt>tten 
boıanmasına karar verilmiş 

olmakla hukuk usul muha 
kemeleri kanununun 407 ci 
nlflddesine tevfıkan bu so~ 
karar Mehmede tebliğat 

makamına geçmek 
ılnn olunur. 

üzere 

-----
----

~·•••m•••••••••••••~•••~ 
~ 

Sayın yurttaşlara : 
müjde : 

• • 
Mobi lya ve zarif ve : 

• sağlrını m1t a sandalye ı 

yaptıracaklnrıa . ~ 
• En ucuz ve çok ııağlam • ... 

mobil va ti' kımı, sandalye : 
ve masalarınızı I Balıkesir : 

:::: ! 

S A R g A Y L 1 K T A N; 
Aygören ve Kurtulu§ uramından Topallı sokağı üzeriP 

de on parça ev yeri satı'mak üzere ma)ca artırmaya ko· 
nulmuştur Üıtermeleri 11 9 935 gün 'emecine astlıy•P 
çarıamba günü saat 17 de uray tiÜrel kurulu baysatıle 
yapılacaktır. İ&tek ı ilerin uraya gelmeleri bildirilir. 
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• hapishanesinde Varnalı : -----------------------
: Hüseyin usta)"1 ~iparış ı: s d p t ! ediııizl . Avrupa mallara ~ 1 n 1 r gı a n a y 1 r 1 

• Ye onlardan daha sağlam • 
1 • 

: şekılde yaptıraca~mıza : 
: şüphe etmeyini .ı:.. Hüseyin : 
: ustanın yaptığı işler Balı ! 
: keslrin ticaret hane, ve : 
1 ' ı mag"'azalarında bulunur. • • • : l~çiligi ve rrtuvaffakiyeti : 

: ile tanınmışlar. : 
• • •••••••••••• •••••••••••••• 

Sındırgı Uray 
Başkanlığından: 

Her ene eyliil ayında açal malı ta olan SındıTgı pe p& 

yırı bu sene de 20 e)·lul cuma günü açılacak ve 24 ey· 
lül salı nl<şamına l;adar beş gün devam edecektir. Parı•· 
yırda bılumum havvan ve emteai tiicc1t.riye 'Alınıp tıl• 
ça~ı ilan olunur. 

' ) ... 55 ,. ~ 
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KADRi YETKiN u w ' 

iç ha stalıkları müteha ' cuz ugu 
ı FS sı Milli Kuvvetin cad ı ,.ti 

desinde Yeni 1 ürldye ec- 8 s 1 • 
zanesi üsündekı .muaye- 1 a gw a m f ıgw t • 
nehane inde her gün Ea. y ' 

bahtan nkşarırn kadar ha· t) z · f t • • 
stalarını muayene ve te· l!!I' ara e ı ,~ 

ı davi e~er 

~:.:~ ............. --:~ ı Fahri Tavşanlı • 

Telefoncu~~ Fanta z i kumaş: 
ABDÜlKADİR PıNAR i i VE 1 
PAŞA HAMAMI KAPı ı : 8 Tuhafıye mağazalarında t 

: KAH.)Sl.\l>A N. 48 : lj 
ı:TELEFON,GB .\~IOEO~~ 1 bulabilirsiniz? 
l:VE SAlR 'IA~tJRA<P YAPILIH: •:J) <Ee- •»Hl:C- ... B-4111•..ımt••" 
• • • • 

l ••••••••••••••••••••••••• : 

ilan 
Şamlı nahiye merke7.inde 

2 kilometre uzunluk. beı 
buçu~ metre geni 1 iğinde 
bir ana kaldırım yapılaca· 

lı)~&!S~ 
~ - -

1 

KIRALIK HAMAM 

ğmdan yapmağa talip olan- Zahire pazarı karşısındaki 
laı an Merkez Nahiye Muh-

, ~ tarlığın_a_m_ür-aç-aa-tla-rı. __ I 1 Bozkurt sokağında şehrimi· 

Her lecimerıin En Büyük Di~egw i: 1 1 Bandır~a su~~ ~ukuk 1 zin en temizvehertürlüsrh-
1 mog~eınekınden: hi ihtiyacı cami harriam ki· 

Satış SürWrnünü Arttırmaktır. ki:;~;~~:· ·~!h~uı~"~ ;;~ 'ınl ralıktır. Taliplerin Kangal I' 
tarıh ve 93q - 1os - 369 esas 11;1ı zadelert! müracaatları.. !WI 

karar numaralı ilfımile Bandır Ll'I 1 
F k t manın Çınnrlı mahallesinde ~ ~ a a katn bir tarafı Tuncalı Is -~i:!!:i_ ~,..-

Satış ta Birinci Sar : 

"Reklam,, dır. 
Sat•• ·u ğıııız ill<ılınızı llt• ı·lı<ı l,lt• llt~k-

1•1 ııı l~tlin ~z ~ \ 1 C JJtı ft ek ltl 111f(t1·11) iZi 

( TÜRKDiıi) ne \'t•ri.niz. 

TÜRKDili 
ı r sera z nı • 

Balıkesirin Biricik Gazetesidir. 

Her Yerde Okunur. 

mail hanesi ve bir tarafı 

Karaağaçlı' Şaban veresesi 
hanesi ve hir tarafı Köse 
Ali Osman hanesi ve bir 
tarafı furun ve yo\ He ına • 
hdut bir bap ahşap ve av· 
lusu içinde ufak ınutbak 
ve dokuz e çarı müsmire ve 
üç a mayı havi 250 lira 

muhammen kiymetlı hane 
ıle ıtti a l ıı de ve keza bir 
tarafı Paşa yegit l i İbrohını 

hanesi ' ve bir tara-

fı fırıncı Mehmet 
ha.nesi ve bir tarafı yol ile 
mahdut aşap ve deru nundan 
hamurluğu ile. bir likte 200 
1 r n muhammen kıymetli 

1 fırının kabiliyeti takshıı i 
yesi o' mııdığından tarıhi ıla 

ndan bir ay müddet ' e mü 

zayideye vaz edilm i ~ vt• 8 
te§rinievel 935 salı günü 
saat ı 4 de Bandırma sulh llCı 

1 hukuk mahkemesi salonun 1 l 

Balıkesirde 

Çepniler 
Va zan: i. HAKKI liKff Y 

ııtı 'l~t' t kili E·scri 11 i 
ıı.~ı·kes~, kıııı1c1 lıılı r 

75 Kurus 
' 

-- ·~· 
Kitapçllarda Arayınız 

ı rı 

da ihalesi icra kılınacağından fmı 
1 taliplc;ıi~ yüzclt• yedi buçuk m-: ~-=~ 

pey al<çesile birlikte muı a 
caatları ilan olunuı>. 

--~J ---. • 

• 
Basın yeri: il m'atbaalsı 


