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SAYI: :J752 PAZi\ .. RTES!DEN 6ZGE GÜNLER..D:: VE SABAHLARI ÇIK.AR. O~UNCU Y.L 

~al~}~giltert?y~~~!şı T rablusg~_rba as~er y~lluyor 
s o v y e t Misafir 1 e ri Yunanistanda Rejim Davası: Doğum ve Çocuk 
Ankarayı Gezdiler. Yunanwordusu~un.~ ye 

roı~a izıııite de uğrıyan ve yapılma~ıa olan ~aüıt tab- Aynldıgı ha ben venhyor 
ritasım gören m~saf ırleıimiz memle~etlaıine ~önüyorlar. Generalla11n bir k'smı Sü~akam General Kon~ıı;se ~ağlı 

Sovyet gazeteler;nin ~a~~ımız~a~i güzel yBnrau. ~almakla beraber birçoğu da Panayotostan yanadır. 
l\nkara, 18 (A.A.) Kh· llıde kurulmanna baş'anan Atına, 18 {Özel) - M< c· ı işe dıkkat etmesi lüzumunu 

Bakım evlerinin bizde ve me
deni m ://etlerdeki hiznıetleri. 

- 3 

Yazan: Dr. HALİT ÜZEL 

dan 1932 de neşredilen bir 

istatistikten alınan malün a 

ta göre İngi lteredeki doğum 
müeııseıelerinin tutara 1277 

Y•erı kominas1nın açılıı ası kominanm ıki memleket lis koridorlarında Atına ko bildirmiştir. 
"1Gnaıibetile Sovytl hükü arasındaki siyasal ekonomik lordum k11n.utana general Başbakanın bu istikamet rmuşfardır Bu müessesele- Bu doğum ve çocuk ba · 

~ttlerı başkana İsmt.l İnö ve kültürel ilgilerinin bun. Pana yolak osun )'aralanması de alaeağı tedbirleri gene rin en çok mevcut olduiu kımevlerinde yine 1932 re· 

Almanlara gelince, doğum 
evlerine verdikleri ehemmi 

yetten başka bir de Fraun 

Kılinik namı altındtt müsta

kil kadın h=istahnneleri ku yi buluyor. 

d U \'e Dııişleri Başkanı )lir dan sonraki genitlenıesinde ile sonuçlanan kanlı hadise· rallar, bütün kuvvetleri ile yerlerden biri de fngilteredir. ne,i içinde 222,077 has 
1 ltıcıs 1 Kırsinaıkı ıle Şükrü ler dolayısile Yunan ordu· tutacaklarını hildirmi~lerdir. Bunlar da hükümet tarafın. ta muayene ve tedavi edi-l\ daha çok yarıyacağını kuv· l 

taya arasında telgraflar su iki tarafa ayrılmış gıbi. faşbakiln kendisine soru- dan açılıp idare edilen res imiş bulunuyor. Bunu biraz 
l!atj edılmittir et'e ümit edil oruz,,demiştir. dir. lanlara cevap olarak bn nıi doğum ve çocuk bakım aşa~ıda müenı:sen·izin faa 

!:iovyet gazeteleri de bu Ankara, l8 (A A.) Generalların bir kısmı mektubun disiplin hududu evlerinin sayısı (1060) hu liyetile ölçerek ünlü halkı 
llıiiıı.tsibetle memleketimiz Kayseri fabrilrnnnın açılma sü bakanı general Kondili- nu geç nediğini bi 1dirmiştir. 
l!ndh l kk d 1 töreninden dönen Sovyc::t b wı k 1 k' b b M I k ı d uıtürileınıesi .a ın a se ag ı a ma ıa era er azora dzin me tu un a 
~~un yazılar yazmaktadır- ~afılesi ıehrimizdeki yün iı bir çoğu da birinci kolorcfo sü bakanı general Kondili 

""· Dış işleri ha k komiser fabrikasını ve it banknsıı 1 kamutanlığından uzaklaştı· sin uzaklaştırılmasından ba· 
:l!kth Krisinsk bir diyevinde: ve yine şehrırnizin tüılü yer ra'an general Panayotakos· hsedildiği doğru değildir. 
l'Grkiyenin enc'üstiri 1eşme lerlni gezdikten sonra dün dan yana olmaktadır. General Kondilis, sü ba 

'1-nındaki ilerlemesini de akşam Celal Hayarla birlik Böyle~e general Mazo· kana sıfatile orduya ait 
;''rnlı ve dostça bir d;kJ at· te Eskişehire gitmişlerdir. rakis Ndu müfettişleri ge- o'an bu mektub'm gereken 

r' takip ediyoruz. Her yeni Orada şeker fabrıkasını gez· neral Koteniyoti, Petriti ile tedbirleri almak üzere ken 
llb 'k · J b " J 't h -kendı' adına Baıbııkana bir d rı a Türkiyenin ekono - mış er ve ugun zmı e a· isine gönderilmeılnf Baıb 
~ik temelini kuvvetlendirir· reket et m i ş l e r d i r. m C" ktup gönder<>rck geçEn akandan istemlftir. 

k e~ dost ve komşu memle Orada kağıt fabrikasını gez pazartesi günkü vak alarm Pazartesi günkü hadisel. 
~lın siya~al kuvvetini de dikten ve Herekede öğle orduda disipl;nı sar~ııcak erden ileri gelen süd mes 

\t-tır~ .. 'ta<lır. dk İs d d ld ğ b 1 · · h l · · · l ..... K yemeğini ye 1 ten sonra urum a o u u ve unun e esınan a ı ıçm <aynaşm 

smi cemiyetler veya ~ahıs 

lar taraf andan idare oluna 

nlarınki ise (217) dir 

Georgne Nevm'\n tarafın 

mıza doğum ve çocuk ba
kım evimiz hakkında delıl 

li kanaatlar vereceğim. 
(Devamı ikinci sayfada) 

Bayrak Talimatname
sini Yazıyoruz. 
-~-~----------

Her gün ~ayra~ çekmeleri ica~eden daire ve müesse
~eri komina~azi tan bula g •çecelderdir için Başbal<aı ın hemen bu alar devam etmektedir. 

ltalyaya karşı ahnacak zecri ted- r1ı~~ı:.:i~;~-;~~~~;~:::;;·, ....... ,.r~·~: ~::·~:y::k ::~1~:~.ı!ö:.~ ~:: '!"üı~~:~ 
çekilmesi medeni mem1eke- zanan üstünde olarak derhal 

birler için gizli gör Üşme 1 er ya p 1 h yor. :~~~~a~~~~!~:::::.::.=2:~ ~~~~~e~~11;a:·:.1~1:ı~k=~ o~:- ~~.b~k~!~:~~~:.n milli bir 

seler. Sancağa selam resmi nasıl yapll1r. 

Her gün bayrak asması 

Mussolini konulan öneıgeleıi ka~ul etmedi. Sovyet ve Danimarka Oış~akanlaıı ~eş- ~~::~~~:i~c~·~};;r~~:~~; ::: .. ğ.::::~.~:;ı~:ın m:::i ~~:~:~::~0 daireler 
ler ~omitesinin önergelerini protesto eden bir dilerge verdiler. mümkün sandığını. fakat :~~ ~sl:~~::a:ı:ıva:~::d~~:~~ ~ - ~o~~ü;a~:ek::ak~a:~ 

h Cenevre, 18 (A .A.) - gemisi Ce belüttarıka gelmiıı_ ordu müfeltitliklerinden bi· 
'-leı• İ ~ ,.. rine terfiine itiraz etmiye da şüphe yoktur Binaena· rakollara 
~ b er komitesi tal yan \'e lir. Ve li manm güney med· ceklerini bildirmiıtır. Gene· leyh bizde de yalanız paı.a C Jandarma daire ve 
11; eşistana y1tpılacak tt k hali gemilere ~apa tı nııştar. ral Panayotakos ise bu ha- rlara hasredflmiyerek aıa· karakollara. 

lerın son şeklini teshil et Diğer bir takım fngıliz ha- disenin halli içın ordu mü- ğıda ikinci madd ... de yazılan D - Posta ve telgraf da 

~ t 1 
tir. M u s 0 l i n i rp gemi 1erinin deYunanlsta· fettişlıklerinden birinin ken· 1 dairelerin en ziyade görün- freleri. 

~:ergelceri kabul etmh·eceRi nın batı kıyılarındaki lima dine feda edilmesini kabul 1 ebilecek şe~efli bir :erin~ E - Belediye daireleri 
l) llladan bildırilm('ktedlr. etmiyecegyini ve lt:krar ko· bayrak talamatnamesmdeln (Devamı üçüncü sayfada) ite nlara gelmesi beklenmekte 
S r taraftan Jornal da d lordu kamutanlığına geçi-
t\'r;\>Yet v e Danimarka ir. 
u, \) rilrnesinden başka hiç bir • Türk Dili ile duygular: 
Ilı t akanlaranm Be~ler ko· Cenevre, 18 (A.A) suretle tetmın edilmit ol 1) ~ • • 
ıı 11•'ini önergelerini prote Lehistan, Romanya •• A- mıyacağını bildirmiştir: Bu C g 1 Ş 1 il) 
tj Obd:

1
n bir dil erge verdıkle kvatur uluslar sosyetesi im- ce\·ap Ba§bakanlığa ve Süba-

1 d· k d .\fru,)iırı dcfjişi,t'jOr. Ya.:, lt l r birinde ayrt bir gıi:el ırnae te ir. kanma bildirmiştir. General 
l>ilr ' IS 'A A) n~eyi daimi olmıyan azalı ı i .• ~lc bir sLcak da/nası lınlin lik, o.ıJ'l bir canltlık, <1.ıırı ~d 18 

• Lo ki kendisi için dördüncü bır ;J 

1 tlld b d ld arana seçılmışlerdir. de 9ı.lti> geçmek ıi::cr~. bir yaratma ve yaşatma is· taı an i ir iğine göre ordu müfettişliği ihdası tek 
tj l'aya lrnrşı alınacak zcc Fa ı ,efi B. Mu <>l ııi Cenevre, 18 (A.A.) ita· laf edilmi~ 15e de reddetmiş· Sonbahar; san, sulgun le!ii ıwr. Zaten bu lslı.'k lıa 
~,::dbirler hakkında fev- man haber alma büı osunun tir. bir tazenin. ağır yıiruyıişle ngi de,t/işimde yok/ur, han 
)'ilde gizli görüımeler cer· Londradan öğrendiğine gö· lya Habeş an'aşnıazLığını Atina. 18 (AA.) - Yu rifr yık/aşıyor. Çiçeklerin gi değişimin mag•sı bun· 
~ etrnektedir. re Mussolini Trablus gar· kotarmağa memur l,omlte nanistanda liberal ve ltre- §imdiden boynu bıiktildu. /arla yufiuralmamışiır ki . . 

l~t u hasusta yapılan önege ba kuvvetler göndermek su- raporunu tamamlamıştır. kkiperver partileri ayrı Renkleri, ilr.rgıirı bira: dahu Değişim; güzleri bir nok-
)~ hlnız ekonomik mahi· retile lngi terenin mühtemel Beşler komitesi Lugün tet ayn toplanmışlar ve cumu ı solan yapra/.l ırın gö:ıai lada saplı, kıl bir fırçamn 

tt, t db' · · 'h · d ı k · kik edecektı·r. d b loprakla. · rizd/t'ii bir lcıl>lo clcf"'ıı'lılı'r. )(1 e ır erı ı tıva e i bir hareketini ön eme ıs· riyelci uygu arını ergit· ı /) ll k l. > ;ı 
t. lemektedir. mişler ve Plebiste kMışma- a ar ·ırıcı, yaban nr Y11rür, !/tim/tir, koşar, 

~l~'>-rıa, 18 (A.A) Arsı· Londra, 18 (A.A.)·- İngi Roma, 18 (AA) maya karar vermitlerdir • gonlwlwr rti:günııı sayıklı· koşturur, dcwar ve duyu-
lıaaı lblerin iki krovezörü ile Mussol:ni Maten gazetesi· Geneloy üç ıldncite~rine yor. /Jdki bir ayn varma rur ~it salahiyeti haiE 1 ,. dcın gözleriml:i dolduran 

~ lllhıi t R t · be« torpitosu ve bir torpi nin aylarına vercligwi diycv kalmıı;tır. Toblalrn,· 0111111/a l>irllklc "'-rtt ye oy er aJanıına ,.. ,.. şu !/fŞillikler silinerek /{a 
~ld trıun anahtara Avusturya • de: Dünyaya hükmeden •• ypolı1cak . adam o!}lunwı şu mavi 

;iunu söylemiştir 1 sveçe İngilterenin bizden Afrika Og.., ret men gök ile kara toprak arasrn-
tılt aris, IS (A A ) - in güneşi altındaki küçücük Tabiat d11r11uıda11 de{ji~i dn yapltğı vr yapmakta ol· 
~t ~re bılhaıısa Kızıl cieniz bir toprak parçasını esiraıe· yor. Mcusimler birbirini çi dll!Jll değişimin btı yamll 
~ •ha ve deniz kuvetleri 61~3n yaş ürünlerimizin mesini canavarca bir hara- 1 Atanmaları ı'llere l.'ıld'ır 'ıl·rı. 1 !]neyip, birflirirıi c:ip geçi· Cllıfjrna, bu gıi:clliğint fn .. ~~ttrittıçe daha ziyade sefer· 

1 
U U yorlar. ı.mmak ue bağlanmak ger· 

gu .. ffi u·g-u· (ili tıı~ ket sayıyoruz. Dos doğru ~~ .. d:thğinden bahseden r t' ul. Ankara, 18 tÔzeJ) - Ôğ İlkbalwrw la::e çiçek ko de .. 
,. 0 I yürüyeceğiz. Hiçbir zaman fJ • b l ... l ·~..... Pari gazetesi ngiltc Anl<ara, 18 (AA.) ı 1 kun yelini, kcw11ruc11blr st· Jll ınancı ve il ıagc a-

-.ı~ , bir Avrupa ulusuna k retmen okul arından bu yı 
1 

'·/ ·-~.k 11 ndı kuvf>te baf vıı. lsveçe idhal olunan Türki· arşı c11k: sonlıaluırrn J11rçrnhğı şm11ya11, bir ylireı\. ayana-
" b h diploma alanlar'a bir ilden d,._ gevşek clurunı. ye yaş ürünlerinin yü1. kilo· düşmanca ir araketi irli· fil bir kar tipisi Pe l>ir su f1111lZlll allwdıı sullen şu 

L k I F diğer ile nakledilen öğret I I I I k l I l / ıııt d enerji v · faa fundan al.nn akta olan 35 kap elmiyeceğiz. akat bi- !İli\ c a ffllSl \Ot/f//ıyur. flŞlllflll:j a < trım aş ann-
tı.'-1.a Ururna geçm~ kte oldu kuruş gümrük resmi lrnlcfı· / ze karıı böyle bir harakete !nenlerln atanmaları Kültür dan ucabu daha çok mu 

""kaydet nektedir. raldığı İstokholomdan bildı· 1 ba,lanacak olursa bunun so- Bakanlığınca bütün illere Dıişıimiyorwıı: değerlidir? 
lin, 18 (A. A.) Al rJlmiıtir . nu harp olacaktır. bildirilmiıtir. Brilün bu değlşimluin Cevdet Demiray 

ve mü-
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Doğum ve Çocuk i ~l~Ell J (Baş tarafı birinci sayfada) 
Ecnebi milletler in bu lrn-

rumlarm kiymetini ha len 
ne derece takdir E-tnı i ş o ' d•ı 

klar ı na anlatmak için 1933 
senesinde Londra ~arha 

ylığına bağlı doğum mües · 

ıelerlnin 1J662 kadını yatı 

rıp doğurtmuı bulunduğunu 
ar;.ı;etmek kafidir. Buna ila 

veten medeni memleketler

de yalnız doğum hadısesin ~ 
de ~n . aynı zamanda gebelık 

~-
dev rino: 0 baş gö teril mesi 

b k ı i l .. hfikeli ha ller e en en ı ... 
den lrnrunmalc iht i yacının 

halk arasın la ne ka""~ar ya · 

yı ! mış olduğuna b ir tlelı,
1 01 

mak üzere de }Ukardı.ki mü·ı 
esseselt>rde (1 oğuı duk a ı ı li · 
ldirilen 1J662 kadının yüz 
de '82 sinin gebel ikleri esna 
sınlla doğum ve çocuk ba

kım evl e rine müracaat e t · 

miş bulunanların teşkil et · 

tiklerini söyliye_ im 

Sayın halkı:nızın şurıu da 

bılmesi lazımg liyor ki: Bir 

sene içinde tutan 1 l bini 
geçen bu doğumların hiç 
birİ!Iİ bu müesseseler de hü

kumetin veya herhangi bir 

şahsiyetin tesiri altında ka

larak müracaat için değıl 

dir. Bunların hepsi doğum 

ve çocuk bakım evleri ile 
kendi ev'erinde yapılacak 

doğumların ara~ındalci sağ

lık farkı layiki1e bildikleri

nden kendi istekleri ile bu 

yuvah.rl\ koşmuşlardır. 
Doğum ve çocuk balom 

evlerinin l<Urulma1 arındaki 

sebep ve yaptıkları hizmet 
ıunlardır: 

1 - Geheliğın ba~langı 
cındnn sonuna kadar görül. 

mesi ihtima 1 içinde olan 

çocuk düşürmesi veya vaki

tsi ~ doğum tehlikel e rinı ber 

taraf etn.ek; Lu tehlikelerin 

baş gösterdiği anda anneyi 

devamlı muayene ve tedavi 
altında bulunourmak. 

Düşük ve vakitsiz doğu
mun !lebep1erini araştırıp 

bunların firengi. verem g ibi 
esaslı hasti\l ı klarla al~kası

nı kestirir ve icabında bu 

noktai nazardan hastanın 

tedav•sini temin eder. 

2 - Gebelerin tutulma· 
ları muhtemel buluna n ak · 

ciğer, böbrek, kalp ıibi mü
him uzuvların ha!taltklannı 
vaktinde anlayıp bunların 

gerek annenin ve gerek ço

cuğun hayatlarını teh likeye 

düıürecek kadar ilerl e mele
rine mani olur. 

3 Doğumun, tabii şe· 
kilde olab .lip olhmıyacağını 
vaktinden eve\ tayin eder 
Bu suretle ge rek çocuğun 
teıekkülü ve duruvu, gerek 

rahimin herhangi bir hasta
lığı ve gerekse an" çatı11 -
nın - huslenln doğu
mun tabıi r kilde sonuçlan 
masına mürnit olup olma 

dığını biran evel teshil 

eder. Doğum zamanında ka 

rşılaıılması ıhtimali ola n gl\ · 

yri tabiiliklerini doğumun 

başlamasından evel gebe

ye anlatarak lazım gele n 

tedbire baş vurulmasını ta

vsiye eder. 
4 Te adüf edeceği bu gi. 

bt gayri tabii doğum vaka · 

!arını ağrıların başlamasın · 

dan evel müessese ye ya tı · 

rarak annenin ve çocuğun 

hayatlarının boı . yere tehli· 

keye 1ıirmesine meydan ve

mez. 

Saylavlarınıızın 
İncelemeleri. 

Gazetemiz İki G e n c i 
Tahsil Gönderiyor. 

Bundan başka en mühim 
nokta ve yine İngi l izler in 
19~3 senesinde yaptık!arı 

bir i tatistıkle teyıt ed ildiği 

veçhile gebelerin doğum 

dan evel muayene edi · 
l ip va1.iyet\etinin anla ·alma
sı Sl\ yesin de yapılması 1 a zım 

gelen ağır ve 'adi vakaların, 

yüzde 50 si hakikıleıtırilmiş 
olur 

5 - Bütün müesseseler · 
de doğum 1ar sıhhi nez a · 

ret ve şera ıt iç inde yap·l
mı ş ol duğundan doğum v e 

iohusalık deviıl erinde bır 

çok f en7.e r/eri g örü len lo
husa ık humması ve dığer 

hl\sta l ıkların ba ş amaı;ına 

maı:.' olur. 

Saylav/ar Dün Bandırmaya Gitti Gmteıııizin bütü ,ıSatTOaıiiTlie yoksulmemleU ç~· 
Ban~ ı r mP dan E~ ~sk, GönenlİÇe ler in~e ve1amunlm nda cukla 1 ının yük~ ek .1a.hsilleı i ya ptırıla ca k. Bu yıl ıl~ 
gezilerine ~evam e~erek ir celemelerde bulunacaklar. Gazetemiz 

01 ~!~~ ~~ 1~~,nç ~i~~!~1~.c"a~I!~ · demede ç•· 

6 " Yulrn rı<la ki ha\' u li 

ve bed e ni fi\"a". .. :.'e re i la vetuı 
gebe le dınl P • ın ve)'... lohu 

saların bu müesse~cle r~ .. 
yatt ığı müddetçe çocu ğ t n 

yık a nması. kurı daldu nnıaH, 

s4t verilmesi. yatırıln ası . 

hatta tutulması gibi çocuk 

h · fzısıhhası noktasından çok 
değerli b lg ilerin k end deri 

ne verilmesine çalışı : ır . 

7 - İki yaşına kadar bu
lunan hasta çocukların mu 

ayenesinı ve icabında bun · 
ları yatırarak teddvi edil 
mele rini üstüne alır . Bu şu 

be mütel:assısı tarafmdau 
a,nelere ayrıca emzirme ve 

bakım usull.eri gösterilir. 

'" ' ) ı.n rııız B. lfa~rettııı l\:ıran 

nir mücldette nl--eri H a v- Rahmi Selçuk, B. M. Cavit 

ran, Edre m t , Bürha n iye R. Osman Niya?i BI\ yan 

Göme ç, Ayvıı l k , Koza k , Sab iha Gökçül ~abahleyin 

Altıov -3 , Erğanıa , Koruc u , otomobille Susığırlık yolu 

lvrindı, Balya , Ağuııya, Pn - ile Bandırmaya giinıi~lerdir . 
zarköy knmun ve ıl çelerine Bütün saylavla r Bandırma, 

uğrıyarak inceleme lerde Erdek ' 'e Gönen ilçe ve 
bu 'unan s a ylavlarımızdan ka m unlarmda se çmenlerile 

B. Hayrettin Karan, B Ce- görüşecekler, incelemelerde 
mal dün şehrimize ge lm iş · bulunacaklardır. 
ler ve akş11 m trenile Ba n · Daha birçok faideleri olan 

bu kurumlar ölümden kur 

tardığı anneler ve çocuk lar 
ile memleketin genel nüfu 
sunun çoğa lmasma bin r: eti 
ce ekonomik ve süd kuv-

1 dırmaya gltıni~l erd ir . 

1 
*Yine Lir kaç gündür şt· h 

rimizde incelemelerde bu - ı 

Gelenler Giden 1er 
Yozga t .S aylavı ·B. Süley · 

man ~ırrı öteygiin ş e hri

m ize gelmiş ve dün Anka 
r a ya gitmiştir. l 

vetfnin artma sına h i:t.met e t ' 

miş hulunu r 

Hütün vazife lerini anlat - 1 

1 

lun rluklar1111 yazdığım ı z Fay 

lavl anmızdan B Enver , B. 

26 aı 
• 
1 yamı. 

maya imkan görmed ığimiz 

bu müesseselerden birini vü 

cude getiren memleke timiz 
deki doğum ve çocuk bakı u 

evinin takriban dört sene 
zarfında ilimiz halkına ya
pmaya ça 1 ıştığı h izmetler 
hakkın •la kısa bir ma !üıra t 

erlindırmit ol ma lc ıçın arz 
eyliyeyim ki bu dört se ne 
içinde müessesemizde kadın 
ve çocuk olmak üzere 11924 

1 
Halkevi ~u önemli gün için ~ir prognm ~azırladt. 

ı Temsil ~olu ya11n Edremide gioiyor. 
26 Eylül bütün yurtta dil 

ba} r,ımı olarak kutlulanacak 

tır.llalk evimiz d e bu önem 

1 
1i günü ca nlı bir ş c: k ıl d e 

kutlula m a k için hazırlan 

maktadır . 

O gün Halkevinde yapılfi · 

• • 

cak toplantıda Ankaradald 
tören tak ip edilecf'k, rnnra 

d ı l -tarih şuhesinin canlı ve 

etraflı bir şek ılde hazırla -
mış olduğu program tatbik 

edilece k tir. 

• hasta ayaktan muayene 

ve teda\d görmüş bulunu 
yor. 

Hal evı 12 li • 

Bundan baıka J 7 O has· 

ta da yatırı la rak tedavi cdil

m İ§tir ld bun 1a rın 1660 şını 
gebe veya gebelıkten ileri 

gelen hasta kadınlar teşkıl 
etmektedir. 

Riraz yulrnrıda İngiltere 
deki 1 '277 doğum v-e çocuk 

bakım e vine l 922 senf'sinc1e 
yatırılan bütün has1 anın 

2220i7 olduğunu bi ' d ı rmişlım . 

Buna nazara n her bir n üe

s ese bir senede ya tan has · 

ta sayısının 182 yi ancak 
bulmakta olduğu ba&it 

bir hesap i le a nl a şılabilir. 
Ha' buki bu müe&sesemizde 
yaİnız doğum servisinin dö 

rt sene zarfınde 16GO hasta 

yatırmış olmasına n.ızaran 

senede 400 den fazl a d oğum 
ve arı:t.alarını ve ameliyatlık 
halle rini tabu\ ve t edavi 
etm ·ş olduğu an'aşılı or 

Bu açık h a katikler değ •rli 
halkımızın, cumuri) et idare 

sinin bunun önemli sa ğlık 

kurumundan i1k kurul 'u 6 u 

günde nLeri faidelenmekte 

· olduğunu çok göze a n l atı 

yor. 
Sayın Balıkesirlıleri , me · 

deni ve faideli her yeni a 

dımı atmakla bir an tered 

B_ir zeybek kuı su t çtı. 
Halkevimiz çok \erimli 

bir şekilde çalışmaktadır . 

Kurslar şubesi 1 u defa 

diğer lisan kurslarına i'5. ve· 

ten genç' er için h. ı· de zey 
bek kursu açmıştır. 

Bu u lu. a 1 oyuna ka rşı bü 
yük b ir i l gi gö steren genç
lerimizin pek çoğu l<ursn 

yazılm ış bu lunmakta dır 

Temsil ~olu yaı rn E"H mi
~e gi~iyor. 

Halkevimizin te msil kolu 
Edremıt Hali. evi arkadaşl a · 
nnm eve lce yaptıklil rı ziya 
retlerini iade etm e k üzere 
yarın Edre mide gidece kln 
dir . Gtı nçlerimiz. o rada (Ö.ı 
yurt ) piyef i ı le iki lrn mecH 
oynıyac 'l klnrdır Kendıleri 

n e eyi yolc•. lu\d ar dile ri z 

düt elmed ik l nını \ c: etmi· 
yecel,le rini göste re n , bı,ı h <l · 
r eketlerinden d o la) ı kalben 
tebıik ede r; üzu rr urıd a bu 
sıhhi kurumlardan birini 
teşl< il eden nıüesseı:emizin 

bir anne şefkat ve sevgisi 
ile kendilcrıne ba kn ı ya ha · 

zır bulunduğunu hatırlama· 

larmı dilerim. SON -

~o~ önemli ~ayrn~ırlık iş
leri Ba~anh~ taraf m~an 

başanlacak, 
ilimiz bayındırlık direk 

törlli ğ ünce Yayaköy · Gö 
nen çayı üze rindeki Kara 

d ere k öprüsü i 1e Altmova· 
D . k ıl i •a rasına ye niden yapı-

lacak ola n köprünün keş if 
leri t a ma mlanmış \ e evrakı 

bayındır.ık Pakanlığına g ö 

nderilm işti r. Bu köprül1; r 
ınu haka k bu m a li y ıl için 

de be ton olarak yapılacak 
tır 

Bunlaı dan başka öteden 

beri Bürha ni yeye zar ırı do 

kumuı Karmcadere s i niıı köp 
rüsü ile setleri ve Srndırgı 
yolundn ki köp rüle r yıne ba 

yındır ~ ık bakanlığınca gele· 

cel< sene içinde başarıl a cak

tır. Bir buçuk kilometre 
uzunluğunda ya pılacak olan 
Karıncade res i köprüsü 

ile !~ ürha niye l.ı u çayın t e h 

dıtl erinden tamamile kurtu 
lacaktır 

Jlimiz bayındırlık dire ktö· 

rl üğ i.ince 

1 rakı 
bütün 

hazırlanmış 
ev 

ve 

yazmanı saylavımız B. Hay · kan ve malı vaziyetleri 

rettin Karan (Türk Dil ı ) nin kendilerini ol utır.ağa n.iif8 • 

safi gelirini Balıkesır noter · it ol ınıyan 
liğinde 25 §U bat 935 tari · 

gençlerden 
hinde tescil ettirdiği bir va 

Hasan A i 
kıfname ıl e ma li lcuclretlerı 

mü sait olm ı ya n i s tidatlı genç· Türkn ıle 

De-e rın yüksek okullarda ta h ~erim 
sil!e rini ya pn alarma tahsis 

lh· r ı nı lınıııır~I 

etmiştir . Bu vakıfnamenin 

sekizinci maddesindeki tart
lara kız , e rl; ek orta okul · 

larile öğretmen ve liıe di 

rektör lt'!ı in in, bir ilkokul 

baş öğretmeninin ve H. Hay· 
rettin Karanm iıtirakı ile 
bu defa bir toplantı y a pıl 

mı~ bu toplanmada ilimiz 

Bandı ma 

ınirel s~çil 

ın işt ir 

Bu gençle -

rin bütün mas- H ;ısaıı ,\lı ·ıı ıl-Fr 

rafları gazetemiz tarafındarı 

verilerek kendileri İstanbol
daki yüksek okulların biri· 

nde okutulacaktır. 

* * • 
Hasan Ali Türker GıreS"' . 

nun Akpınar köyündendir· 

Bu yıl Necatibey İ isesıni eyi 

derecede muvaffakıyetl e bı · 
tirmiştir . 

Aym liseden 
,. ıl 

geçen J 

0)srı ey; derect>de mezun 
Kerim Demirf'l Ş.tmh kaJ11 

unundandır .. 
1· 

Gençlerin vatan ve 111erı 
leket için nafi bir u1uv ola 

rak yetiş •nelerini dıleriZ· 

Kurtuluşu. 
Büy·ük ve candtın gösterilerle 

1kutlıılandı. Gece eylencelerofdtJ 
• ı !ur n uı Bandırmalılllrs Bandırma , 18 (qzel ayta 

rımızdan ) - Bandırmanın 

kurtulu şunun on üçüncü yıl 

dönümü dün büyük ve ca 

ndan gösterilerle kutlulan 

dı . Saat sekiz buçuğa <lo 

ğru Cunıuriyet alandak ı t e · 
hitler a bidesinin etrafında 

a skerle r, ortailk okullar 
talebeleri, sporcular, teşelc 

küller ve cenıı yetler yer~eri 

ni almış ve hinlerce ha k 
bu ulusal günü kutlu'am'k 
için me vdaııı doldurmuştu . 

Töre nde ilhayımız B Sa -

lim Gündoğanın c.la hazır 

Bakanlığa gönderilmiş · 

tir Köprünün keşifleri 

§U günlerde ikmal edılecek· 
tir . 

Bayın d ırlık Bakanlı~ının 

ilim izin bu çok önemli işle 

rine yapıcı ve başarıcı elini 

uzl\tması karş ı sında duy duğ

umuz sevinç l('ri kaydetm 
eden geçemiyeceğiz . 

aynca seviç veriyordu. l 
Uray tarafından hazır 8 

nan program muvaffakıYerı 
tle tatbik edildi. KahraJ118 

ask ;rerımizln dört kolda;. 
Bandırmaya girişlerile l•~e.· 
tuluş çok canlı ve heye dtJ 
nlı bir ~ekild~ tems ı l ol~~ 

E d B ptı 
ncümen azasın an di · 

kkı değerli bir ~öy l ev ver 
k ııarıf'I• Askerl t> rin ve o u 

rı · 
sporcuların iştiraki ile lfl

0 e,e 
lazam h ı r geçit resmi vefl yı 
de büyük b:r f enar ala 

0 
ve Curnuriyt'l alanında J11 

htelif eğlence er y a pıldı · lof 

Bandırmalılar ~u~t~Jij 
g ünlerin in yıldönümurıu. c•e 

. sırı · yük bir coşgunluk ıçer 

kutluladı l ar. 

Ce~ennem---der---lsi ~öprü!~ 
İl sürel komisyonunca ce 

ndırgı yolunda yıkılan .. fl 

henrı~mdncE i 

yenidE>n derhal 

.. u- rıfl 
1. •• ,. us 
~op il 

' nıasırı 
yapı 

karar verilmiştir 

--·~ .... " 
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• Eskiden D evletler Ulus için değil Uluslar De" : 

.. oeıll ' 
let iç n kaidesi hakim iken , devletl er sayıma 0 eri 

.. 
il 

d .. d .. v .. dan b v c:rmeılerıl ı . Kaziye t esirine on ugu zaman .. 
5 

De vletler sayım gıhi Ulusa eyi h izmet yolların• go 
terc>n işlere baş vur ııağa başlam ı şlardır . 

Haşot: k<il< I ,, .. 
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Habeşistanin ... Ekono·~ 
nıik Ou,~umu Ne Halde? 
ferli ~alkın end~stri alaDiİİiaki fuliyeti &nca~ ~öy-

lerde yapılan ananevi dohma İ$!erine münhı sır kalmıştır. 
Kölmische Volkzeituni' 

kKolonya" dan: 

Nüfusu takriben 5,5 ile W 

tnilyon arasında bulunan 

lia beşista n , 200,00U kı lome
helik nıesahai sathtyesile 

>\lrnanyadan bir mls~ i daha 

büyüktür Bunun üçte birini 

• doğu kuzay ve doğu gü 

lley • sıcak susuz çöller ve 

•eıepler te ıkil eder. Nehir 

"e göllerin etrafındaki vadı · 
l 

erte ( 1800 m "tre ıklim sı 

tak, ratıp ve ek eriya sıtma 
1•dır, buralarda mebzul mik 

l4tda stropik nebatht yeti 

fit Deniz seviyesinden pek 

faıta yiiksek olmıyan yani 
230o metreye kad .. r olan 

Yerlerde her türlü cenup ye

l'tıfşleri, kahve, tütün, sebze , 

ll'ıısır, dara ve buna benzer 

birçok hububat nevileri ye

lııır. Da ha mutedil ve hat
t· a baı:en serin olan yayla 
1 
lltın, bilhassa kuzay kısmı 

~da mükemmel otlaklar bu 
llnduğu gibi, buraları aym 
~11.ıtıanda sebze ve hububat 
Yetittirimesine müsaittir. Ha 
betistanın önemli Lir ku 

ltııda ve bilhassa orta ta · 
tar ında bir yılda iki defa 

~llhıul alınır . Çok iptidai 
it ıekilde olan ta 

tıttı ancak memleketin 
ihtiyacını karşılıyal::.ilecek 
bit kuvvettedir . Maama-
fi 1 k t .. d k " . lllem e e ıçın e ı ıs 

lihlakin nisbeten fazla olm

~81na r~ğmen istiheal edilen 

Tana, gölü etrafındaki or
manların kerestelerini işli· 

ven t~zgahlardır. 

Hariçle olan münasibet · 
ler, Fransız kontrolu altında 
bulunan Cibutı Adis!\ba-
ba d emiryoliyle y lpılmak
tadır . Diğer yollara ge lince, 
bunların ba tında zengin ba· 
tı vilayetlerinden Sudana 
giden ve bilhassa Nilin mu -
a y ye n zami\n ! a rında Hertu 
ma Vdpur iş le ten gambola 
yolu ve kuzay vi layetlerin . 
den Er itreye giden kervan 
yollarını sayma k lazı mdır 

Mevcut otomobil miktarı 

600 (bunun yüz danesi ka· 
myondur) olaralc tesbit olu-
nmuıtur. 

Oış TPıcirni 
19_ 9, 1931 . 1932, 

1000 T . Hesabı ile 

Umum ithalat: 48,5 
34,3 28,I 

Tuz ithalatı : 

13,3 9,5 
21 ,o 

1933 

3!,7 

12,8 

Pamuklu 
6,66.68,?7 ,O 

ithalatı: 

Yapı malzemesi 
0,7 3,3 3,7 :i,4 

Petrol ve Benzin 
2,2 2 ,8 2 ,8 2 , 1 

(( 

(( 

Şeker ithalatı : 2 ,0 1,2 ı ,O 

1, ı 
Umum ihracat: 21,5 27,8 

26, l 23,2 
Kahve 

•3.6 
!3 ,7 18,5 20,0 

Deri ve pösteki : 7. 1 7 ,4 

4 9 7 ,<J 
Balmumu: 0,3 

0,4 
Tahmini kıymet 

Sterling hesabile 

0,3 0,3 

yorsa da. ilk evel devlet 
bankasını ·1 1934 yılı sonun 
da 5,6 milyon olarak bildi 
rdiği gümü§ mevcudu mev 
zubahs o 1 acağı zannediliyor 
Bu da kafi gelmediği takdır 
de kralın öıel servetine mü· 
rl\caat olunabilir ki,bu sure
tle elde edilect"k mıkdaran 
kıymetini fimdi<len tahmin 
etmt:k güçdür 

Yerli halkın tatbik ettH~i 
ekonomi usullerinin gerılıği 

hükümetin ve bilhassa vali · 
lerin son zamanla ra kadar 
yabancılard karşı gösterdık

Jeri bir nevi düımanlık , me
mleket içinde ekonomık 

hayalın bu d erece de yavaf 
inkişaf etmesinın baılıca 

amillerindendir. Sudan ve 
ve Kenya gibi komıu mem · 
leketlere mukabil Habeıista · 

nın dış tecimi ı 9 )5 yılına 

kadar ancak yüzde 70 nls 
b~tinde artınışlır. Ap.ğı 

tabaka arın ve tahakküm 
altına alınmış kabılelerin 

hayat stc ndardı çok aşağı 

olduğu gibi nüfus mıktan 1 

da hiç değiımemekte; hat 
ta gerilt!mtktedir Memleke· 
tin tabii servetleri Avrupa 
lı'arın yardımiyle çok büyük 
inkiıaf kabil ıyeti göstermek · 
tedir Fakat Habeşistan, 

Avrupaların oralarda yerle · 
şerek koloniler vücude getl . 

rmesine elveriili bir memle
ket değildir. Mevcut kanun 
lara göre, bir yabancı top· 
rak satın alarak > erleşmez 
Bunu nazarı itibare almasak 
bile Avrupalıların ıklim be 

kımından yaıaması için el· 
verifli olan 2000 veya 3000 
metre yükıek liğindek i kısım· 
lar, esasen oldukça kalabalı- 1 
ktır. Şu halde memleketin 1 
ilerideki kıymeti , ham ma
dde V e! maden istihsalatının 
artırılrııasında ve endüstri 
maddeleri için musaıt bır 1 

sürüm alanı halini alabilme
sindedir 

Toprağın bünyesı ve ıak 
ladığl madenler , inkiıaf yo 
lunda takip edece k ciheti . ııhvenin büyük bir kııımı ' 

~hraç edilir Bu ıhraccı t mi 
ları bazı yı ' larda :LOO,UOO 

I)' 

1,8 0,8 - l ,ll 0,9 
8 0,9 

Mi!yon 
ithalat: 

1,0 · kendiliğinden tayin etmek· 
tedır . Hilhassa pamuk yetiı 

1 blılmıtktadır 
liarrar vileyetinde büyük 

~l\t-lalarda istihsal edilen 
0hve, bilhassa Cıbuti lim 

~tıı üzerinden Birleşik A me · 
t'k 1 a devletlerine , Püyük Bri-
la . 

flyaya, ispanyaya ve Al· 

~anyaya ihraç edildiği gibi 
llffa tarafındnn büyül< al · 

~tılarda l<endi kendine, va 
b tı bır surette yel işen "Ha· 
't kahvesi" de Sudana 

~önderılir . Çnher, Tigr, Ka · 
ttıbata taraflarında ve Zvv 
ili o" 1" d I "'o u civarın a yetiştiri · 
ten Pamuk, yerli dokuma 
ilerinde kullanı'ır . Ne bir 

!~k dedi kodulara sebep 

~ı an Japon pamuk imtiya · l 
d llrı , ve ned Japonların ma · 
~en ocağı planları, ~imdiye J 

.ı:~dar tahakkuk etmif de- ı' 
uıldir. 

Yerli halkın endüstri ala - ' 

~;ndaki faaliyeti , nrcak kö- l 
k trde yapılan ananevi do· ı 

11.ttna işlerine münhasır ka 
t'vtır . Son yıllarda Adisa-
aba d b -b· cıvarın a aş gosteren 

l~r iki endfütri kalkınması 

l llıaıniJe ecnebi idarelerin c. 
~ 1

1tıdedir . Mesela zeytin ya 
, ' Sabun, hamur, maden ::u,. bira fabrikaları (Al il 

d n ıdaresi altında ) kurul 
it~ğuna göre bu maddelerin 
S alatı oldukça aza 'mı~tır . 

<>n 
ltık. ~ama nlarda en fazla 

'§af eden faaliyet alanı 

ihracat: 1,3 0,9 

68 

ı, I tirmeğe, elverişlı ve 800 ile 

0,8 1,0 7 

Bu hesaba göre Habeşis · 
1 

tanın gene l dış tecimi Av

rupa memleketleri içinde 

en küçük dış tecimine ma 

lik olan Arna \ utlukta n pelf 

fazl değildir. ltalya , Habe 

şistanın dış tecimine de , Ja · 
ponya,Büyük Britanya, Hin· 

d istan ve Birleşik Amerika 

devletlerine karıı. çe k öne-

msiz bir rol oynamaktadır. 

Savaş masraflarıAın ne 
suretle t edarik edildiğ . nl ta

hmin etmek, oldukça güç 

l .. marn af ı bunun esas ur, 
itiba.rile m evcut vergi ihti
yatlarına bağlı olduğu iddia 
edilebilir. Devlet ge'ır inin 
yüksek htihlak vergilerine 

ihracat ve itha lat rE"sim
1
eri · 

n e. arazi vergisine ve 
193 4 yılından beri ele şahsi 

vergiye do yandığına ~öre 

bunun pek f a zla bir mik · 
dar tutaca ğı zannedilmemek· 

tedir. Dışarıdan satın sa vaı 
malze mesinin ödenmesi için 
hariçten ödünç para almaya 
imkan ol madığ ınden ancak 
yavaş ya vaı to planan ibra · 
cat tutarları ve memleketin 
gümüı me vcudu ga ranti 
olarak gösterilmektedir Her 
ne kadar buııun ne nı ıkda 

ra balığ olacağı keıdirilmi 

1 ooo metre yüksek liginde 
sulanmağa müıaıt aluvyonlu 
topraklara Tana gölü ve gü · 
·ney V(! batı cıvarında rast 
lanma'ttadır Fılhakika batı 
tarafındaki nehir ve gölleri 
nden fazla mıktarda istıfade 
edildiği takdirde Sudanın 1 

sulama işleri sekteye uğrı· 
yacaktır. Fakat bu suretle 
kah ve hıtihsalatı fazlalaıtırı

labilecek, hatta ka vuçuk, 
susam, tütün, zeytin yetişli · 

rmek bıle mevcut madenle 
rden derhal istaf ade etmeğe 
imkan yoktur. Bunun ıçın 

üç engel v.trdır. Münakale 
imkanının çok az bulunmu · 
sı, sulanma iti için fazla ser· 
mayeye ihtiyaç hasıl olması 
ve nihayet mütehassm iıçi 

ve amelelerin yolduğu . Bu. 
nların içinde en önemHsi 
münakale imkanlarının azlı

ğıdır. Bunun için tabiat 
bakımırıdan zengin ve istik
bali parlak olan Mısır Su 
danın batı kısmından doğru 
bir yol açı ' dığı taktirde va 
ziyet lamamiyle değişmiı 

o~acRktır. Çünkü Lu tarafın 
nısbeten da ha arızasız olma- ' 

H ve küçük gemilerin i§lıye ı 
bildiği nehirlere daha kolay
lıkla varılmasiyle ekonomık 1 

bakım dan pek biiyük kaza I 
nçlar temin edilnıit olacak 

tır. 

l!·Ş~nd~~b~.;'d~~-! Ağunyada •e-.;,,••• '::7••>' 
hponyada ayıp ohmyan şey ç,~an ~ir hastahk on gün-
* Japonyada her~ebin ya- de altı ~işiyi öldürıtü. 

nında soyunup gıyınmek v 

7 
(Ô 

1 Agunya l ze ayları 
ayıp sayılmaz. Trenlerde d ) u ç m1z an - 11uranın a vuı 
yolcuların çok <lda açıkta köyünde çıkan bir hutalık-
baştan aşağı elbise ve çama tan on gün içersinde afta 

ftr değiıtirdikleri görülür. kiti ölmüıtür. Şimdıki hal · 

HJkadar e~i 1 * Lüzumsuz sokak gürül
tülerini yask t'lnıiş olan bı 
ricık memleket Fin.andiya

dır . Kl\nun, otomobil kor 
na ların1 , sokak arabalarının 
çın~ıraklarını, po is düdük · 
ferin . ielde çalınan armonik · 
leri, bağırmayı ve ıarkı sÖ· 
Y•emeyi, gaz ·te satıcılarmın 
ba!lırmflsını ve sokak hatip· 
!erinin söz söy 'emesini 
saireyi yasak et mittir. 

Mutfak tannsı 

ve 

~ Hala birçok Çin evleri· 
nde birer mutf a tanrısı va
rdır . Bu bir res imdir. On 
iki ay bütün ay lenin neler 
yaptığına nezaret ettiğine 

inanılır . Çinliler bu kutsal 
resmi yı l başı gecesi törenle 
yakarlar ve o zaman mutfak 
tanrısının cenntle gidip ay· 
le h .kkında bi 1diklerini !Ö 

yliyeceğine inanırlar . Eğer 

ayle verilecek raporun iyi 

çıkmıyacağına kanaat 
ietirirlerse o zaman )ak 

madan resmi ıaraba batırıp 
güzelce ıs1 atn ' ar 

Bunun sebebı ıudur: Şa
raba batırılan tanrı resmi 
sarhot olacak ve sarhoş sa · 
rhoı cennetin altın kapısın 1 

dan içeri alınmıyacaktır 

Bü;Ü~ idü~;~·d~·· itik olan 1 

~olleksiyon 
tarım enstitüsü dünyanını 

de aJtmış kiıi yatmakta 
olan bu hastahğ n sttma ol · 
duğu söylenmel<tedir. 

Köyde hastalığın önüne 
geçmek için lftzım gelen 
tedbirler alınmııtır. 

Ortao~ul mezunlarına 
Orta tahsilini ikmal et 

ıniş gençlerden iki kişi s · 
tajer olarak alınacağından 
taliplerin Balıkeıdr poı;la 
telgraf dırektörlüğüne mü 
racaatları ilan o ' unur . ,. .. 

Un ve zahire fiatlan 
18 EylOI Çarsamba 

Unlar 
72 lik b ir Çuval un Kuruş 

55 Randımanlı 625 
60 ,, 615 
70 

" 
516 

80 
" 455 

Kırma Parlak 235 
NOT: 
Bu fiyatlara yüzde on 

muamele vergisi il~ çuval · 
da l 40 kuruı buğdayı ko
ruma vergisi hariçtir. 

Zahire fiat lar beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruş 

Kıztlca Yum 4 
uşak buğday 

Sert ,, 4 
Arpa ,, 3 
Mısır ,, 3 
Nohut ,, 4 
Bakla " 3 

1 

Santim 

75 

20 

75 
87 ~ 
62 1 

:ı 1 
~~ Jj 

tarım istasyonlarına gönder 
···"""'' .. "- • - · --· -.&.. -· - ti • • 

maktadır Bu tecrübelerde 
bazı melez cinslerden eyi 
sonııçlar alınmııtır . Kafkas 
ya , Kırım ve Türkislanın 

Bayrak 
Talimatnamesi 

( Baıtarafı birinci sayfada) 
F - Vilayetlere ve Be

lediyelere bağlı hastahane· 
ler .. 

Barakalardan yapılan kü

çük karakollarla, nobetçi 

mahalleri tabii müstesnaıiır. 

1 - Hareket halinde bu· 

lunan sancağa yani (yürü

mekte olan bir kılanın san· 

cağına) gerek duruş ve ge · 

rekse yürürken resmi selam 

ve saygt ayakta durup san· 

cağa karşı cephe alarak 

yapılır . Bunun için de duru

rken; cephe sancağın geçe -

ceği tarafa döndürülür. Ve 

sancak on adım kadar yak· 
lavınca muntazam bir vazi · 
yet alımr Yani eller aıağı
ye salıverilir Vücut düzgün 
tutulur ve kımıldatılmaz. 

Şapka çıkarılarak ba~la gö· 
zler sancağa bakmak üzere 
sancağı üç adım geçinciye 
kadar takip eder ve şapka 

geyilerek selama nihayet 

verilir 
Yürürken sancağa on ad

ım kadar yaklaıınca evela 
durmak, sonra birinci mad. 
de yazıldığı gibi selam rt"s· 

mi yapılır . 

2 - Araba ve otomobil. 

de giderken yürüyen ve 
duran bir kılanın sancağına 
rastlanırsa , oturulduğu ytrde 
muntazam bir vaziyet alı

nır ve baı sancağın bulun
duğu tarafa çevrilip yuk
arıda yazıldığı gibi selam 
verilir. Eğer araba,olomobil 
süratle gidiyorlarsa hareket

lerini aiırl aıtırmaları ic p 
eder Keza hayvanla gider
ken de aynı vaziyetler alı-
nır . 

3 Utomooıı ve uıau\-

let kullananlar bir kazaya 

meydan vermemek için sa
ncağa yaklatırken başları-

her tarafından topianmıı 

23,0UO nümuneden müşteki! 
gayet zengin bir hububat 

kolleksiyonu vücude gel· 
bazı yerlerinde bu cinsten 
oiındiye kadar yetiıtirilme 
mit baz.ı hububat ve bakli 
yat cinsleri yetiştirilmeğe 

1 nı sancak tarafına. yalnız 
çevrilmek1e iltifa ederler. 

irmiştJt Son on 
sene içinde top lanan 
bu kolleksiyon nevilerinin 

çeşıtliği ve çokluğu bak-
ımından dünyanın en zen
gin ko11eksiyonudur 

Bu arada Sovyetler Pirli 
ğinde yetişmiyen yüzlerce 
çeıit bakliyat nünıuneleri de 
vardır. Mesela 1 labeı istan, 

Efganistan, Fas, İran . Hin · 
distan bezelye Vf" fasulya· 
}arı, Amerika ve Çin cins 
teri bu arada sayılabilır . 

Sovyetler merkez •arım 
enstitüsü her yıl bu yeni 
cins· eri Sovyetlerin çeıitli 

Hikaye: 3 

1 
başlanmıı ve eyi ürün alınmı-

ıtır . 

Batan gemiler 
~ Son zamanlarda Alma 

nyanın denizaltı gemileri ya · 
pmağa tekrar baş 'amıuı ha-
beri , ıüphesiz , İngilterede 
end iıe ile karıı'anmııtır. 
Çünkü büyük harpte 18 
şubat 1915 tarihine }·adar 
Alman deniza1 tı gemilerinin 
batırdığı İngiliz gemilerinin 
sayısı 2676 yi bulmuıtur 
Lci, orta bir hesapla her on 
iki saRtte bfr gemi batmıı 
demektir. . 

Karni)• Ustaııın Sırrı 
Y.4ZAN: 

fl/phonse Daudet 
Bu esnada eıekler değir

menin önüne geliyor ve he 

pimiz birden, değirmenlerin 
eyi itlediği zamanlarda ol 
duğu gibi bağırmaya ba~lı . 

yoruz: 

- Hey! Değirmenci! Hey! 
Korniy usta! 

Ve itle kapının önünde 
yıkılan çovallar; her tarafta 
yere saçılan güzel kızıl bu. 
ğday daneıi . 

Korniy usta ha ;·retle bakı 
yordu Buruıuk avucunun 
içine bir parça buğday al

mıı hem gülerek, hem de 

ÇE\'İRHN: 

Kemal Demiray 
ağlayarak: 

Buğday!Tanrım! Güzel 
buğday .. . Bırakınız beni , ona 
bakayım, diyordu . 

Nihayet bize doğru döne 
rek : 

- Ah, bana tekrar gele 
ceğinizi çok eyi biliyordum. 
Hütün fabrikacılar hırsızdır 

diyor 
Onu kollarımızın 

de köye götürmek 
ruz.: 

üzerin-

istiyo 

Hayır , hayır oğullar, 
her ıeyden önce değirmeni 
me yiyecek vereyim. Düşü 

Balıkesir ~ukuk 
~a~imliğin~en: 

Hamdiye mahaHt!sinden 
Kırmızı Ali kızı AYfe ko
cası o mahalleden Salim 

oğlu Mustafadbn boşanma 

davası açmıı, MuatBf anın o
turduğu yer belli o1madı
ğından tebliğatın ilan yolu ile 
yapılmasına karar verilerek 
muhakeme 8 10 ~36 salı 
saat 10 na \a\ikine karar 
verildiğinden o gün gelme 
diği takdirde gıyabında ba
kılacagı ilan olunur. 

nündz! okadar zamandan 
beri diılerinin altına hiç bir 
yiyecek koymadı! 

Daneler ezildiği ve un 
tavanda uçuıtuğu zamanda 
ihtiyarın çuvalları açarak 
değirmen taıına nezaret ede
rek uğda, solda çırpındığl
nı gördükçe hepimizin gö· 
zünde yaılar beliriyordu. 

Bugünden itibnren: İhti · 
yar değirmenciyi itsiz bıra· 

mamayı bir vazife btldık . 

Nihayet bir sabah,Korniy usta 
öldü . Bizim değirmenin l<a 
natları da bu defa ebedi 
olarak durdu.Korniy öldük · 

ten sonra yerine kimse 6e· 
çmedi. Ne yaparsınız bayım, 
bu dünyada herıeyin bir so· 
nu var .. 

- ~ON -
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111 D Ü S Ü N Ü N Ü Z ! .. ffi .~ı .. . .. 
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111 İ,stanbul ve İzmir depoların-ili - .. i daki fiatlarla, i 

~Her nevi Cam, Ayna, kontrepliık, W 
z kornej, lstorı kaplama almak istiye- ! 
ı ı nler her halde: 111 
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Çepniler 
Va zan: i. Hff KK/ flKfl ~ 

llt•rkcs ~kııııı•ılıtlır 

75 Kuruş 
·~· 

~1 ~ nazan dıkkatirie: § 
~- = ~ -E Her zamah taze çimento, Eskişetiir ~ 

: kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya ~ 
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Balıkesir Ashrlik . ı, '\ 
şubesmden· I H T .. · E B ·· "· k o· ı ... • Şub.emtz tarafından sev~ er ectmenın n uyu ııegı: 

a•:ıı .... ll: ........ ~····•ı ;;9:e~~o~d~:;:~ı:
2

:~n•
3

~~: '! Sa ış Sürürr1ünü Arttırmaktır. 
radın yellerinde bulunması . Fakat 1 Ucuzluğu 1 lazım gelen yeni hiiviyet 

cüzdanlarının şimdiden le · 
min edilmesini d ilerim. 

~ l 935 Teorin celbinde 

iki ve daha .ziyade hizmete 1 
tabi 316 dan 3 29 dahil 
d.:>ğumuna kadar henüz hi 
zmeti ifa etmiyenler celp 

ve sevkedileceklerdir. 

- .. 

KADRİ YETKİN 
İç hast;ılıklan müteha 

ssısı Milli Kuvvetler cad
desinde Yeni Türkiye ec· 
zanesi üsündeki muaye
nehanesinde her gün sa

bahtan akşama kadar ha
stalarını muayene ve te· 
da vi ecter 

Satış · a Birinci Şart: 
"Reklam,, dır. 
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(TÜRKDİLi) ııt• \ ' eı·iııiz. 
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1 Sağlamlığı : 

' ·' • Zar af etı •, 

' 8 Pahri Tavşanh 1 ' . • 
IFantazi kumaşı 
1 VE 1 
8 Tuhafıye mağazalarında d 
i b l b·ı· .. ? ' 8 u a ı ırsınız. A 
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/ 1~1 Halkevi Bakıevi 1 
1

1 

001 ~ 
ICfl Hall<evimizin Sosyal yardım komitesi tarafından ~kı Uray Oi~p11 nserl ycıpı f ı 
l~I sanda açılan bakıevinde aşağıda yaıılı günle~de doktor arka la~larımız fakir ,~I 
IJ;jl halka bedava bakacaklardır. Halkımızın bakıevinıize ba~ vurmalarını di 'eriz. mı 
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l~I Gö. hastalıklar> Paurıe,i günü sa• I 15-16 Pay D<: lhnn o.kay ~I 

lımı Kulak, boğaz , burun 1 l 
ii hastalıkları . Salı " ,. 15-16 ., ,, Kaınıl Seslı I , _ 

1 j, Gebelik ve kadın 
ı'.'31 

hastalıkları. IMll 
lifli 

Deri ve tenasül uoı 
ıır hastalıkları 

ıfflı 
m' 

İç hasta 1 ı'<ları 
1 1 

ımı Harici hastalıklar 

UDJ 
Harici hastalıklar 

Çarşamba ,. 15-16 ,, ,, Halit Üı.el " 

Perşembe .. " ı 5-ı 6 

Cuma 
" .. 15-16. 

Cuma 
" ,, ı 6-17 

Cumartesi .. ,, 16-17 

,, ,, Mehmet Alı 

,, ,, Raif Demiralp 

" .. Alı Rıza Tezel 

" " 
Sadi Ôztay 
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