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Habeş Kıtaatı Sınırdan 30 Kilometre Ger· Çekildi. 
Okullar 

Acılırken 
İtalya Menfaatlannı Ve Haki nnı SA(;ı.ıK , .EllGtst 

, 
i&met lnönü, iki yıl önce 

Ankara Hukuk Fakültesinin 
diploma verme töreninde, 
Yapının darlığı konuşu ' ur 
ken, "Bu gibi öğretim yapı 
larının bol gelişinden kork

rtıalı yız" demiş1 erdi. Cumu 
riyet yıllardanberi bu kor· 
kudan uzak yaşıyor Rejim 
lirndi okul arda darhğı önli· 
Yecek tedbirler arıyor 

Tamamen Korumasını Bilecektir. Sayın Balıke ir Seyl
.... 

Cenevrenin Güıünç Tekliflerinden Sonra ltalya 
Bütün Hadiselere Karş~ Gelmeğe Hazırdır. 

· Ha~eşistan ulustar sosyetesin3 ver~iöi bir rota ile ~o~seyin zaruıi göreceği her 
türlü i~tiyati te~~;rıerin tatbi~ma yardım e~eceğini ~ildirdı. 

C-nevre,26(A.A ) - Uluslar 

sosyetesi konseyi İtalyan 
delegesi hariç olmak üzere 
diğer bütün devlet üyeleri 
bulunduğu halde hususi bir 

Yurdun her yanında, gü · 
rıün işi çocukların oku lara 
ıığdırılmasıdır. Daha geçen 
Yıl, sınıflar sıklaıtmlmış, 
kadrolar bütün kapasitele 
tiyle iş almıştı. ilk teşrinde 
Yeni gelecekler(', yeni çatılar 
\le yeni kadro•arı bulmak 
i'erekiyor. 

1 toplantı yapmıt ve bu top 

Bütün bu darlıklar, ulu 
&un kültür ileriliğine verdi

li taşkın de§eri gösterir. 
Yurddaılar, küçük ve büyük 
Ç~ğdaki çocuklarını okut 1 

rtıak için olan güçlerini har 
tıyorlar. Yavruların okumck 
iıteği ise ana ve babaların , 
0nları okula vermek dileğin 
den az değil. 

lantıda İtalya Habef anlaş· 
mazlığının halli için takip 
edilecek usulü lttif akla ka 
bul etmiş ve Beşler komi· 
lesinin raporunu her iki ta· 

rafça kabul edılmediğf için 

incelemeğe sosyete paktanın 
on beıinci madde inde ya · 
zılı tavsiyeler hakkmda 
rapor •ermek üzere İtalyan 
de'egesi hariç bütün kon
sey üyelerinden müreklce1• 
bir tahrir komitesi teıkiline 

karar vermittir. 

Reşler komitesi de konsey 

kabul edinceye kadar uz'aşma 
usulüne devam edecektir. 
Konsey bu akşam ve A 
samble cumartesi günkü iç
timalarını sonraya bıraka-

caklardır. Fakat her :zaman 
toplantıya çağrılabilecek 

ferdir Ru hususi celseden 
sonra konsey açık bir top · 
lantı yapmıştır. 

Cenevre. 26 (A.A. ) - Ha -

beşistan uluslar sosyetesine 
verdiği bir notada Habeş 

kıtaahnın sınırdan otuz ki· 
lometrf> geri çekilmek em
rini yerine getirdiklerini bi 
ldirmiş ve Habeşistanın ko 
nseyin zaruri göreceği her 
türlü ihtiyati tedbirler tat 

bikine yardım edeceğini 

i 1ave etmiştir 
Roma, 26(A A.) - Musso1i 

ni fngiliz e 'çis:ni kabul etml 
ftlr. E 1çi Mussoliniye İngiliz 
dı§ bakanın iki ıneınleket 
arasında faydnslz bir sni te 
fehhümün önüne geçilmesi 
ni arzu ~ttl~ini beyan şahsi 
bir mektubunu vermf~ ve 
Mussolini de bu tebliğatm 

önemini taltdir ve kabul et 
tiğfni söylemiştir. 

Londra, 26 (A A.) - Po · 
po'o d'İtalya gazetesi yazdığı 
bir betkede diyor k i: 

Cenevreııin gülünç teklif-
lnrinden sonra İtalya bütün 
hadiselere karşı gelme· 
ğe hazırdır Menfaat 
)arını ve haklnrım tamam 
korumasını bilecektir. Bun · 

dan ötürü Afrikıt.ya asker 
sevkiya\ına devam etmekte· 
dir. 

Yeni Türkiye,de diploma 

)'a.lnız devletten hizmet al-

l'tıağa yarar bir şehadetna · 

trıe olmaktan çıkmıştır. Re

Jitnin yarattığı bir çok ulu 

Bal kurumlarla küçük ve 

büyük yeni Türk endüstrisi, 

()ku 1 larımızda yelitmi§ genç 
lere değer vermf"ktedir. Her 
llün ilcrliyen yurdda, bilgi 
İalj Yen iş alanı da durmak · 
8•ıın genişliyor. Okulların 
kapısına yığılan çocuk1ar, 

1
Yeniden Ahnan O Altı iDi ya 
Uçağatöre .ı dKo 

--------
U istan~ul va An~arada ~ü

yü~ törenle ~utlulandı. Bu on altı uçak Samsun. Trabzon ve Giresun illeri 
tarafm~an ahnmıştır. 

Ankara . 26 (A.A.) - Dün 

hep 0 alana geçmek kaygı töreni yapılmıştır. Aynı za-
81rıdandır. 

Samsunda Samsun Kavak 
Fatı;a ve Alaçamlıların al 
dıklan altı uçağa ad konma 

manda dığer on uçaktan 
Devlet her y1

1 artan oku mürekkep bir filomuzda 
trıak heyecanını birçok ted adlarını almış oldukları Tr-
birler1e koruyor. Kültür Ba. abzon, Sürmene, llize Hapa, 
kl\nlığı h er eylul yeni okul Gresun, Gür('le şarlarını 
1•r açıyor, kadroları ge· dolaştıktan ve buralarda 
lllş'etiyor. Bu ders yalının uçuşlar yaptıktan sonra Er 
~eçcı1 yıllara benziyen çetin zincana inmişler ve yeni ad-
hllzırl&ğ1 arasında birçok ye- !arını törenle alımşlardır. 
il" 

is:ekn~lnu_ıa~a daGdo~unulmk ~k l 2 A~oY8 boın~ar~ınıan 
ı mıştır. erçı va tın 

darlığı bunlar üzerinde genit tayaresi mi nnnderiliyor 
~ararlar almağa inıkan ver- dUllU " 
ın lıtanbul, 25 (Ôzel) - Bir 
1 emiştir. Ancak kü' tür iş • ;:;:==~====-"C===--. 
1
erimizin akışına, yeni yönet P' 

... 'r vermek ihtiyacı geniş Başakların 
()lçUde duyulmuştur. Devrim· T v 

İngiliz gazetesine göre, İtal 
ya, 12 ada ya 32 bom bar 
dıman tayaresi göndermiş· 
tir. Bu gazete; Tiirk - Yunan 
donanmasının, birleşerek 
Akdenizde manavralar yap 
acağını ve bu suretle muk 
abil tedbir'er aldığı mızı ila
ve etmektedır. 

İt İstanbul, 25 (Öz •I} 
alyanm Karadenizde bulu· 

nan nakliye gemilerine g;zli 
talimat mektupları gönder 
diği ttöyleniyor. 

ir 
Or~usunu düzeltece ~e 

yet istan~ula geldi .. 
İstanbul, 25 (Özel ı İr· 

Ankara. 26 (A .A ) Tü 
rkdıli bayramı bugün baş( 
aınışhr İstanbu lda bu mün 
asebetle ve Ankara Ha kevin 
de büyük töre n yapılmış ve 
radyo 1le söylevler verilmiş 

tir. 
İstanbul, 26 CA A.)- Tü 

rkdili Kurumu Genel Sekr 
eteri İbrahim Necmi Dilmen 
Kurum adına bugün 
İstanbul radyosu ile verdiği 
söylevde üç yı l önce Ata 
türl<ün yüksek buluş ve ya· 
ralışiyle başlıyan Dıl devrı· 

minin kısa bir tarihini yap 

tıktan sonra Dil devriminde 
bugüne kRdar başarılmış 

olan iş 1 er ianlatmışhr. 

an ord usunu islaha memur 
Fransız a skeri heyeti, bu 
gün şehrimize gelmişt ı r. Bu 
he ye t , Karadem z yolile İra· 
na gidecektir . 

lavlarından Bir Dilek .. 
Dr. Halit Üze/ 

- il-
Bu muhtemel sorgu ve 

itiraza cevaben arzedeyim ki 
eveliı. memleketin bugünkü 
sağlık durumu karşısmda 
huzur ve istirahatle durula· 
bilecek bir halde değildir. 

Asırlarca yakadan sıyrılıp 
atılmııçasına kendi köyün
de, kendi kulübesinde ve 
hatta kendi dağlarında mü
hmen bakımsız ve perişan 
bir halde bıralulm1ş olan 

sev gili yurttaşlarımızın bir 

çoğunun kanlarım emen ve 
zehirliyen mühim hastalık 
lar bugün e'iı.n onların bir 

kısmının vücutlarınd.a yapa
cağı tahribatı yapmakda, 

1 
zavallı 'arm hayata olan ala· 

ka ve bağlarını kırmakta 
dır. 

Hepimiz bdıyoruz kt hal 
kımız henüz firengi gibi de 
fi mümkün bir bel dan bile 
kurtarılmış değildirler. Yine 
hepimiz biliyoruz ki verem 
cemiyetimizin ıliklerini hain 
kemirmekte; men leketimiz· 

de salgın hastalıldardan biri 
batarke n o biri baş vermek
tedir. 

Cumuriyet nurunun yur
dumuzda parlamasınd&n so 
nra yavaş yava§ aydınlan 

maya başlıvan beyinlerimiz 
itiraf ede 'im ki bu irade ve 
dü§Ünce merkezlerimizi kara 
kesif bir örümcek ağı gibi 
sa ran cehalet perdesinden 

henüz tamamen kurtulmuş 

değıldir Bu halin halkımız 
da yRşatmakta olduğu bir 

çok görenek ve zihni. 
yeller sağlık iş ler inin daha 

çabuk ve daha kolay ilerle· 

mesine engel o l maktadır. Bu 
yüzden millE"timiz hergün 
birçok kurbanlar vermekte
dir. Ülkemize az gördüğü
müz nüfusumuzu çoğaltma 

iıindeki rrıuvaffakiyd de o 
nisbetde ağır ilerlemekte

dir. 
Bu e'im vaziyete muka · 

bıl sağlık itlerine ayrılan ta 
hsis llm muayyen olmaması 
ve fazla olarak bu paranın 
rr·eslek bilgi ve teknik iti
barile mütehassıs ellere te

vdi edilmemiı olması hlllkm 
bu tahsisattan hakkile isti 

fadesini yarı yarıya aza ltma
ktadır. Ve bazan da malessef 
halkın sağlığı ve selameti 
bakımından çok h hlikeli 
neticelerin doğmasma mey
dan verilmektedir . Mesela 
sağhk işleri için Ö7.el muha· 
sebe bütçesine konulacak 
paranın azami ve asgari bir 
haddi olmayışı, il genel 
meclisinin toplantılarında 

çok beyhude ve faidesiz ça · 

lışmalara, münakaşalara me · 
ydan açtığı gibi hazan ala 

kadar bütün zevat için üzü
cü ve hatta bıktırıcı bir ra

ddeye vasıl olan bu me · 
sai neticesinde sağlık l~leri 

sahasında beklenilen muvaf. 
f akiyetin temin edilmediği · 

ni ve daha sarihi, bunu le · 

mine kanunen lmkAn bulu
namadığını teessürle görü -
yoruz.. 

Bahusus bütçeyi muvaze· 

lendirmekte müşkülata düçar 

olununca nihayet bir yardım 

( Sonu ikinci snyf ada ) 

Dil B yr mı Dün Halk
• 

VI e K tlulandı. 
Gece de güzel ~ir müsamere verildi. 

Dil bayramı dün Halke
vinde büyük tören e kutlu· 
landı Toplanhdn ılbay ve 
şarbavımız 8. S a lim Gün 

Ahmedın çok güzel bir şii· 

rini duyan ve duyuran bir 
ahenkl e okudu. 

tiJığimizin büyük h121 içinde ' uza gı 
ile ' · d r.ıyoruz. Rejim, yur un ·· .. a 
}'aıarna ve iş kuramını de Bugün üçuncu e 

V,:'"""'":-=======~~===~;::;-::-,;;,r:;:,":'=:'::,.....o:=o"'"'~ doğan , Parti ilyönkurul 
Müzik büyük bir ilgi ile 

dinlendi. Gerek söylev ge· 
re k şılr ve gerekse müzik 
din1eyicilet tarafından hara
ret le alkışhrndı . 

R•ştiriyor . Enc1üstrileşmiye Okuyunuz · f 
~iden memlekete, ulusun ~ 

b)'etişme vartları büsbütün .. 1 

k darlıg~ ı duyuldu. Bu \.onu ar 
aı alaşıyor. Ô9retim ve 

e"· üzerinde geniş kararlar alı 
k1lim yolundaki çalışmaları 

rıı namadı . Gerçi g idilen y11l 
d ıı bu yeni şartlara n«! ka uf ak farklarla bizi maksada 
llt uygundur ? Çocukları 

l'tıııı nasıl okutuyoru2? Han 

lgi Usullerle ve hangi bilgi · 
er · ıçln kazırlamalıyız? Fab 
t"k 
,.
1 aların clemiryollarma de 

llitt. .l ır,11ği yurd cograf yasında 
ilk Ve t .. ğ t• . d 
1 or a o re ımm ercce 
erı ne olmalıdır . ? 

ulaştcracaktır. Ancak rejim 

en kısa ve tutuınlu yoldan 
amaçlara ulaştıracak m et od · 
lan araınağı bir devrimci 
lik gereği bilir 1' u ders 
yllındaki yeni çalışmalar 

bu anayol üzeriı . de a lacak 

20 İlkteşrin - Pazar 

Genel .Nüfus Sayımı •. 
Sa~ ıının hiitiirı ~ 1•1·1ta hiı· giirıdP h:ışal'ıl -

ıııa~ı ~o\'sal birlik ve· ealı~ııwııııı ru . .. ~ 

hiı· hel~t·~i ol:u·aktır. 
• 

B 11 h ii ' l"ı k ~ ii ıı d .. . ' 
hu, ı·uk hu·m:ı 

ht • piıııiz ııyrııall\ ız ... 

BAŞVl:KALET 

İ. tatıstik Umum Müdürlüğü 

l 
Yeni ders yı 1 ının yupı da- lır. 

.. lo 
• 1 Yanında bir de vakit 

ı 
K ema I Ünal ~ -,,._-==_.-...--.::ıı.-==:.:---'ı==om~ ·~""'9", 

başkanımız B. Lütfi Kırdar, 
saylavımız B. Hayrettin Ka · 
ran ve bir çok dave tli-
ler hazır bulunmuşlardır. 

Kutlulamaya Ha lkevi ta· 
rafından hazırlnnan program
la saat 17 de istiklal marşı 
ile başlandı 

Bunun ardından ortaok 
ul Türkçe öğretmeni B İl
han Akçal tarafından Dil 
devrimi üzerinde güzel bir 
söylev verildi. 

B. ilhan Akçal bu söyle · 
vle Türkdilinin diğer diller 
den olan üstünlüğünü ve 
pek kısa zamanda devrimde 

aldığımız hızı anlattı 

B. Sırırı Şükrü, fazıl 

Gece bu ulusal gün şere· 
fine yine Halkevinde bir 
müsamere verildi. B. Kazım 
t arafından bir şiir okundu 
Onun ardından 3 perdelik 
Himmetinoğlu adındaki 
vodvil oynandı. 

eu ulusal günu yaşatmak 
için vazife alan a~nçlerimi 
zin hepsi de bu vazifelerin 
de büyük bir muvaff akiyet 
gösterdi'er . Ve çok a kı~la · 
ndılar. 

Gençlerimizi biz de kutlu 
larız. 



Sağlık vergisi 
(Başta rafı birinci sayf ad~) ça daha fazlalaştırılmak ka-

• 
hüküm ve mahiyetinde bu ydıle tefrik edilme\idir. Zira 

i I~ iI_;ÇELEllİl\'IİZDE 
lunan sıhhi bütçeden tasar- yakından bilelim ve itıraf - . ~ -·~· 

• ~ .. :,ı. ~ • , ST· >. .. "' • 

ruf etmekten ve binnetice edelim ki halkımızın sağlık 
hepimizin hayatını tehdit durumu henüz birçok feda. 

eden bir illetle savaımak karhklArın ve sağlık yardı-
için kurulmu§ bulunan ku . mlarının esirgenmeı;ini icap 

Erdek Felaketzedeleri içi!!_ j İlimiz Kamıınlarında: .. 

Eşya Piyangosunda Manyas Kamunu Gun 
Kazanan ~ Numaralar 1 Geçtikçe Güzelleşiyor. 

rumları ihmalden baıka bir ettirecek vaziyettedır. 
imkan bulunamadığını da (Her yere medeniyet yolla 
biliyoruz. Bu kanuni imka. girer ) !:)özündeki mana ve 

nsızlık ve salahiyetsizlik içi · hikrr.eti anladığımız kadar; 
nde kıvranan il genel mecli götürülen medeniyeti çabuk 

benimsıyebi 'ecek kabiliyet si sayın üyelerinin çok cid-
di ve çok samimi teessürleri 

ne her yıl baıka bir sebep· 
le şahit oluyoruz. Sağlık Ve

rgisinin kanuniyet kesbetme· 
sile memleketin ve halkın 
sıhhat ve selameti için hiç 

' ve zekaların da ancak sağ

lam Lün}elerde ve sağlam 
kafalarda bulunabi 1 l'ceğini 

unutmamız icabediyor. Me 
mleketin her tarafını asfalt 
yo' larla kuşattığım11ı ve bu
nlardan ordular halinde me

mleketin her bucağına öğre· 
tmenler gönderdiğimizi far 

Erdek depremi felaket 10143 
görenleri yararına tertip ed 11246 
i en büyük eşya piyangosu 

10039 10011 
10875 10793 

9344 
Kamun merkezi gittikçe büyüme~te ve her sene ilave 

b r fedakarlıktan çekin 

mek istemiyen; sağlık işleri· 
nin geri kalmasını bir sıhhi · 
yecl kadar candan diliyen 

bu kıymetli heyet üyeleri de 
her meclis top 1antısında sa

ğlık iş'eri dolayısile düştük 
feri keder ve teessürden ku 
rtulmuş bu'unacaktırlar. 

Bu sayılan sebep ve mah

zurlar sıhhat işlerine ayrıla

cak paranın mahdut ve mu 
ayyen olmasındaki zarureti 

anlatmaktadır . Bu tahsisatın 
Sağ : ık ve sosyal yardım Ba
kanlığmın eoırine tevdi edi

lerek bütün sağlık i§lerini 

gerek fenni ve gerek mali 

ve idari naktainazardan bu 
Bakanlık tarafı~dan idare 

edilmesindeki lüzuma geli 

nce. o da şu sebebe müsteni 
dir: 

Malümualileri yapılacak 
her İ§in neticesinden alma
cak istifadenin azlığı veya 
çokluğu o işin vukuf ve ih
tisas dairesinde } apılış de
recesine bağ'ıdır. Sağlık Ba 

kanlığının me5feki bilgiye te. 

kniğe ve fenne istinat elli 

receği memleketin sağlık İ§ · 

lerine taallük eden herhan

gi bir kararı ve icraatı hiç 
bir zaman halk için zararlı 
olamaz ve hatta bun'arm 
hiç biri faideden hali bulu 
nmaz 

Mahal bir faraziye olarak 
bu mütehassıs Hakanlığın 
yapacağı işlerin onda biri

nin uygun düşmiyeceğini 

kahul etsek bi le bu uygun 

suzluğa ve ha ta ya, tababet
le alakası bulunmıyan, di 

ğer bir idarenin pek haklı 

ve pek tabii olarak daha fa

zla düşmesi icabedeceğıni bu 
günün mantıln ve muhake-
mesi bizleri daha kolaylıkla 

ikna eder Mefela Sağlıl< Ba · 
kanlığının başladığı bir fren
gi mü:adelesi kurumunu, on 
dan beklediği müsbet neti 

ceyi almadan. dağıtmaya te 
şebbüs edeceğini hiç tasa v 
vur bile edemeyiz. Bundan 
başka bir sıhhiyeci gözü ile 

sağlık bütçesinde Lugijn ıçin 
israf mahiyetinde görülebile · 
cek bazı sarfiyatın münasip 

yerleri daha iyi tayin edile 
ceğinden bu tahsisata büyük 
bir tasarruf ve binnetke sa. 

ğlığa taallük eden işlerde bü. 
yük bir başanklık elde edi 

imiş olur. 

Dileğime nihayet verme 
d !n ev el ·şunu da ilave ede
yim ki, maksadım bu vergı · 

nin ihdasından sonra Sağlık 

ve soysal yardım Bakanlığı 

büdçesini yol bedelinden ay 
rılacak bu paraların yekünu· 
na inhısar ettirmf k değil · 

dir. Bılakis Vekaletin muva 

zenei mn iyeden verilmekde 

bulunan tahsisatı eskisi gibi 
ve hatta imkan hasıl olduk-

zedelim. f~u kültür ordusu 1 

mın kar~ısına çıkarılacak çoc
uklardan bir kısmının irsen 
firengili veya vnemli, veya 
sıhhatı bozuk bir holde olup 

zeka ve kavrayış kabiliyetle 
rini ehemmiyetli derecede 
kaybetmiş zümreden olaca · 
ğmı tasavvur edersek bu 
kültür uğraşmasından alına 

cak randımanın ne kadar 
yüksek olabileceğini kolay 

ca tahmin ederiz. 

1 

ndan eşyEl kazanan numar 
alarm bir kısmını dün yaz· 
mıştık . 

Bu piyango numarl\ların 

ın neşrine bugün de devam 

edivoruz: 

İpek m&ndil alanlar 
1928 1293 978 993 
839 835 810 3197 

3183 289J 2879 2834 
26 J ı 4043 3885 3866 
356~ 3562 3549 3416 
3339 5604 5481 4998 
4404 4400 4317 419; 
4151 6098 6048 6036 
6010 5958 5926 7369 
7Jıu 1211 6999 6833 
6276 8459 8437 8420 
7922 7737 76l8 93090 
9272 9197 9157 9848 
8738 1058 ı 103 1 1 1031 ı 

Koldümesi ~!anlar 
549 95 1 !03J 1405 

1487 1881 1925 2295 
2340 2804 JügO 3216 
3676 41~5 4196 4458 
4493 4839 5065 5961 
6005 6' )09 6066 6 ' 38 
6199 6731 6832 7718 
8547 9079 9261 9618 
1001~ 10765 11005 11090 

Erkek çorabı ajanlar 
1464 1076 229 48 
3847 2888 2508 1749 
5190 5J41 4170 ı 2 
5346 5221 5217 52ıô 
6195 6 69 fi 08 5667 
7433 7041 6714 6787 
8814 8787 8732 8036 
9539 . 9512 9387 9318 
ıo86s ıo 88 10274 ıo230 

10972 
(Sonu var .) Rinaenalevh bugünkü va

ziyetimizin kültür ve bayın
dırlık iılerine hatta süel hu-

- -
suslara verilen ehemmiyetin 
bir aynının sağlık işlerine 
verilmt>sine lüzum gösterme 
ktedir. Çünkü kültür kuru 
mlarının yetfıtirmek ve lt>r 

bive etmek istivecPği ft>rdln 
evela bünye dimağ itibari · 
1e sağlam olmuının zaruri 
bulunduğu yine terbiye VP 

lültür mütehassısları tıırafı 
ndan tesbit ve teslim edıl-

miş bulunan bir hakikattır 

Sağlık işlerinde daha 15 · 
20 sene kadar hiç bir mad
di fedal{arlıktan kaçınılma -
ması lazımdır. Çünkü mem 
leketi zengin 1.-ştirecek. oru 

miidafı.1' edPcek yalnız fer 
ttir; orduları vücuda geti 
recek iktisadi saha 1arı işgal 
edecek yalmz ferttir. Her 

Gönen 
ı Kö~lerinin ~irin~e zorla 

~ir ~ızı kaçuanlar 
Gönen, 26 (Özel ayları 

mızdan) - Gön~nin Mal
koç mahallesinden Haean 
oğlu Mehmet Plevne n ahal 
lesinden Mt hmet oğlu 

1 Emin, Bakırlı köyünden 

Şakir oğlu Mu har 

rem Karalar çiftliği l<Ö} ün · 
den lbrahiın kızı Kadriyeyi 

gece1eyin zorla kaçırmışlar 
dır. 

bir ağacının altı cenetten ı 

Jandarma derhal köye gi 

derek bu zorba 1 arı yakala
mış ve adliyeye tt slim et 

mittir. 

Ur ay 
Sucuktan sıkı bir ~ontrola 
ta~i tutmağa ~arar verdi. 

Urdy şehirde yapılmakta 

olan sucukları sıkı bir kont· 

1 

rola tabi tutmağa karar ver
miştir 

Bu karera göre bundan 

sonra sucuk yapılacak etler 

l 

· uray baytarı tarafından mu

ayene edilecektir. Bundan 
başka yapılan sucukların 

her hail.asma ayrı a} rı ban

drollar yapıştırılacaktır. 

Bandrolsuz sucuklar kaçak 

addedilerek böyle sucuk sa
tanlar ceu. 1andırılacaklardır 

bir köşeye 1 enziyen yurdu

muzu şenlendirecek , ıssız bu 
caklarında hayat ve ne~e 
doğuracak o1an yine bu fe· 
rttir. 

Bütün emeli, prensibi 

İlimizi BirCok Yerleri
ne Bol Vağmu Y ğdı. 

ve takip ettiği rejimın en 

ince ve derin noktalarına 
kadar halkın eyiliğini gc~e-

len ve onu bütün acun gÖ· 

zünde yükseltmeye çalııan 
Cumuriyet hükümetimızin 
milleti sağlamla§larmak için 
ihtiyar ettiği fedakar' ıklar 

ve yararlı işlt::r gözönünde 
dururken sağlık uğrunda ya· 
pı lacak böyle makül ve 
zaruretten doğan dileklerin 

büyük kurultayımız tarafın
dan geri çevrileceğini aklı 
mıza bile getirmeyiz. 

ilimiz zuaatımn ~üyü~ ~ir fay~a gör~üğü yağmurlardan 
çiftçilerimiz ço~ memnundur. 

Sayın saylavlarımız bu 

Şehrimizde evelsi gün baı· 
lıyan bereketli yağmur ar 

bütün gece devam ederek 

öğleye doğru kcsaln.iştir 

Bu yağış bütün çiftçile 
rimizin yüzünü gü 1dürmüş· 

tür 

Diğer taraftan aytarları 

mızdan aldı~ınuz haberlerle 
ilimizin hemen her yanının bu 

bereketli yağmurlardan ist 

ifade ettiği anlaşılmaktadır. 
Balya, 26 (Ôzt-1 aytarım 

gerekli ihtiyacı takdir hu) u 
rarak yol bedelinin yüzde 
on nisbetndeld miktarının ızdan) - Dün hurıtya me· 

her vilayette mutlak suret- hzul y<"ğınur dü şlü. Meral 

de sağlık iş erine ayrılmaH arımız. bu yağıştan çok isti 
lüzumu fikrinde birleşir ve f ade ettiler Bütün çiftçiler 

bunun teminine çalışrlarsa büyük bir sevinç içindedir· 
yalnız Blllıkefirin değil bü ler 

tün Türkiyenin sağlık işlerin- - u ·ığırlık , 26 (ôı:el ayla 
d e çok önemli \'e çok değe rımızdan) -- Dün akşam 
rli bir adım atmağa ınuva yağan bol yağmurlarla ku-
ffak olmuş bulunacak arım raklığın ö ıü alındı Tarlalar 

zannediyorum. Her ferdin 1 işlenebi ' ecel< bir hale geldı. 

sağlığını ayr1 ayrı alakadar r Cıvardaki birçok köy'eri -

eden bu dileğimin lütf, n tellcik mize de diin yağmur yağdığı 
erlilip, nazarı itibare alınma haber verilmektedir. 

sını ve isafı için lazım gel- ı Sındırgı. 26 (Özel ayları 
en teşebbüsatta bulunmala mızdırn) Dün düşen bol 

rını sayılgarımla dilerim. yağmurlardan Sındırgılılar 

sevinç içindedir. 

Biğadıç, 26 \Özel ayları 
mızdan) Dün buraya 

bardaktan boıanırcasına yağ

mur yağdı. Sular toprağa 

eyice işledi. 

Hu bek lenilmiyen yağmur 

panayırı adamakıllı 

tırdı . 

karış-

Kurulan çardaklhrın bir 

çoğuna su girdi 

Bu bol yağmur 

herkesi sevindirdi 

lurada 

Gönen 26 (Aytarımızdan, 

gece a ' ınmıştır} Şu sa 

atlerde buraya bol yağmur 

düşmeğe ba~ladı 

Gönende çoklanberi ku 

rak giden ha ıı aların yağış -

lamasından tülün' t•rimız çok 

faydalanacaktır . 

Bandırma, 26 {Ô7el ay-

tarımızdan } Dün ve ak-

ıam flandırmaya 

na eyice yağmur 

tür . 

ve cıvan 

diişmüş-

1 

edilen muntmm ve güzel binalarla süslenmektedir. 

""~ lıı (' r kıq t nrlas ıı ıl a ç a lı - ) <ı l'l a r 

Manyas, 25 (Gezgin ay 

tarımızdan) - Bu def aki 

gezimde Manyas kiimununa 

da uğradım . Bu kamun hal
kı diğer kamunlara örnek 

olacak derecede çalışmak· 
ta ve bu çalışma en ziyade 

köy yo' ları üzerinde göze çar· 

pmaktadır. Köyler arasında 

ki yollar döşeme ile yapıl 

mış ve bu yolların bazı kı 

sımlarına büyük menfezler 
açılarak fazla su geldiği ve 
se li yağmurların yağdığı 
zaman yol 1 arın bozulmasının 

önüne geçilmiştir. 

Bütün köylerde köy tar 
!aları ektirilmiştir. Bu tar 

laların gelirleri köylerin ba· 
yındırlık itlerine harcanac 
aktır. Kuraklığa rağmen eyi 
ürün elde olunmuştur . Köy 

odaları kısmen açılmış, ki'y 
lerdeki bütün çaltılı avlular 
kaldırılarak dıvar ve evle· 
rin dış davarları beyaz ba 
dana yaptırılmak suretile 
ve köylere dıtha başka bir 

güzellık verilmiştir. Hilhas!\a 
la~ım işleri de büyük bir 

önemle t..akip edilmelctedir. 
Kamun merkezi gittıkçe 

büyümekte ve her sene ila 

v ~ edilen muntazam ve gü 
zel binalar'a 8Üslen>nekte 

bi has~a çarıısı ve pazarı 
bir ilçe kadar alım satım 

itibarile hararetli olmakta 

dır. Kamun ev~1ce arka ta 

rafa ve dere kısmında çu 

kura kurulmuş iken son yıl 
larda köyün E'n yüksek ve:: 

bol havalı yerine kurulmuş · 

tur Hu sırt üzerine yeniden 

birçok binalar ve dükkan· 
lar vapılmak suretile karnurı 

hemen hemen bir misli da· 
ha büyümüştür. 

Manyas bu görünüşle il · 
çe olmağa layik bir kanıull 

olarak gözü çekmektedir. 
Marmaranın incisi oları 

güzel Bandırmanın en be 
reketli kamunlarından diğer 
ıkisi de Şek eti ye ve Darıca· 
dır. Bu iki kamun halkı dıa 
Manyas1ılar gibi çok çalW 
kandırlar. 

En çok yetiıtirdik'eri nıah· 
sul buğday, arpa, nohut, 

mısır, bak'a, koca göl cıva 
rında da fasu 1ye, karpuıı 

kavun, ve az çokta çeltik 
tir. Bazı köylP.rde büyük ça· 

yırlar vardır. Buralardall 
r r· kalkan otlar müteahhit e 

tarafından her zaman ara · 
nan çeıitli çayır otlardır 

Şurada gözümü çekell 
önemli bir noktaya da lf8 

ret etmeden geçmiyeceğil11: 
Ka}aca köyünde bund~fl 

önce büyük fedakarlıklar~ 
yaptırılan köprü kısmen h~ . 
rabeye yüz tutmuş bir vazı) 

ld "' rıa ettedir. Hatırımda ka ıgı 

göre evelce bol ıtğaÇ ve 
kayaca arazisi içinde kuru . 

lan panayır yerinin geliri~ 
- - 0 un in bir kısmı bu kopru 

tamirine verilmekte idi. Eğ 
k - · b"" 1 bir para er ove yıne oy e - bU 

verilrr.ekte i~e bununla . 
köprünün tamir ettirilıııer 
çek yerinde bir hareket 0 

acaktır . 
Bu yıl burada havalar 

Koca 
çok kurak gitmiştir. 

göl bile çekilm ştir. 

1 Tıp koncıesine gidecet 
do~tor lar. ·ıwck 

8 Hayrettin Karan 
incelemelerde bulunmak 

üzere Sıııdırgıya ve l'iğadı · 

ca gi tmiş olan say ' avımız 

B. Hayrettin Karan şehri-

mi7e dönmü§lerdir. 
• 

Bir çocu~ ar~adaşım ~ı
ça~la yarala~1. 

Evelisi gün Aziziye ma 
hal esinde yemişçi Ahmet 

oğlu on üç y iŞındaki Bekir 

i e Aygönn mahal'esinden 

Adem oğlu on yaşındaki 

Mehmet aralarında çıkan 

kavga sonunda Bekir bı 

çalda Mehmedin sol ka~ı 

üzerinden ağırca yara 1 amış

tır. Suçlu yaka'anarak tnh

kikata başlanmıştır. 

Tıp kongresine g~ nesi 
ÜLere memleket hasta .fa pe 
doktor1arından B. Raı uraY 
mirel ile l!aodırnla n 

· d ktoru hastahanesi baş 0 . . ve 
Samiha bir hafta ıı:Ul 

rilmiştir 

[vin eşyalanrı toph~an 
bir açı~ göz. . 

Ö I aytarı 
Gönen, 26 ( ze k pl\I" 

mızdan ı - Sarıköy 8 
fil 

nunun Fındıklı ınah!'ll~rıs oB 
M h t f.nll de oturan e me pu 

lu Alı aynı mahalleden clı' 
dunun evine kimse 011118 

.. 
. k e~•·· 

ğı bir sırada gırere la"' 
batı eŞY<lsııu aşırdığı tallr 

1 ı§ 1 • 
şıldığından yaka anın 



~!!?············································ ... t.:. abancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 

A-man·Ka· dir1i·Hak·k·in·cf"~ 
Hitlerin Bir Söylevi. 

~iz Alman ka~ımna özel bir mevki -ayudık. Esasen 
ta~iaten ~admm erktkten far~ı olması lazımdu.» 

\ıNasyonaJ sosyalist dev'ete 
• aman l<adınının işga \ ettf
~1 trıevki hakkında Hitlerin 
:.>ir ~ I soy evi: 

~ı l'arihli Türkische 
stanbul dan 

Post 

.. " 
k N•.irenbergde NSDAPın 
il~ın'ar birliğınin kongresi 

tarı 
llsında B. Hitler çok öne· 

tııli bı·r ·· 1 · t · A. soy ev vermış ır. 

l filğıda söylevin en dikka· 
e değer tarafrnı alıyoruz 

"Parti arkada~larım, 
N ..\lnıan kadm ve kızları. 

l
sdapin kadınlara karşı 

'd" 'el ıga durum. birçok kim-
" er tarafından, istiyerek 
l tya istemiyerek yanlıı an· 
~iltılrtıaktadır. Biz Alm;.n 
~'dınına çok özel bir mev 

/ "Yardak. Esasen tabiaten 
k e kadın ile erkeğe biçilen 

1 Yınet1erin bırbirinden ay· 
tı o) 

tnası lazımdı .. " 
"liitlerin bundan sonraki 
,:ılerini de şu suretle hula 

edebiliriz: 

N lier ne kadar kadınlar 
~ 'dapnin geçirdiği müca 
ııı' 1 elere bizzat iştirak et 
t 'lll•tlerae de la b _şlangı 
• '

11dan beri, bu harelcetin 
~rıd 1 b· eri e kadınlar arasında 
ılha., . 1 . . . •t sa ış erın ıyı gı me· 

llıed·~. 
QI •gı , idarenin dertleri 
du" ti gu zaman, çok sıkı ba-

ayrı ayrı ödevleri ve ayrı 

ayrı kuvvetleri vardır. Her 
cinsin Allah ve tahiat ve 
çizilen mevki, de 
ğiştirilmeme'idlr . Cermen 
uluslarında kadın ve erkek 
hak eşitliği, her ikisinin de 
kendi erine düşen ödevi ifa 
etmeleri e mümkün olmuş· 
tur. Cermenlerde kadın er· 

kek hayat ve iş arkadaş• 

vt bir bakımdan da müca· 
dele yoldaşı olmuştur, f akai 
bu mücadele telakkisinden 
tamamen farldıdır. Führer 
söylevinin bu kısmına gelin· 
ce, kadının parlaman ter fa
allyerini tenkit etmiş ve 

"biz, bir takım yanlıı dü 
şüncelere iştirak edecek de 
ğiliz." demiştir. Almanların 
kadınlara verilen h<ı k e§it 
liğinden anladığı ıey, kadı 

nm da erkek kadar hürmete 
nail olmasıdır Fakat kadın 

başka fonksiyon1ar için ya· 

ratılmı~tır. Mesela bir anne 
çocuğunu kalbinin altında 

ay'arca taııdığa bir sarada 
kendisini müdafaadan aciz-
dir; işte O zaman erkeğin 

ödevi, onu korumak ve 
müdafaa etmekdir. Nasıl 

bir erkek kadın tabiatında 

bir kadından hoşlanırsa, bir 
kadın da erkek tabiatında 

bir erkekden haz eder. İşte 
bu suretle ilahi düz.en yeri· 
ne gelerek kadınla erlıek 

birbirini tamamlamış olur. 

~ ~t bulunmuştur İşte o 

~~~n kadınlar çok kıy 
ır ·llı birer destek ödevini 

ıı:ı etınişlerdir . Eğer nasyo· 
ı ' 0 syalizim, kadın ile er · Bunun en göze çarpan nıi 
'ltk . 
~ arasına hır fark koyu sa' i erkekde zekanı• tamam· 
lı~tsa bu, çok tabii bir !anmasını icabettiren i ahi 
'cır~ 
~ lif tarzından doğmaktadır. 
~ c\ıYona\ sosyalizim, ka 

1
1\ için ıki esas ödev ta

~ıt: 

l tb - A 1aman ulusunun 
ed· 
2 

1 annesi olmak. 

) Alman erkeğinin ha -
~t N \'e iş ıırkadaıı olmak. 

ltJ ~8Yona\ soıı;yalizmin bu 
~ akkisi, Yahudi Marksist 

ç:~' liberal telakkilerden 
L ayrıdır . Marksizim, za· 
qlt h 
~ lt:I\ ak eşitliği için müca 
t e 

h eder. Fakat hakikatte 

)~teh~k eşitliği, kadın sos
tıır ıçinde kaymetsizlenme
"' 

1
• itibardan düşmesini 

·•ı11c· 

d ıp olur. Halbuki ka 
ltı( 

düzen "kadının clünyaıu kü 
çük olduğu halde erkeğin 

kinden daha az önemli ol 
mamasından,, da anlatılır. 

Kadının dünyası, evi, yuva· 
sı, kocası, çocuğudur Erke· 
ğin dünyası ise ulusu ve 
aılesi için çalışmaktır. Bun
dan sonra Hitler ıu şekilde 
devam etmiştir: "Fakat ka 
dının hissinin erkeğin zeka· 
sından daha az değerli ol 
duğunu iddia etmek istemi
yorum. Mesela bizim ulusal 
hareketimizin güçlük 1erle 
karııl.rtşlığı zamanlarda, ilk 
evel yüksek bir zekaya 
sahip olan adamlar Lizi terk 
ettiler; halbuki daha ziyade 
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hislerine dayanan erkek ve 
kadınlar, kendi1erine ve bi· 
ze sadık kaldılar. Hapisten 
çıktığı ve bütün hareketin 
halisane bir vaziyette 
bulunduğu adman Hıt · 
lere karşı i'k yf\rdımı gös· 
tererek ilk güven hislerinin 
başarmasına temin eden 
ler, nasyonal sosyalist ka· 
dınlar olmuştur. Bu kadm· 
lar A'manyada na!lyona\ 
sosyalizmin galip ge'mesi 
lazım geldiğini ve galip 
geleceğini hisset mitlerdi 
Tabiat icabettirdiği, için 
nasyonal sosyalızm •e ka
dmla erkek nrasma bir 
fark koymuştur. Kadın iyi 
bir hasta bakıcıdır, ha 1 bu ki 
erkek bu alaPda o kadar 
muvaffa oll\maz. Hakiki Al· 
man erkeği cesaretle sa 
vaşa gider, fakat buna 
mukabil bir dış ağrıı:ma 

kadından daha az ta ham · 
mül eder. Kadın rok büyük 
acılara tahammül eden bir 

mahlüktur. Erkekler daima 
savaşa hazırdırlar Fakat 
eğer yaralanırlarsa, o za 

man bir kadının gelap ona 
yardım etmesi. ona bakması 
icabeder Tabiat bunu böy · 
le istem·şlir Eğer kadınlar 

olmasaydı, o zaman bütün 

sosyal muavenet işini tasav 
vur etmeğe imkan yoklu. 

Erkek bu alanda kadının 
yerini hiç bir zaman işgal 

edeml!z. Tabiatın ebedi hik 
metlerinden biri de kadınla 
erkegin bu dünyaya aynı 

derecede lazım olduldnrını 

ve birbirlerini tamamladıkla· 

rını takdır etmeleridir . 

Hitler bundan sonra de 
miştir ld: Muhaliflerimiz bi · 
zc " siz kadınlarınızı, mü
temadiyen çocuk doğurmak 
suretıle alçaltmRk istıyorsu
nuz,, diyorlar . Fa'cat bir 

kadının anne olmak sureli

le alçalacağını hiç zannet · 
miyorum. Bilakis bu en bü· 
yük hır fereftir Eğer kadın· 
larımız bize çocuk doğur 
masaydılar dünyamız ne 

kadar ısız olacaktı. Kadınlar 
"siz erkekler ulusu idame 
ettiriyorsunuz, biz de size 
bunun için çocuk yetitliri 
Y,2r1ız,, diyorlar . Nasyonal 
sJsyalizimin bu bakımından 
kadınlara karşı alığı durum 

diğer liberal ulus 1 arınkinden 
çok farklıdır. Liberal on 
binlerce genç kadının satıl· 
masına lakaydile baktı, onun 
için nasyonal sosyalizmi tak· 
bik etmeğe hakka yoktur. 
Nasyonal saosyalist devletin 
beş on yıl sonraki 
kadın'arı bu günkü 

,. ...................... , .. 
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i~izlerde ~enzerli~ 
- Doktor J . A. Freser 

Robertse göre ıkiz çocuk. 
larda tam benzerlik yoktur. 
lkız insanlarda bazı :.-.ama 
nlar görülen benzerlik ''ce
nin,, in geç o1arak ikiye 
bölünmesinden i1eri ge' me 
ktedir. 

~ DİK.İMEVİ İŞÇİ ARIYOR.. ~ 

Çinde gizli cemiyetler. 

~ Dikinwvinı·zin temiz iş Ve~· 
~ kaba iş A h•lyeh• rinde çalış· ~ 
fi mak üzere TEllZİ kalfası Ve yar- ~ 
@ dımcısına Liizıı ın vardır. isteklilerin Pos- ~ 
~ lahan(" sokağı numara 13 i 

Çınde gizli cemiyetler il· 
gasıoı istemiş olan Japonya 
bu işin imkansız olduğunu 
şimdi anlamıt bulunmakh· 
dır. Çinin her şehir, kasaba 
ve köyünde, orasını demir 
pençe ile idare eden bir 
gizli cemiyet vardır ve bu 
nların bazıları ulusal bir 
biçimde kurulmuştur . 

~ MUSTAFA ÜSTEL DiKlMEVlNE ~ 
~ /vJÜRfJCfJIJ T ETMELERİ ~ 

•' ®~.h~~~~a@~~~~~l-

Tıentsin şehrinin en gliç
lü kurulu T5aı Pang cemi· 
yeli olup bu kurul afyon 
kaçakçılığını, profet;yonel 

katil 1eri kontrol etmek şar· 
tile hemen bütün zorlu iş 

leri avuçlarının içine almış · 

tır. Zengin Çinlilere hima· 
yesini sRtmaktadar. 

Japonya bütün uğraşır.a
larma rağmen bu cemiyet· 

leri yok edememektedır. 

Bir vitaminin fay~alan 
Hayvan üretimindeki fa

ydası bi1inen ve buğday fj. 
lizlerile yağlanarak hazırla 
nan E vitamini verdiği 65 
kadın üzerindeki inceleme -
!erinden aldığı sonuçlardan 
bahseden Ontoryo üniversi 
tesi profesörü doktor İri M. 
Vatson, çocuk düşürmüı 
olan veya düıürmek üzere 

bulunan kadınlarda bu Vi · 

taminin çok ıya etkilerjni 

gördüğünü bildirmektedir. 

Saumsa~ diyip geçmiyellm 
- Sarımsak, çoğalması 

damar1arımızı katılaştıran 

kristalleri eritir. Ve damar 
tansiyonunu azaltır. Bundan 
do ' ayı arteryoskloroz ile ipe· 
tansiyonu olanlar sarımsak 

yemelidirler. Huı.dan bC\şka 
sarımsak kalb ade eleri Üz· 
erine -doğrudan doğruya 

yaptığı tenbiye dolayısiyle 

kanın gidip gelmesini hız · 
landırıp a)arlar. Sarmasak 
aynı ~amanda kanı temiz 
leyici bir maddedir. Bundan 
ctolayı kadınların küçük'ük· 

le üst görmelerinde, yaşları 
ılerlemiş olanlar da, varis, 
baıur memesı, romatizma 
gibi hastalık'arda sarımsak 

yemek iyidir. Sarımsakta 

bir takım kükürtlü esanslar 

lerden kat kat daha mesut kiki Alman erkeğini tamam· 
o 1 acaklardır. "Sokaktan geç lıyor Alman kızları da da-
tiğim zaman, beni alkış'a · ha baıka ve daha güzel 
yanların y~rın kadındır,, bir dünya içinde yaşıyor 

Çünkü bütün ttlman kadın lar. 
ları Alman ulusunun istıkba Hıtler söylevinin sonun 
li emniyet altına alındığı da, her kesin ıu düşüncede 
için ınesuddur." Nürenberg mütefik olmasa lazım geldi-
deki mecburi hizmet kurul- gini söylemi§tir. Almanya-
lanndaki erkekleri görenler nın yeniden doğuşuna yar 
içlerinden "~imdi ne kadar dım etmi~, yükse'iş mücade· 
kuvvetli ve sıhhatli bir ne lesini beraberce yaıan ıf 
sil yetişyor " diyen kadın idrak etmiş olmak büyük 
lara hak vermeğe mecbur bir saadettir. Bundan son 

bulunduğundan boğazları, 
ciğerlerı ve nefes borularını 
temizler Bu sebeple lnon· 
şit, lıknefeshk, amfizt:m ve 
hatta veremin lan §ek ille
rinde sarımsak yemelidir. 

Ramatizma ve se~e~i 
- Bernard Şlezinger, Go 

rdon Sinyi ve S Rusel Em · 
iye göre, ileri romatizma 
hastalığından ölnıüş iman
ların göğüs ve ciğer "ifraz· 
atı,, nın mikrofotograf ileri 
su çiçeğinde görülen tohu
mlara benzer tohumlar gö
stermiştir. 

Açık teşekkür 
Kardeşim Hüsnünün fev· 

kalade zafiyetine rağmen 
basur ameliyatını muvaffa
kıyetle yaparak hayatını 

kurtaran Memleket hastaha . 
nesi Baıdoktoru Operatör H 
Ali Riza Tezel ile hastamıza 
büyük yardımlarda bulunan 
doktor arkadaşlarına ve he · 
mşirelere sonsuz teıekkürle· 
rimi gazeteniz vastasile •U · 

1 narım. 
Park Uzm~nı 

Ferit ------------
Kayıp şe~a~etname 

336 Yılından Susığırlak 
birinci mektebinden aldığım 
şehadetnamemi kayıbettim. 
Yenisini alacağımdan eski · 
sinin hükmü olmadığına ilan 
ederim 

Yağcı köyünden Ha
fız Ahmet oğlu 

Mustafa 
kalıyorlar. Nasyonal sosya· raki nesil, bugünün er· r -----__,,.,...,~--..:.;;;~ ... 

)t)Krl.,()ll lizm, gençliği gülünç dans kek 1erine ve kadınlarına 
yerlerindt>n çekip çıkarmış· gıpte ederek onların bu 
tar. Şi'ndi bu nesil temiz başarıları önünde saygı ve 
bir hava ve mfüait he yat tevazu ile egilecel<tir 
ıartları içinde yeti§iyor. Ta Führerin bu söylevi müle 
okulda iken Alaman oğlan madıyen çılgınca alkışlarla 

)arile birlikte Alman kızla· kesilmiş, sonunda Deutsch-

rı da sporun ve yürüyüşün land şarkısı söylenmiştir. 

verdıği saadeti tadıyorlar. Bu kongreye 20.000 den 

Bunu takip eden mecburi fazla Alman kadını işli· 

hizmet ve süel hizmet, ha· . rak etmiştir. 

KADRİ YETKİN 
İç hastalıkları müteha· 

ss sı Milli Kuvvetler cad · 
desinde Yeni Türkiye ec
zanesi üsündeki muaye
nehanesinde her gün sa
bahtan akşama kadar ha· 
slalarını muayene ve te· 
davi ecler 

it. - -----~---,...,,~ .. ~erkek sosyete içinde 
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'-- __ -- -==rmao kızlar bir odada kendi ken· nın karanlık olmasına rağ· benim sevgime önem ver· ğı hötlemlere devam elti: 
~ KÖY VE FOLKLOR ROMANI di erine türkü söylüyor, oy· men cami köşesindeki bu iki miyor, benim, sc:nin ıçın Falcat Dudu!. Bilmio 

~ nıyor. eğlenti yapıyor, kı - sevgili, iki gölge, iki hayal ne kadar yanıp tutuştuğu- ol ki ben seni hiç kimseye 
11r/, ı·ı· · \' '/A \' O Balk r n · · k ı 1 1 d b. k 1 · b ld h ld ld ~ı lfllfl Tefrikası : J 1 Ah 1 : 'Sman I a gecesını ut u ıyor ar ı. gi ı uza tan sezin enıyor· mu ı iğin a e a ırıf vermem. Sana el uzatacak. 

Birinci bölüm 
- 1 

Bırb. l ~ ır erini seviyorlardı. 
itk 

Sıl .. "t sevgilerinin bu kar 
1Rı d 
1 

tı an haberleri yoktu 
1i, 1 
Q· ras ama .. 

tııı ·1 ' ınutlu raslama bu 
1 Bevgiyı açıklaştırmıştı 

* * * 
l'\o·· Y<ln• d .. üğün varJı 

1\ l\Ôy"' 
1.11• lın ileri ge1enlerinden 

'41'rtı . 
ı_tıl U§ dayının oğlu As 
~()et Denıir ağanın kızı 

?td~ 
ll e, leni yordu Çalgıh 

çengilı tam bir tantana için 

de düğünleri oluyordu. 

Kına gecesi. 
Her iki evde de büyük 

bir te laş var. 

Kaya ile Aslan gelen 
konukları ağırlamak için 

boyuna sağa, sola koşuyor, 

telaılı .:tdınılar'a dolaşıyor· 

lardı. 

Kızevindeki telaı daha 

başka idi. 

Yengeler geline k1ı1a ya 

kıyorlar. Dudu - Döndünün 
yanında ona gelen arma· 
gani ara toplıyor. 

Oğlan evinin konuklan du. etmiyordun. farın elini, dil uzalacakların 
da yatmıılaıda De'ikanla- Kaya, bu dalgınlıktan kur Dudu, ezici bir heycanın 
1 di ini keser, boyun büken· 
ar Aslanın şerefıne eğle tulup kendini biraz toplayı· etkisi i'e titriyor, ürperiyo 

D lerin boynunu koparırım; 
niyor, içgili, çalgılı bir eğ· nca udunun ayakları dib- rdu Kayanın sözlerine ce · 
lenti yapıyorlardı. ine çöktü. İçginin verdiği vap veremiyor, bir türlü yine seni kimseye vermem. 

- ~ ~ ıuursuz bir kuvvetle ayak sevgisini açıklıyamıyordu . Bugün de, yarın da sen beni· 
larına sarılarak yalvardı: Kaya, sesinin bütün ahenk msin, başkasının olmıyacak· 

Dudu hayvanlara bak· · - Dudul.. Senı· sevı·yo sın ve olamazsın. istesen de, 
k · · b k ve kudretile yalva;ırken bir 

ma ıçın ir ez eve uğra K ı d ı'stemcsen de benı·msı·n. rum aç gece er ir, gözüm d b d ğ k k mak iıtedi ve kazların ya· d 1 en ire e işmiş or unç 
pençeren e, senin haya ini b Dudu bu çıkın hötlemli 

nından ayrılllrak köyün öbür ir hal almıştı. Sesinin tit " 
~örmek. sezebilmek için sa ı k d 

başındaki evl<'rine dog~ _ reyişi daha çok höt lemi an- ses er arşısm a ne yapaca-
bahlıyorum. Kaç kezler seni 

ru yol'andı. dınyordu : ğını . ne diyeceğini büsbütün 
sevdiğimi uzaktan imay'a· 

Bu sırada Kaya da kafayı dam. Hiç aldmş etmedin. Dudu!. Biliyorum ki §Bfırmı§tı: O da Kayaya sev· 
duman 1amaş, çakır keyf bir Bana benim sevgime kulak sen beni sevmiyorsun, be · gisini açıklamak, sevdiğini 
halde evdeki rakı fişelerini asmadın, önem vermedin. nim sevgimin, benim kalbim . bağıra bağıra söylemek is · 
almağa gidiyordu Cami kö Dudu bu sözleri sessiz deki ateşin, senin ateşinin tiyordu. Fakat sonuç ne ol-

şesinde Dudu ile kar§ılaıtı· ve hareketsiz bir duruşla bir çitini bile yok sende. acaktı"1• 
lar ve durakladılar. Beş dinliyor, kaya sesini perde Biraz durdu Sesini daha ( Bitmedı. ) 
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111 O Ü S Ü N Ü Ü ! .11 'ın' .. 
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111 İstanbul ve izmir depolarm-11 
: dahi fiatlarla, : 
111 Her neyi Cam, Ayna, kontr.eP.ıak, 1 
: k arnej, lstor, kaplama almak ıstıye- -
111 nler her halde: ı 

l
:I Yeşilli cıvannda Camci Hilminin :l I 

dükkanına uğramalı~ır. . ~ 
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Balıkesirde 

Çepniler 

Yazan: i. HAKKI flKfl} 

,ktıııı«ı lıflı r 

75 Kuruş 

Kitapçılarda Arayınız 

1~' E lnuat sahiplerinin. mühendis ve müteahhitlıriı§ 
tı ~ nazarı dıkkatine : i - . ..,_ E Her zaman taze çimento, Eskişehır~ 

: kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya~ 
E çeşitleri. ~ - "' i inşatta hllanılan ~ütün malzrnıe toptrn ve pe- i 
~ rakente olara~ : s - -- -- . ~ : Barıdınııa bıııPl Pa~a Caddc·~iıuk: ; = ~ = ~ 
: MEHMET NHRi VE OGLU HAMDİ ~ = ~ = ~ : Dernir hırdavat rnatazasuıda bulunur· ~ = ~ E Siparişler dalıul lnşcwt sahiplerine ve inşaol ~ 
: mcıhallcrinc· stiralle yünderi ir {IC yelişlirilir. i 

~~ j-~ 

K O M i S Y O N U i l A H l A R 1 .. ,_ · -
= ~ = ~ -------------- , _ 

Balıkesir garnizonunda kıtaat ihtiyacı için 400.000 kı 
' E fiatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ .. = ~ 

lo yulaf 1 Teşrin 935 salı günü saat 16 da ıhalesi yapıl· i Her Tecimenin En Büyük Oilaği: 
mak üzere kapalı zarfla ekıi:tmeye konnıu§lur. Yulafın ı s s A k 

• : Bir defa deneyiniz. i 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllill •• ~ tahmin bedeli ısooo lira olup muvakkat teminat miktarı Bt\Ş ürümünü rttnmB tır. 

J 350 lira olup ihale ko1ordu satınaf ma komisyonunda ya-

pılacaktır . lstiyenler şartnameyi satınalma komisyonunda 

görebilirler. isteklilerin muay yt:n olan gün ve saatten bir 
saat evetine kadar teklif mektupları ile kolordu satına\· 

ma komisyonuna müracaatları . 

( 4 - l - 92 ) 

Balıkesir Tapu 
Müdürlüğünden: 

Hududu Cinsi Mahalleıi 

Saı}ı Abdülbarinin üvey oğlu müfrez hane Aziziye 
Hüseyin oğlu Kerim veresesi · 
hissesi, solu Ahmet hanesi ar. 
kasl Hali, önü yol ile mahdut 

Evsafı yukarıda yazılı ve Aziziye mahaJlesir•den Ab

dülbari oğlu Ali ve üvey oğlu Hüseyin oglu kerimin ber· 

veçhi nısfiyet mükleri iken tunlar tarıhden yirmi yedi 
sene evel beyin 1erinde haricen ve adi:yrn bırrıza icra 

eyledikleri taksim neticesinde bu evi i~iye bölerek bir 

kısım mahal lf üseyin oğlu Kerim hissesine ve bir kıs m 
maha 1de Alinin hissesine tefrık ve lahsim net cesi ~-alarak 

o suretle Alinin bi a senet ve niza hüsnüniyetle ta~aı ı u 
funda iken 338 senesinde vefatıle karısı Fevziye, oğu. arı 
Ahmet ve Mehmet Fahriyi terk eden n üteH.:ffo A'i his 
sesine llil müfrez hane senetsiz tasarn fattan bu'unmakla 
mahallıne memur izam kılınacağından tasarruf iddiasında 
bulunanlar varı;a on gün zarfında tapu idaresine ~·c 8 10 w 
935 Salı günü maha'line gelecek keşif memuruna ınüra· 
caatları lüzumu ilan olunur. 

~--~------~------

Fakat a•ıı••11C••• •••··-• t: Ucuzluğu 1 
atış a Bi inci Sar : • ağlamlığı : 

''R kl.A d 1 ' e · am,, ır. a Zar af eti• 

HerhaleReklam Ediniz. ı ~ l~itlıı•i rl,,<ıv~ıııılı 
e l 

1

• (TCİR 'eriniz.' 1 F n ta z i kuma şl 
İ VE 1 

Ba/ıkesirin Biricik Gazetesidir Tuhafıye mağazalarında 1 
Her Yerde Okunur. • 8 bulabilirsiniz? ' 
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_ _,.,..--------~---- 1 .'il (((e--- •11• - .ıJ(I.••!.&~ 

l!tt!i!!r ~-- i!!i-~ ~rurasi!Si!!l~~ i:!ı!ô!!.i!li<l'.i " .;s~ mCa.il!im.~ !.. ~~j 
1W1 Halkevi Bakıevi I~ 
ımı ,~~ 
lffl Hall<evimizin Sosyal yardım komitesi tarafından cııki Uray Dispanseri yc.1P1 1 

1 

1

1 1 ., f!' 
.,,. 1.,1 sm:i~ nçılan bakıevinde aşağıda ya2ılı günl~~d.e doktor arka ·la~la~ıın~z fa''' ~ı 

IC!I halk.ı bedava bakacaklardır. Halkımızın balcıevumze baş vurmalarıııı dılerız. ~ 
ı~ı ,~ı 
l:J H A S T A L 1 K L A R B A K 1 Z A M A N 1 U Z M A N I N A ~ r: 
il l~ı 
rt] Göz hastalıkları Pazarteısi günü saat 15-16 Bay Dr: İhte.n OııkaY ™I 

ini ~: 
Cerrahi hastalıkları Salı 15-16 Sadi Öz:ataY ~ " ,, ~ " I~ 

Kulak, boğaz. burun 

h stalıkları. 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın 

hastalıkları. 

İç hasta'ı~ları 

Cerralıi hastalıkları 

Çarşamba 

Perşembe " 

Pt:rşemb~ " 

Cuma 
" 

Cuma 
" 

15-16 

" 
15-16 

" 
16-17 

" 

,. Kamı! Sesli 

" 
,. Mehmet Alı 

,, Halit Üzcl 

ln!I 
lını 
I; 1 

ı~ı 
1 : 

• 15-16 " " Raif DemirolP ~ 

Ali RLıa Tezel ı~: .. 16-17 
" 

ıını 
Halkevi Başkanlığı ıını 

ım lıt, 
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