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Trakya 
Pek yakın yıllara kadar, 

~•ki medreselerde 93 göç 
menlerine rastladığımızı hep 
hatırlarız. imparatorluk dev· 
tinde göç hastalık, açlık, 
dilençilik ve ölüm demek · 
li. Yeni devlet daha kurul
duğu gün, yanmış yıkılmış 
batı Anadolusuna yüz bin· 
leri yerleştirmek gibi &ğır 
bir ite girdi Aynı yurd pa· 
rçaaında bütün köyler ve 
ka.abalar halkının da ye 
tinden oynamış olduğunu 
hesaba katımz Türkiye dı. 
fardan hiç l:ir para yardımı 
aôrrneksizin vazife~ini bat 
lltınıotır. Göç it'erinin Yu 
lltnis.t~nda ve f?ilistinde ne 

)e malolduğu dütünülürse 
bu davanın içinden bizim 

bu kadar az zuarla çıkıtı 
~za hayret edilmek lizım· 
Rtlir Birçok şeyler ı:ıcele 
"e kusurlu olmuıur. Fak1tt 
h•zırlağımızı tamamlamak 
içın göçmenleri ne toprak 
1arında, ne de limanlarımız 
da. bir kaç ay bi\e beklete· 
t)ıezdık. Halka, geldiği ay 
içinde ekmek ve toprak ve· 
rttıek zoru altında idik. 

Bu aırada göç işleri ile 
"iraıanlarm birçok tecrü 
beler elde etmiı oldukları
lla. tüphe yoktur. Trakyada 
bu tecrübelerin sonuç ve 
faydalarını göreceğiz. 

l'ürkiyeye gelen hangi 

Yabancının yazısı ve kitabı 
()kunursa Avrupadan kara 
Yolu ile g~lenler üzerinde 
''•ıı, çıplak ve bot Trakya
tıın derin bir eser bıraktığı 
RÖrülür. İçlerinden burada 
tekrar etmek istemediğimiz, 
'iar ve acı hükümler ver. ... . 11 olanlar da vardır. Bü 
t~ 
l.ln t:lemiryolu geçeğine: 

8 yılda üç harp geçiren 
loPtak . 

J.e.vha11 asamayız. Haki· 
kllt odur ki yeryüzünde hiç 
b· 
kır toprak Türk Trakyası 

'dar ateı, ölüm ve zulüm 
torn. . t· 

·••emıt ır. 

Fakat Cumuriyet maze

t'tçıler rejimi değildır: Cu 

t)ı\triyet, tarihte Türklerin 
'ıı b ~ 1 r· Uyük yapıcılık devir e -
~~den birinin başlangıcıdır. 
llıı ·r 
1ı rakyayı Balkan harbi, 
Q(i 
tb· Yük harp ve Kurtuluı ha· 

._
1 edebiyatları il~ değil, 

lıt(. 1 

1 
1 llliş topraklar, yefil köy-

'r Ve kalaba lak yollarla ku 
ttfl . 
, racağız lbrahim Taliden 
lt~llra, çalışkan, halkçı ve 
"'-•çu Kazım Diriğe verilen 
'ılfe budur. 
t~ k 1 Ut iyeye ıelen yabancı 

,'ran binlercesi Trakyadan 
d tçerek, on binlercesi deniz· 
•. 'il İstanbula gelir. Karadan 
.... d 
dt enizden ge1enlerin yüz· 

doksanı da yalnız bu böl . 

:tde görd&;kleri ile yeni re
•· Qı hakkında hükümlerini 
"t. 
~ rır Ve döner. Trakyada 
._.\trufan hiç bir köy , hiç ol · 

llısa, Balkan köylerinden 

Atatük Doğu illerimiz- Cenevredenbir komisyon gönderilmesi isteni~or 
de Geziye Çıkacaklar. Bir Tehlikeli Hadisenin Ani Olarak 

Ankara 27 (Özel) - Bi · Patlamamasına çalışılıyor. 
rinci Genel Ens;>ektör Abi 

din Özmen şehrimizde Ba· 

kanlıklarJa temaslarına de 

vam etmektedir. 

Cumurbaşkanı Atatürk 

tarafından kabul edilen Ge 

nel Enspektör Doğu halkı 

nın Büyük Şefe olan tahas 

sürünü kendilerine arzet

mi§ ve Atatürk te ilk fırsat· 

ta Doğu illerini ziyaret ar 

zuıunda bulunduğunu teb§ir 

et mittir. 

Bu ziyaretin Fevzip&fa · 

Diyarbekir hattının itldmeğe ı 
açılacağı günlere tesadüf 

Veni 

l\,ı ı ı:il ,\ t1luı k 

etmesi kuvvetle muhtemel 
dir. 

Atatürk 

.. 
ita/ya Tahrikamiz harekatını gittikçe arttırıyor. 
Vapurlar artık ,Süveyş kl'Jnalından geçmiyor. 

istabul. 27 (Özel) - Son ansa ve İngilteredeki silah dan bu müesseseler nezdin 
yirmi dört saat zarfında İ ve mühimmat fabrikalarının de teşebbülerde bulunuldu
talya Habeş ihtılafında ye. İtalya tarafından yapı 'acak ğu söylenmektedir. 
ni bir deği~iklık o'maınıştır. spari~lerl reddetmesi husu lstanbul, 27 lÔzel) - Ro· 
r\ncak: sunda iki hükümet tarafın - ( Sonu ikinci sayfada) 

l - Beşler lrnmıtesinin 

raporunu tetkik için Ulus· 
lar Kur umu Konseyinin Lu· 
gün toplanmasına l<arar ve 
rmiştir . 

Ch.amberlaynın bir eseri: 

Lokarno Mukavelesi 
Meriyet Mevkiindedir. 
lokarno mukavelesinin he~eti ancak su\hün thmini-

d1r. SilaMan ~ırakma ~eğildir. 
Gümüş paralar piyasaya Dil ~ayranımdan galen telJ•·ı 

111 •• buı~1~1J% •• ıı _ ikı zılarrna teşekkür ediyorlar. 

2 - Habeş f mpratoru ise 
Kurum nezdinde yeni bir 
tetebbüste bu 1

unmuştur. Bun 
da ita' yanın tahrikamiz ha· 
rekatının gittikçe arttığını 

bildirerek meseleyi incele 
mesi için bir arasıulusal ko 
misyonunun gönderilmesini 
istemiıtir 

Aynı zamanda ko'llisyon 

İstanbul. 27 (Özel 1 
- Sa ___._ ... .J\ 

bık İngiliz har ı c iye bakan ~-;~ 
)arından Sir Hsten Çambe· ~ • 
rlaynın "Seneler içinde,, 

buçuk lira'ıklarla 50 kuruş Ankara, 27(A.A.) Ata-
luk gümüş paraların basıl türk dil bayra mandan ötü· 

masına baı'andı. Yeni pa- rü yurdun her yerinden 

ralar, gelecek ayın on beşine gelen ve yurtda~ların sevi 

kadar piyasaya çıkmış ola nçlerini gösteren kutlulama 
caktır. 

Ekonnmi 
yazılarma teşekkürlerini i1e · 

tmeği Ana do 1 u 

ödevlemiştir. 

Ajansını 

Ba~anının ~aş~anhğm~a ~ir Adana 
tic!~:ıa~~~~~!~ ~yıapı ~~~k · Mensucat 1 a~ ri~a sının 
nemi Bakanı Celal l'aya Ç LI J 1, J 
rın başkanlığında yedi ilk u aı arma au ıonuu . 

bir tehlikeli hadisenin ani 

olarak patlamasını tahtı te 
1 mine almağa çalışacaktır 

Vapurlar Süveyştdn geçmiyorhr. 
1 Londra . 27 (A A.) -

Ekseriyetle Sü veyş kana -

lından geçen gemiler rota
larını değişmiş l erdir. Bunlar 

daha çok uzun olan Ümit 
burnu yolunu tercıh etmek
tedirler. Buna sebep sigorta 
kumpanyalMının Süveyşten 

geçen gemi prim1erinl ko · 
rum\yacak derecede yük 
seltmişlerdir . 

İstanbul, 27 (Özel ) - Fr-

unvanı altında siyasi hatı 

rafarı Londrada ne~redilmi. 

ttir· 
Son senelerin siyasi vazi 

yetlerini gösteren bu kita 
pta Lokarno mukavelesi 

için dikkate layık kı sımlar 
vardır. 

M. Çamberlayn: 
"Bazı siyaset erbabı , Lo 

karno mukavelesinin artık 
hükümden sakıt olduğunu 

çünkü İngilterenin bu 
mukaveleyi ancak Frn-
nsanın teslihatını dur· 
durmak için imzaladığı 

Chamhı·ı lıı) n 

nı sanmaktadırlar. Fransa- l 
teırindc fındıklarımızın is· Adanaı 27 (A.A.) - Dün 1 
tihsal, alım satım, ambalaj ve Adanada Mılli mensucat 8. .. [ k J.t f l" ·ıı 
sevk tar.z'ari 'e dıı pazarlara fabrikasının uçaklarına ad l rgu n ge ece a yan ngı e-

nın silahlanması durmamış 
ve Fransa silahlarını bırak 
mamaıtır Almanya ve İn 
giltere aldanmışlar ve in 
gilterenin emniyeti için is 

ayni ve rakip memleket'e- konma töreni yapı " m•§_tı_r_renin tavsiyesini hatırlıyacaktır 
rin vaziyetlerini incelemek mümessillerinin iştirakile bir 

üzere müstahsil ve tüccar toplantı yapılacaktır. ingiltarenin acale silaManması lazım. Uluslar ~urumu 
a~ağı olmamak gerektir. Köy j her tarafta, halkçı 1 ık davası 
yerleştir.ne ve ça' •ıtırma p - günden güne gençler kayna teMi~enin önüne geçemiyecek. 
linlau tekniF.iyen ve artisle 1 şıyor . Bun"ar için Trakya 
ri'1 kontrolu altında bulun · dan daha iyi istaja ve daha 
malıdır. 

iyi ülkücülük yeri nerede 
Bu, daha fazla para harcd- bulunabi lir? İstaııbu 1 , colmu~ 

mak değil harc!lnan parayı olan Trakya i'e kendi ytni 
ve emeği daha iyi, daha ye- hayat fartlarının ge1işmesine 
rinde kullanmak meselesidir. yardım edecek olan zengin 
Evini yapan köylüye , bir bir hinterlant kazanıyor. İs 
mimar, pencerelerini nasıl tanbul gençliği Kazım Diri 
açacağını. çatısını nası l ku · ğin gönüllü yardımcısı olm
racağmı gösterirse, ona ne alıdır 

vakit, ne de para kaybeittir Kışın göç dalgalarının du· 
mit olur: Yalnız, yeni Trak ru 1 duğu zamanda genel en
yanın Avrupalı görün üşü spektörün her tarafta tec · 
nün çizgilerinden birinin ya rübeleri tamam olan yeni 
ratılmasına hizmet elmit ürbanizm usullerini gözden 
olur. geçirmesini clileriz. Yeni Al · 

Göçmen, köyünü plana manyada işçi mahalleleri, 
göre yaparak, ağaç dikerek evler ve yollar, bahçe1er, 
ve eulıyarak, yani Trcıkya bu işle hiçte alııık olmıyan 
bayındırlığının bir unsuru işçilerin kendilerine yaptır. 
olarak yerleşmelidir. Köyler ılmakta. ve milyonlara mal
yalmz birer defa yapı'acak , oli\n eskilerinden daha az 
ve nesillerce yapalmıt olduk güzel ve daha az sağlam ol 
ları şekılde 1.a ' acaklard ı r . mıyan örnek 1er elde edil 

İstanbul, 27 (Özel) 

Londradan bi!diriliyor: 

Lord Çorçil , önemli bir 

söylev vermiş ve İngi'tere

nin acele silah 'anmnsı liı 

zımgeldiğini bildirmişt • r . Lo 
rd Çorçil, dünya durumunun 

çok nazik olduğunu ve ulus · 
lar kurumunun Lu durumu 

kurtaramıyacağını 

eyledikten sonra 
ki: 

beyan 
demiştir 

Bir gün gelecek ki, 
İtalya İngilterenin tasviye· 
le rini hatırlıya cak ve bizim 
ne derect haklı olduğumuzu 
dostluğumuza ne kadar sa
dık bulunduğumuzu lastık 

edecektir. 
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İstanbul, Trakyanın yanı mektedir. 

batında dır. Halkev lerimizde 

j := İsta ti stik Umum Müdürliiğii :i 
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tenilen , elde edilmemittir, 
demektedirler! 

"Bu l>anaatlerin hiçbir 
yeri yoktur; çünkü Lokarno 
ın•ıka ve lesinin mevzu ve 
hedefi ancak sulhün temi· 
nidir ve teslihatın terki ve
ya tahdidi değildir! 

" Bunun ıçın, Lokarı10 

mukave'esi kelimenin tam 
manasile meriyet mevkiin · 
dedir ,. 

Demektedir. 

Yunan 

Türk 
tecim anlaşması 
imzalandı. 

Atina, 27 < A.A 
Bir Teşrinde meriyete gire· 
cek olnn Türk- Yunan tecim 
anlasması dün Atinada im· 
zalanmıştır. 

Anlaşma bono usulü ye-
rine klerin~ koymaktadır . 
Kömürden başka bütün 
Türk malları bedellerinin 
yüzde ellisi serbest döviz, 
yüzde ellisi de muhtelif su· 
retlerde kullanılacak ve 
klering yolu ile ödenecek. 
tir 
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HA v A "N;irnrı~·h·ıik;;;·iç1~·n~;:· 
Ha va müvellüdülhumuza · l yaya f atebe gön~erilecek 

sile, ciğerlerde siyah kanımı- f b k 

l Evelce Nazi li a ri ası 
zı değiıtirerek vücucfon en için Sovyet Rusyaya bir ta-
büyük ihtiyacını temin eder. ! lebe grubu gönderilınişti . 
Havasızlığa bir iki dakika 

1 
Bu fabrıka için yeniden So 

tahammül edilemez. vyet Husyaya ta lebe gönde 

Bu şiddetli laıimeden ma· ı rilmesi için düşünülmekte 
hrumiyel insanların benzini 
sarartır . Çocukların da birçok 
beniı sarılığı hav~sızlıktan 
dır. Çocuk kanınm ta7elen 
meğe ihtiyacı daha fazladır . 

Hava, yeni doğan bir yav· 
runun ilk gıda ını teşkil 

eder. Çok bir müddet oda 
nın temiz olan havasi'e ida · 
re edilir. 

Mevsime göre yazın bir, 
luftn ıki 1 üç aylık olduğu za
man çocuk ilk defa sokağa 
çıkarılır. Çok sıcak olmıyan 
bir saatte rüzgarsız bir gün
de yaram saat kadar dışarı· 
da tutulur Hundan sonra ha · 
ftada bir iki gün dışarı çıka · 
rılan çocuk daha ziyade ge· 
zdirilebıl i r. Üç yaıına kadar 
hatta daha fazla yat' ara ka 
dar çocuklar uyku zamanla -
rmda ıabah çok erken ve 
gece serinde katiyyen rnka
ğa çıkarılmazlar. Ru y~şlar -

• da çoçuk iş 1 eri 1 yemek, uy · 
ku ve oynamaktır. Butlar 
fennin icaplarına göre düzel
tilir . 

dır . 

Af yan için görüşmeler. 
Anl<arada hir komisyon 

toplanarak af yon ekıminin 

a 1 ıı cağı vaziyet hakkında 

bfr karar verecektir. 

Bu leşen petrol 
yararı. 

kumpan-

Dünyanın en maruf pet· 
rol kumpanydlarındcı n olan 
Vakum Oyl ile S tanclard 
şirket 1eri Türkiyed~k ı n ua · 
me atını birleştirert k bir 
elden çalışacakları Ekono 
mi Bakanlığına bildirilmiıtir . 

Bakanlık bu dileği kabul 
etmiıtir. 

Yur~a ;efen göçmenin 
Romanyadan Anayurda 

dönen göçmenlerden 30,000 
kadarının göç hazırlıklarına 
başlanmıştır . Bu göçmenle 
rin beı bini Homanyanın 

köylerinden Köstenceye gel
mfılerdir . 

Dah'l beş bin ~öç ıneni geti 
recek o 1an vapur Kö~tencede 
beklemektedir. Bunlar iki 

partide memlekete gelecek
lerdir. Teşrintvvelin ilk haf · 

taHndada beş bin göçmen 
daha gelecektir. 

Yeni bir ada 

TURKDILI 

İ f_. () E L E il İ l\11 i Z D E J - .. .---... _;- __.. . ...... ~ ,• 
' . 

A 

ilimizin köylerinde Erdek Felaketzedeleri iç 1·n 

Zeytinli İlimizin En Gü- Eşya Piyangosunda 
zel Köy.lerinden biridir. Kazanan Numaralar 
Köyde üç zeytin fabrikası var. 

Yılda 70 - 80 ~ :n çuHI zeytin çıkma~ta~ır. 2000 
nüfoslu ve 700 evlidir 

Zeytin 1 i1 26 (Giden arka 
da§ımızdan) Zeytinli köy, 
Edremide 1 O kilometre me· 
safede 700 evli ve 2000 
nüfuslu çok güzel l, öylerl 
mizden bıridir. Al<çaya gi 
den demir yoluna kadar üç 
kilometrelık yirmi metre ge 
nitıliğinde çok bü}·ük bır 

cadde vardır. Sokakları mu
ntazamdır. Yağaşl ı hevalar 
da zorluk çekilmiyecek bir 
haldedir. 

Büyük bakkaliyeleri. çar· 
çısı ve meydanlıktaki fiski 
yeli havuz ile Zeytinlı bir 

1 ıehirden farkaızdır. 

Bu güzel köyün muhtllrı 

Ersan bana Zeyt•nli hak 
kında şunları anhıth: 

- Köyümüzün en fazla 
çıkardığı mahsul zeytindir. 

Bizim havl\lrden ııenede 80 70 
bin çuva' zeytin çıkmakta 

dır. Yalnız mahsul bu yıl 

Çanakkale 

geçen yıla nazaran eyi de · 
ğil.. 

Köyümüzde üç dane ze 
ytin fabrikur, dört dane de 
su değirmeni vardır. Bu 
değirmenlt:r durmadan if· 
fer. 

Okulumuz beş sınıflıdır 
ve beı öğretmenlidır Fakat 
yakın köy lerin çocukları da 
burada okuduklarından ka · 
fi gelmemeğe ba,Iadı. Za · 
ten oJcul binası da eski ve 
küçüktür. Onun için bize 
yeni bir mektep ve birkaç 
öğretmen her halde lazım. 

Zeytinli hakikaten ilimi· 
zin çok tirin bir köyü Ka · 
zdağı eteğinde kurulan Lu 

köyün ı1uyu ela bol ve eyi · 
dir. Edremide çok yakın 

olduğu ıçın köy olarak 

kalnu~tır. 

Ha1 kı çalıokan ve uya-
nıktır. 

Yazık 

Erdek depremi fe 1aket 4997 4878 4762 4657 

4652 5182 5104 5093 görenleri yararına tertip ed 
i'en büyük eıya piyangosu 5040 5038 5024 505 l 

543Y 5285 528 4 5225 ndan eşya kazanan numar 
al arın bir kısmını dün yaz· 
mıştık . 

5214 57472 5722 5721 

5608 5553 5508 5944 

5941 5936 5909 588~ Bu piyango numaraların 
an neşrine bugün de devam 
ediyoruz: 

5839 6041 60 l ı 600 
5 J78 6179 5065 6060 

6055 6J 45 644Y 6412 

Fantazi zarf kağıt alanlar 6386 6243 6197 aı 9o 
4441 4363 4323 4138 6596 6589 6531 6527 

400~ 2502 8741 6268 6521 6494 6806 6736 

66"1 
6723 6707 5521 5118 h962 4449 10778 
6810, 6912, 695 ~1. 70229 9704 9333 9L46 

Keten mendil alar ıar 7237, 72971 7 343, 745 
7605, 7744, 79001 7go7 

404 136 
29 8 
711 566 
1148 1125 
685 155t) 

1395 1279 
1967 1911 

1683 22432 
2025 2001 

2035 2489 
3123 3125 

2987 28~6 

3200 3324 
3629 3624 
5302 3489 
3685 3657 
j760 3747 
3702 3971 
39 )7 3875 

1 t9 

7 
2574 
1086 
1544 
1245 

1907 

2196 

1996 

2486 
3 "67 

3470 
3200 
'> r)3 ı:; .J. .., 

3690 
3656 
j729 

3937 
3865 

96 7940. 7965, 7668, 7975, 
965 8062, so64, s140 , sz65• 

1205 83141 83541 83551 s439 ı 
1030 1 

8477' 85091 8524, 8529• 
ı 396 85351 8539, 85601 8593ı 
J 971 8632, 8638, 8770, 8780ı 
178U 8785, 879D. 8795, 8797• 

2 ' 44 88 . 8, 8827' 883 ı. g885• 
2618 8866 8869, 8906, s~ıı 71 

2379 89281 8964, U( ıı 7. 903~' 
3060 9039, 90 69, 9095, g()gb, 
3348 9125. 9141, 9154, 91 65· 
3135 9 ?35, 9276, 9338, 93861 

3531 1 9473, 952.>, 96221 96
291 

:~685 9644, 9648, 9652, 9655, 
3630 1 9690, 9/261 97781 98

44• 
3111 984g, g8671 9900, ıoouz. 
3922 10003, l( )(IJ31 10040, tOl 461 

4169 10259, 10279, 10324, 10429 

Çocukların hava almak 
için cıkacaldarı yerler ayrı· 
dır. Çocuğun güneşte , tozda 
kalabalıkta resmi geçit yer
lerinde, siQamalarda yeri yo· 
ktur. Çocuk annesile bera • 
ber ziyaretlere de gitmez. 
Komşu hanımlar geldıği za 
man on l<işinin toplandığı 

odada çocuğun kucakta tu · 
tulmasmda mana yoktur 

Pravdadan: 

. Sovyetlerin Kuzey buz 
denizindf" dolaşan Satko 
işimli buzkıran vapuru 
tarafından yeni lıir ada 
bulunmuıtur . 

1 Göçme~leri için Balyadan 1 Koskoca ağaçları kesmişler 
1 700 cıf t ~ayvan alınıyor• Ad,Jarı bızce belti o lan 

• Ayva ık o'4uyucularımızdan 

4097 1os o3 , 10536, ıor-;58, ıos76 · 
4216 IOtiOO, 107j2, 10786 , ıos7°· 
4545 10901, 109t2, 10906. ıo90t'· 

4161 4 150 4125 

401 2 4317 4 °]84 

4185 4181 4175 
Esasen küçük çocuğu olan 
bir anne bu gibi gezmelerin 
çoğundan mahrumdur. İkisi 
birden hiç bir zaman olamıız. 
Çocukların hava alması işi 
en ziyade kışın ıhmal edil 
mektedir . Üşüyecek tir kor
kusile hazan pençereleri bi· 
!e olmıyan karanlık veya· 
hut havası değiştiri lmiyen 
ve birçok insanların oturdu· 

ğu ve yattığı uf ak odalarda 
kalmak çocuğun sağlığı üze 
rine pek fena tesir yapar. 
Rengini sarartır , iştihasmı 
bozar 

Kış , çocuk için büyük bir 
değişik iği icabettirmemeli, 

o her zaman az giyinme li: 
her gün yıkanmalı, havası 
güzel yer'erde kalmalı , yi 
yecek seçmesini en önemli 
iş bilmelidir. 

Kışın kapalı adalarda ka lan 
çocuklar, yaza so'uk renkle, 
çıkarlar . Bu hal kemik has 
talığına bir sebep teşkıl ede 
bilir. Temiz hava sağ ' ıkta 
olduğu kadar hastalıkta da 
mühimdir. Çok fena bir adet 
olmak üzere bllhassa kış 

mevsiminde hasta çocuk:la
rın odalarında da ima fena 
hava ile karşılaşırız. Bu, ha 
stalık üzerine şüphesiz çok 

fenıı tesir yapı:ır. Eğer has· 
talık nefes alma boruların 

da ise hayatı korl<utan de 
vrenin çabuk gelmesine se
bep olur. 

Havanın fena tesirinden 
korku lacak yerde çocuk 
vü-:uduııu on\ alııtırarak, 

ondan fenalık değil eyilik 

gelecek lıir hal ve ·dütünce· 
de bulunmak çocuk sağlığı 

Bu adanın boyu ve geni 
şliği 17 kilometredir. 

Keşfolunan ada 8 ı arz 
şimali ile 78.5 tul tarki 
bulunmaktadır. Uçaklar ve 
geıniler tarafından eyice 
incelendikten sonra bu ke 
şf Mo!lkovaya bildirilmiştir. 

Moskovanın emril" Satko 
bu yeni adaya bir uzman 
sa' fidi gölürmüttür. 

için l azımdır Yazın sıcak 

havalarında bile, çocuklarını 
açık pençne karşı•ında so 
ymağa cesaret edemiyen an 
ne 1er1 bu bilgisizlılde çocu 
klarının vücudunu dayanık · 

aız ve zaif bir hale getirme
ktedirler. 

Hava mektep çocukları 

için de çok lazımdır. Der6 

hanelerin metre nıikabı ha
cimleri . talebenin adedi ,.e 
muayyf'n bir yerde kaç da 
kika kalacakları hesap edil
meli, bu sıhhi hududu geç 
me~e 1 idir . 

Dersler arasında lüzumu 
kadar teneffüs zamanı olma 
hdır. 

Bundan başka zaif çocuk 
lar yaz tat ılinde açıklık köy
lere , ormanlara yfıksek da 

Jlara çıkarak sene ik bir ha
va almayı temin etmelidir. 
Ancak bu surıetle yeni sene
nin zorluklarına . uğraşmala

rına kartı konulmuş olur. 

Çocuk ıızmam Dr. 

Menıduh Özçanı i 

Çanakka leye ge 'en göç birinden aldığımız şu mek-
menler için 700 ç ift hayvan tubu olduğu gibi basıyoruz: 

alınacağını yazmıştık . Uu Ayvalık istik a l oku· 

hayvanları mübayaa etmek lunda kırk. d j senelik büyük 
üzere gelen Çanakkale is· akasya ve çmar ağaçları 
kan direktöı ü B. Fazlı ile bulunmakta idi. 
bctytar B Ziya iki gündür F k a at ne yazık ki bu ağaç 
ıehrımizde icabeden maltam- ların bir çoğu geçen kı§ ke 
larla temaslar yaptıl< tan sonra silmi~ti. Bu yıl da tekrar di 
Balyaya gitmiılerdir. Ôğre- ğer bir kısmı kesilmek ı;u . 
ndiğinr~ze göre bu 70() çıft retile gerı kalanlar da biti· 

hayvamn mubayaasına Bal · rildi. Bu suret le yıllarca 
yada bugünden itibaren ba· k 1 b eme veri en u güzel ağaç 
şlanacaktır . lar ortadan kaldırıldı. Şu 1 

Balyada bukadar hayvan yapılan yersiz harelcet 'e ben 
bu 1unamazsa geri kalan kı· kendi hesabıma büyük bir 
sım diğer ilçelerimizden alı acı duydum , 
nacaktır. 

~4na~~ale seyr ~atı geri 
kald1. 

Halkevi tarafından Çana

kka'eye hır tıeyahat tertip 

edil'-ceğini yazmışt ı k. 

Bu seyahat timdılık 

kalmı~ bulunmaktadır. 

geri 

Koyun hHstzı ya~ayı ele 
ver~i. 

Gönen, 26 l Özel aytarı · 
mızdan) Çınarpınar kö · 
yünden S.ıf ~r oğlıı lsmail; 
Oedeköyünden Süleyman 
oğlu Hüseyin Çavuşun bır 

koyununu çalm ı ştır . • 

i~maıl ça 1 dığı koyun ile 
birlikte jırndarma lar1tfından 
yakalanmııtır. 

Tahkikat sonunda lama 
ilin bu koyun hırsızlığın• 

birkaç defadır yapmakta ol
duğu anlttıılmıı ve kendhi 
adliyeye verilmiftir. 

Gelenler Gidenler 

General Ali Hı~met Ayerdeml 
Gaziantep Saylavı hem 

şerimiz General Ali Hikmet 

Ayerdem dün İstanbuldan 
şehrimi:r.e ge l rni~lerdir 

8. Rıfat Yenal .. 
İlçesine ait işlc::r üzerinde 

temasta bulunmak üzere 

ikı gün önce şehrimize ge. 

len Balya İlçebayı B. Rifat 

Yena l dön Balyaya gilmit· 
lir. 

Yeni izci kıy af eti 
Kültür Bakanlığı yeni bir 

izci talimatn Hnesi hazırla 

maktadır. l' una göre izciler 
Türkiyenin lıer tarafında 

ı:.. ynı ıeki"de geyecelderdir. 
E bise fazl ~ süslü olmıyacak · 
lır . Elbisenin ıekli ve çora 
bın rengi henüz tesbit edil 
memittir 

4536 4 593 4430 4403 10935, 11008 , 110501 11<68• 
4349 4630 46 7 4621 11074, 112301 
46i7 4603 4576 5017 (Sonu var .) 

ita/ya - Habeş 
1 
Yağmurun ardından ~ava

Anlaşmuzlığı lar birden~ire su~u~u, J. 

Evelisi gün baılıyan yaS 
mur dün de muhtelif fasıla · 

(Raştarafı birinci sayfada) 
madan haber veriliyor: Bir 
harp halinde Süveyş kana ' ı 

kapanırsa, İtalyanların dola· 
ıarak Kızı l denizden gelece
kleri ve sevkiyatlarını sekte 
ye uğratmıyacakları söyleni· 
yor. 

Cenevre, 27 t A.A .) Ra~.o 1 
runu hazırlıyacak olan On Uç
ler ko.nitesi bugün i:k toplan · l 
tasını yapmış komite Habe 1 

~istanın gözcü gönderilmesi 
hakkındaki isteğinin tatbi· 
kını incelemek 
eksper seçmittir. 

Londra, 27 

üzere üç 

(A .A } 
Royter Ajanı;ı Kurmayın 

husu~i toplant11ında Roman 
ya Türkiye ve Sovyet Rus 
yanın Beşler komitefi öner· 
gel erine karşı ihtirazı 

kayıtlar ileri siird üklerin i 
bildirmekted ı r. 

Paris, 27 (A .A ) - Fran 
sız gazeteleri de bundan ö 

türü On Üçler komitesi tara
fından hazır 1anacak rapo
run İtalyada daha az tara . 
ftar ola ~ağını gföterdığini 

yazmaktadırlar. 

Yine bu gazeteler İngiliz 
Fransız yaklaşmasının Fra 
nsa İtalya uzaklaşmasının 
şimdiye kadar sanıldığından 
çok ileri gittiğini ilave edi 
yor. 

C enevre. 27 (A.A .) 
Konseyin İtalya · Habeı an· 

larla devam etmittir. 
takat diğer tarflftan bıJ 

yağmur havaları da birdeıı · 
.ıur · bire oldul<ça suğutf11U._,. . 

Bu yüzden dün bir\ ok kılfll< 
seler pardesülerıni geyme 

1 dır· mecburiyetinde kalmıf ar 

Bıça~ çekmiş_ . ıer 
Perşembe günü lzo>•r~ hı 

mahallesinden Hakkı ogder> 
Muharremin aynı mahalle 

bı· 
Mestan o nlu Mu tafaY~ t 

., 1 -ye 
çak çektigi iddia ve şi <'1 
o"unduğundan tahkikata bıtf 
lanmıştır . 

c u-m-=-ü_......riye t 
Bayramında halk kürsüleri 

Ankara 27 (Özel) ... I'' 
ı ha ,. 

CumurluJ... bayramındl\ isti· 
kürsü 1eri yBpılacak ve kıP 

1 - ı . çı yen er bu l<ürsu ert. I« 
bil ece halka söylevler vere 

lerdir·------:---"'.~:--C . 15 cı 
laımazlığı hakkında ,.et 
mftddeyi tatbika karar )e 

. ·ı· azete miş olması lngı ız g trırı 

l d ·ı uıu rinde kabu e ı en ~h· 
. l ir nıll 

uzlaıma için yenı > ıde 

let "erdiğini kayt elflleJııf 
1 k b. uz 

beraber ti mdı i ır ıı1'· 
ma in.kanına inı.tnmall1 
ta dırlar. 



TORKDILl 

r~·-··· .... .............. ...... .. .. ...... .. ...... ettiği bir müddetdenberi k ö 

t ...Y abancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: tüleşmiş olan Çokoslovl\ k ya Romen 
Uça~lan Ankara~a 

•••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••... ve Polonya münasebetlerine 

A · s • muvazi olarak Polonya- Ro-v r u p a ıyasasına .manya münasebetlerinin 
.. de kötüleıtiği , bunun baş - Ankara , 27 (Özel) 

Top l u Bl•r Bakış 
1 

ııca sebebi: Romanyanın 
Çekoslovak Rus paktına 

d a hil olması ıçın yapılan 

7 Romen uçağı İstanbula 
gelmiş ve Ye,ilköyde ufak 
bir teval<kuftan sonra doğ
ruca Ankaraya hareket et 
miştir. Doı;t devletin uçak

ları akşam Ankara va vardı
lar ve hararetle karşılandı

lar. 

~üyük Britanya ve italyani§çi partisi - harp ve pet- ! ~:· .-.~~~:~ :.=:;:·:;::'~ 
r 1 P 

' 
R M I

J ' t meri olan ve her iki mem o - o onya - ve om;nya - eme uB V8Ztye leketin Sovyet Rusya ) a kar 

Berlıner Tageblatdan: Morriııon gibi zattır . Bu fi süet mudafaasmı ihtiva 
Büyük Britanyanın hal) a zat dün Eahour partisinin eden Lehistan - Romanya 

Ya karıı a!dığı vaziyetten hükümetın arkasında bulu- ; ittifakına rağmen şimdi Ti
dolayı K\lmadaki hiddet ve nduğunu ve sulhun muha- ' tüleskonun her bir va~ıtaya 
asabiyetin galeyan nolt taııı na fazası için mücadele et baş vurarak bu ittifak ı ta -

çıktığı bildirilmekte ve Ro- mekte oldu ğunu ancak 1 

Bulgaristanm birçok yer 
lsrinde tifo var. 

lt\ada: Biritanya hükumetin- emperyalist kavgalara sürü 

hı l1ir büyük devlet d~ne ~lenemiyec_eğ•ni sözlemiı - ı 
~es!ne girişmeğe ve Ak hr. Kezalık partinin en 
erıız ile ön Asyadald he nüfuzlu ıahsiyetlerinden biri 

~ernonyaıımı iııbat etmeğe olon Green VVood dahi 
b~tar ve İtalyaya kasten uluslar sosyetesi lehinde 

0 Yle bir gülünç teklif ya· konuımuş ve "çılgm bir 
llılarak ona bu teklifi avantorie" olan Mussolin1nin 

k~~dettirdikten sonra San · harp yapmakııtzın da harp 
•on yolunu açmak murad - yapmaktan menedilebile 

edildiği kanaati hüküm sü ceğini bildirmiştir . 
tl'ı\ektedir. Labour partiııinin re!tm i 

İŞÇİ PllfİSİOdl organı Deily Herald gaze-
l lesi bu günkü bir makale-

~a abour partiııinin Lordlar sinde yukarıda iıaret edi-
b rtıaraııındaki li~eri Ponson I 

Y, bu partinin hükümetin en istifalara rağmen şöyle 
t diyor : 
akib ettiği Sanktion poH- Eğer Mussolini •erefli bır 
tıka d ·~. d .. 

sına yar ım eltıgın t n sulhu red « derae ulus lar 
dolayı liderlikten çekı l mit· SO$yetesinin Sanktion tedbi -
lir. 

rleri i1e karıılaıacaktır. 
Mumaileh kendisinin 30 Parti kongresinin kararı 

l'ıllık tecrübesine göre ha henüz verilmemi§ olmasına 
:bin hiç bir vakıt sulhü rağmen hükümetin takib 
ea·s edemediğini sö ylemi,t ı r. etdiği uluslar ııosyeteııi poli 
~ebebJe Sir Stafford tikasın n İngıJterede ciddi 
.' 1Pps dahi Labour parti- b ·r d:ı hiJi tehlikeye maruz 

'
1tt "d d ~ 1 tı ı are heyetin en çe olmadığı hükmü umumidir. 
ılrniıtir. Daha evel par - Milli liberal birliğinin da-

~tıi~ resmi lideri Lansbury hi Londra da akdettiği bir 
ahı harpduyane bir kar toplantıda hükumetin politi 

~~talığa sebep o!abilec~k kası lehinde konuıulmuı 
ır Sanktion politikasını red tur 

t~eceRini bildirm işti. Parti
tıın idare heyeli 19.9 da 

~0Planmağa ç ığırılmıştır . 
tı Q. 9 da Brighton da partı 
in senelik kongresi topla 

~itcaktır. P u hareketlerin 

~~t\~ıton tedbirleri alırken 
. llkunıetin Labour parfisine 
ili . ~. 
tı mat edemıyecf'gı manan 
ra ttu geleceği sualine ak 
(~ r.abit oluncaya kadar 
ayır ) cevabını vermek la-

~1trıdır. Nitekim 14 gün 

b~e~e teıkilatı kongresi 
~ ll)uk bir ekseriyetle San-

lition lehinde karar vermiı 
1 • Ayni zamanda henüz 
'lıf . 1 f kasını vermemış o an vf" 
a at istifa edeceğini bildi 

tet\ 
~l . Lansbury ıle istıfa 
S trııı olan Ponısonby ve Sir 
r 1'fford Crippsin ıahsi nü 
~h~larına haddinden fazla 
d elllrniyet verrr emek lazım . 
ıt. M ··h· 1 P 

l. u ım o an şey ar · 
ıır 

Harb va Pdtroı 
"Harb ve petrol" baılık

l ı makalede petrolun cihan 
siyasetindeki ıolü ve ehem 

miyeti izah edildikten son 
ra " bizim yerl ı kuvvei mu-
harekelerimizi işletmek siya 
setinin ne kadar yerinde ve 
doğru oldugunu bu ite ııista 
malik bir tarzda devam 
etmek lazımğeldiğini şimdi 
cihanın petrol etrafında 

gösterdiği ihtiraıı l ar bize 
isbat etmekdedir" deniyor 

Polonya - Romanya 
Polanya Romanya ara

ııında münasebetlerin fena-
laştığı Tıtüleskonun Uluslar 
Sosyetesinin timdiki toplan 
tısına giditi Po ·an yanın 
Uluslar So5yetesi konseyine 
tekrar seçi lmesine mani ol· 
mak için enlirikalar çevirme 
mak:)adına mebni olduğu, 
Beneşin de buna yardım ~ baıındöki Herbert 

!lli!ll B A Ş A K L A RI N T U Z_! G l il 111 il 
~ KÖY VE FOL.KLO;~OMANI 

"/': 
~clilinill Te[rikası : 2 

ıı Bir lahza, silkinip Kaya 
ın ı. d 

~ e ı ın en kurtulmayı ve 
\ "ı; ·llayı düıündü. Dü~ündü 
\' l'tıtrıa bunu da ııevgıınne 
t-..e kızlık gururuna yedire
·•ıect · 
'ık 

1
1 Sonunda utangaç ve 

1 Ran bir ses 'e inledı : 
D - Demek Kaya dedi 
~emek beni seviyorsun ha?! 
r::. '1trıek benim için birçok ge 
e er b uykuııuz kaldın ve gene 

"~t\iıtı için kalbini bir çok 
tı r y.. - .. .. 1 1 t '•l " uzucu acı ara, a -

fl,:rla ha re p ettin. parça 
Ça ettin ha?! 

rAZAN: Osman Balktr 

nız kendisin· acındığını sa 
nıyordu . Buna sevineceği yer

de üzülüyordu Çünkü onun 
da onuru, onun da vakarı 
ardı . Bır kız . kendisini sev 
mı)·en bir kız tarafmdan 
acıgılması onun erke Idık va · 
karı , babayiğitlik onurunu 
kıran bir hal değil mi idi? 

Dudu sesini daha ahenk · 
le§tirerek ve daha yükselle· 
rek devam etli: 

mamile makih istı1<amette 
kullanmağa gayret ettiği 

yazılıyor. 

Memtlde vaziyet 
Königsbergde çıkan Pre -

ussische Zeıtung gazetesinin 
Memel için çıkardığı bir 
hususi nushada "Memel 

iztirab içinde" baılığı altı 

nda Reich nazırlarından Dr. 
Farich, V Neurath,G öring 
ve Dr. Göbbelsi Memel 
ha.klonda son zamanda sö 
yledikleri nutul-:ları neşre

diyor. Ve Litvanyanın ha 
ksız muamele'erinin "ulus
ların su lh içindeki müşte 

rek mesai ve hayat'arı 
için fena neticeler ve re 
ceği kayded ı lmektedir. 

İstanbul, 27 (Özel) 
Sofyadan haber veri 1 diğine 

göre, Bulgaristanın birçok 
ıehir1 erinde tifo hastalığı 
korkunç bir hal almıt bu 
lunuyor. 

i ı an 
Yanımda hizmet etmekte 

iken iki a.y evel alakası ke 

silen Nüzhetin ailem ve itim 
ile hiç bir güna ilişiği kal 
rr.adığından namıma ahzu 
it"ya salahiyeti olnıadığı 

ilan olunur. 
Yıldız kıraathaneı;i müs· 

teciri Faik 

İLBAVLIK TAN 
Nahiye Müdürlüklerine ve bütün köy 

muhtar ve ihtiyar heyetlerine: 
.\tılli tari him izde olduğu g ibi sosyal vo devr im tarihi

mizde önemli yeri ol an Bal ı kes i rl ı l e rin mazinin kirli ve sa
kim düşün ce ve :i lletlerinden ve saltan u tın ~· irk i n telrikk i
lerin.len uz ık k ·ılmak istediklerinden kuşkumuz yoktur. 

Büyük ön ı lH ri"n i z K rımAl At:ıtürkiin yarattl ı ğ ı sosyal ve 
devrimdeki emir ve i ş a retine ve onun Üzerl erine bıı ğlanan 

B l k · s ir kaıl.n l arı yı'l ır\l ınberi örtündlığü üslüğü Türk 
kadınına ya kı ·mıyoco k bir örtü olduğu r. u kabul ederek S0 8· 

yal giy i n işe uymuşlard ı r . Çok şay n nı memnun iyt:lti rki bu_ 
~ün art ık Bal ı keııi rde ii ~l ük denilen örtü t ar ihe kar şm ş 
t ı r . An cıı k i ş bununl.1 bitmiş d eğildir. Köylo r im iz ın de Ba_ 
lık ı> s i r ko lınl:ır ı g ibi bazı s u kım !\ letlerden ve g i yin iş lr• rJrn 

kendileri ni bir nn evet kurtnrmo ları l:l z mdır. M ı:: mle ket i· 
mizin ı~tanbul. lımir, Bur.sn gibi büyük şe hirlnindP yün
lü ve ip !kli z •rif bir ~~ok kumaşlar :v n p ı ldığı hnlıle hnlfi 
köyl er imizi 1 ıliiğiin iç in pullu, dall ·. sırm ıılı, ferm:ın ·ı talın 
entari den ilen kadifo üzorine i şl ~nm i ş hir tıık · m elbiseleri 
yüksek fıudl ırlu su tın ulmaltta ol ılukh r n ı hub~r alıy orum .. 
Kumaşı dış memleketlerden golen bu P lbiııel e rc verilen pa
ralar tıımemı>n yabancı ların ve Türk olmıyon kimse ler in 
eline gı> ~· ınektedir . 

Köylümüzün bir çok yoksulluklara kntlan:ırnk kazandı
ğı .p :ı ral ırın israf edılmesine hültümet imizin r ı zası )Ok.tur 
Esasen düğünlerde isrufıtta k:ınu.nla yusuk ed i lm iştir. 

Binaenal ~yh bundan so nra düğü lerJe Lu gibi t--lbis t' IC
ri kullananlar bu kanuna aykırn h <.ı r e lrnt etmi§ noz ırile 
bakılarak cezalandırlac .ı klo rd ı r. 

~uhterem köylülerim ı zin buna mııhal bırııkmıyarnk sal
tanat devrinden artakolan bu giyiniş tarzına derl"inl niho. 
yel vereceklerini ümit e<le rım. 

Sen gündüz kırlarda dola~a· 
rdk, arkadaşlarınla eğlene· 

rek vakit geçirir . acı'arını 

unutur veya azaltabilirsin 
Bütün acıların , bütün acı 
düşüncelerin .. yalnız gece 'e 
ri uyuyamadığın birkaç saa
tle kalır . 

Halbuki ben Evet, za 
va Ilı beni , acı ve tasalarını 
yenilletecek bir arka...J;ııı, 
bir eğlenti bulamıyan hen; 
gece gündüz hep seni düşü
nüyor, hep senin ııevginle 

kalbimi eziyor. yıpratıyor, 
gönenç içind .. geçecek günle 
rimi ağılı ve acılarla geçiri-

gımi , herıeyimi yoluna ba 
ğışlıyacak kadar kuvvetli 
bir sevgi i le seviyorum. 

Kaya donnı\Jf kalmıştı. 
Sevincinden ve sevinçten 
doğan heyecanmdan ne ede
ceğini şaıırmıştı S'!vgisinin 
kar~ılık görmesi onda öyle 
bir etki yapmıştı ki .. bayağı 
felce uğramıştı 

Dudu titriyor, göğsü bir 
demirci körüğü gibi açılıp 

kapanıyor, kapanıp açılıyor; 

yine kapanıy'>r, yine açılı

yordu. 

Dudunun titrek sesi, aşk 
ve sevgi fııııldıyaJl tit -

yorum. rek ezgileri dinmiı, euımuı 
Sen beni ııeviyorsun .. Gü olınasma rağmen Kayada 

zel.. Gönlün inansın ki Ka- hıç bir hartket yok. hali 
ya, ben de seni senden ve 1 mest ve baygın .. Yalnız el

kendımden çok sevıyorum . 1 leri Dudunun minicik ayak-

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 
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Ambalaj ve komprimelerin lil~~~ 

üzerinde hal i s liği n ti msali 

olan EB markas ını aray ı n ız. 

j BAllKlSİR VILAYHi DAIMi [HCÜM[Hi iLAHLARI 1 

1 - Eksiltmeye konulan İf Ba lıkesir vilayet merke-

zinde hükümet konağı binaııı , bina inıaatı her türlü tesi 

sati'e beraberd ir . Bina ve tesi ııatm kttif b,delı (94 182 > 
doksan dört bin yüz seksen iki lira ( 75 ı kuru ştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evr" k şunlardır: 
A Ekııi ltme şartn a mesi 

M ukavele projesi B 
c Nafia i~leri şerait umumiyesi 
E - Fenni ve hususi ~artnameııi 
F Ketif cetveli ve ailselei fiyet cetveli 

G - Beı adet pflan 
İstiyenler bu ıartnameyi ve evrakı 750 kurut bedel mu-

kabilinde encümenden a labilirler. 
3 _ Eksiltme 7 - 10- 935 günlemecinde pazartesi günü 

saat on beşte vilayet Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uııulile yapı lacaktır. 
5 - Binan n idarei hu usiyeye ait olan (94182 > do-

kı;an dört bin yüz seksen iki lira (75 ) yetmit beş kuruşluk 
kısmı yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeğe gire.b ılmek için 5959 bet bin dokuz 
yüz etli dokuz lira on dört kuruş muvaakat teminat 
vermesi , bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göı 
termesi l azımdır. Eksiltmeye en az Hr parçada 30000 
otuz bin l iralık birinci nevi resmi daire b i nıı ıı yapmıı 

o lduğuna d uir Nafia müdürlüğünden vesika a lanlar gire
bilecekler. 

7 - Teklıf mektupları saat on dörtde vilayet encü
menine m'lkbuz mukabilinde verilecektir. Saat on dörtten 
sonra teklif zarfları kabu edilmiyecektir. 

4 - -- 1211 

Balıkesir Askeri Satrnalma 
Komisyonundan: 

Ko1ordu istihkam taburu na lüzum olan köprücü 
malzemesi 27 Eylül 935 cu ma günü ~aat 15 te ihale-
si yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuıtu Tayin 
edilen günde ta1ip çal<madığından ihalesi 8 1 Teşrin 
935 salı günü saat on beıe bırakı1 mıfhr Muvakkat 
teminat miktarı kırk altı lira on sekiz kuruttur. Talip 
lerin muayyen günde ve ııaatle komisyona müracaatları . 

kaçıracakmıı gibi kı skıvrak 

kenet lenm iş , öy'ece duru 

yor, düşünüyordu. 

Dudu Artık gitmek is tiyor 

du, istiyordu amma Kaya 
nın sımsıkı kavrıyan , ayak -
!arını koparacakn11§ gibi 

' sıkan tunç kıskacından kur
tu 1 mak ne kadar zordu . 

Dudı1 , Kayayı baygınlığın
dan uyand ırmak istemiyen 
yeğni biı ses'e sesleniyor, 
ayaklarını bırakması için 
yalvarı yordu: 

Kaya! bırak, bırak ar 
tık gıdeyim . Evde hayvan 
lar yemsiz, susuz kaldı. bı 

rak bırk ta gidip bakayım. 

duymıyordu. 

Dudu, Kayayı orak tan 
nasırlanmış parmaklarile dür
t !rek ve sesin i daha artık 

yükseltere k ya l varıyor, yal
varıyor, perde, perde yük
selen sesini Kayanın kulak 

zarına çarptırarak yalvarı

yordu. 

Kaya, Dudunun bu perde 

perde yükselen sisini işitmi· 

yor, Dudunun ayaklarını 

ıı ım sıkı , elinden kaçıracak

mış gib i ·ıkı sıkı sıkıyor, 

bütün güc ü, bütün heyecani
le sıkıyordu . 

Bir saatten ileri sürdü bu 
hal. . 

Ne hoı1 ne güzel ve ne 

artisceslne bir ııahne idi bu 
görey . .. bı l\.aya bu inleyiıli sözlerden 

t anlam çıkaramıyor, yal-

- Kaya!. Stn benim için 
birçok acılar çekmişsin , öğ 

rendim. Fakat benim senin 
için , çektiğim acıldr, katlan 
dığım tasalar da az değildir Hayatımı, varlığımı, benli· larma sıkı , sımsıkı , elinden , 

Kaya bu yalvarıılara hiç 
aldırış etmiyor, yalnız ya· 
ıadığını "anlatan soluklarile 

kaba l:aba soluyor, Dudu

nun yalvarıılarını belki de ( Bitmedi. ) 
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Balya Hava Kurumundaı1: ' ' 
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[mi Göz hastalıkla rı Pazartesi günü saat 15-16 Bay Dr: Ihsan Q,ka1 ııtMI 
ıını • 
ı~ı Cerrahi hastalıkları Salı ,, .. 15-16 " ,, Sadi Ôr.ataY ını 

ıını Kulak, boğaz, burun ~I 
1~1 ~I !mi hastalıkları . Çar~aınba ,, 15-16 .. .. Kamil Sesli m' 
1!191 Deri hastalıkları Perıembe ,. ,, 15-16 Mehmet Ah l~I 
IKJI " .. 1 1 

J~·I Doğum ve kadın • l~I 
l~I hastalıkları. P ertembe ,, ,, 16-17 ,, ,, Ha 'it Üzel !{il 
ıını ~l 
loöı İç hastalı~laro Cuma • • 15-16 • Rail Demiralp ımı 

l~l Cerrahi hastalıkları Cuma ,. ,, 16-17 ,, .. Ali Rıza Tezel Dtl 
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