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'rORK Dili Evi' 
Ba/Jkesir 

Y ıllıtı: 800, alll•Yhtı 
kuruştur. Sayısı 3 kwut· 
Günü geçmiş Hyılar 

Çıkarını genel D~rek· 
~rü: FUı\ T BiL' A1j 

... • • l. Eylul 's. Perşembe 1935 
25 kuruştur. 
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• İtalyan - Habeş Gerginliği Devamda: 

·halya Elçisi tecavüzler üzerine 
Habeş hükOmetini protesto etti. 

&~nevre görüşmelüri karanlık Olmakta devam eillyor. İtalyan durumun~a kat!y~en 
~ır hgişiklik yot İtalya askerlerinden on iki bin kişinin Habeş ~udutlarına ıltıca 

ettiği tekzip ediliyor-. 
tlt.ubul. 4 'i.ôzel) - Ulus- İstanbul,4 (Özel) Ha be· ta Ay leyi bu konsolosluğa 
r Jt\'u.umu yum toplana - fistanın da Alık kısımlarında 

c~ltr. f}üt~ üyeler Cenev- birkaç gündenberi hisse · 
'ede-"toplanmııludır. Harl!l· dilecek derecede bir deği. 
tetJi müzakerder bekleni· tiklik olmuş ve korkunç 
hr. yağmurlar dınmiş ve yağ· 

l"-nbul, 4 \Uzel) - hal murauz mevsime delalet 
>'•nın Somalideki askerlerin· teşkil eden f artına devri bat · 
den on iki bin aakerin Ha- lamıştır .. 
beı tiudutlarına fltfca etti· lstanbul, 4 (Öze ') Ha-
tr haberini Adisababa me beılstanda yer!t-tmit olan 
htffü \ekzip etmektedir. İngiliz tüccarına , memlel<e 
8una mu abil, Somah ve ti terke'.mek için hazır bu
~titre -ye.,li aikerlerfnden lunma !arının İngiliz konso · 
~e'1ün l>iTkaç müfreze s Uh· loshanesi tarafından bildi· 
'tiıe: birllkte Habeş hudut- rildiği hakkında ki haber 
i tıııa 11tfca etmektedirler. Londrada heyecan uyandır-

İatan'irul. 4 (Ôzel) - Ha . mıttır. 
~•tan imparaloru yeni fngıliz hariciye nezareti 
._~in.iyu, kendisi harp bu haber hakkında ademi 

~'Pbeafne azimet etttfi ıza malumat beyan etmiştir. 
"'atıı, AdlnbabanJn idare ve İstanbul, 4 (Özel) - Ha-
~clafauana memur et mit· be~ İmparatoru Yemende t. ,._ 
it ~s Amiru, Avrupalı- bir General konsolosluk te 

l,l'!n hürmet .ettiği bir zat- sisine karar vermif, yüksek 
lıt . rütbeli memurlarından Bla-

tayin etmiştir. 
Bu zat Habeıistandaki 

muhtelit mahkemenin sabık 
reisi olup gayet fasih Arap· 
ça bilir ve nüfuzu çok bü· 
yüktür. 

Londra, 4 (A.A ) Mal· 
tanın mühim bir lima. 
nının ağzı kapatılmış ve 
tersanede çalışan 6000 kişi-

ye 8 gün içinde gaz mas 
kesi dağıtı1 mış ve l.cn aıa 
gaz ha kında ders verilme-
si emri verilmittir. 

Londra,4 (A.A) - Royter 
Ajansın Cenevre~en bil
dirıld lğlne göre, durum ka
ranlık olmakta devam et 
mekte ve İtalyan durumun· 
da da katiyen değişiklik 

olmadıAı an1 aşılmaktadar. 

Londra, 4 (A.A.) - Ad
isababada bir halya mühe 
ndisine taarruz edi\mesi, 
(Devnmı ikinci snyfaıla) 

Bakanlar 
Doğu ilf erin~e gaziye 

çı~acatlar 

'~epimizSulh, Adaletin 
l~minine Tarafdanz.,, 
~arvaç Oı1~afant: HBuuÜnhMp te~likesini gösteren me-

' Ankara. 4 (Özel) Tarım 
l~Ja ft8b9ş meselesidir. Bu msselenin nasıl ~atle~ite- Bal<anı Muhlisden ve Bayan· 

• • • a·d k • ·ı O' dırlık Bakanı Ali Çetinka-. cağlDI şım 1 en estnı emet.. ıyor. yadan sonra Finans, Kültür 
I j&tanbul, 4, (Özel) - Os· yolarmda tekrar edilmittir. ve· Sağlık Bakan'arını da bu 
<>dil Danimarka, Fenlandi· Norveç Dııb kanı M Ko · 

günlerde doğu illerimizde 
h, lıveç ve Norveç Dııba: htun nutku çok Şi\yam dik-
~ d bir geziye çıkacakları söy-tlt}ları mühim birer nutuk kattir . Norveçli bakan e· 
it · leni yor. .b •t etıniJler. ve cihan sul mittir ki: 
tlnun muhafazasına taallük - Hepimiz sulh ve ada-
~n bu nutuklar dört tim- let teminine taraftarız ve 
~ketinin Lütün rad· (Devamı ikinci sayhda) 

Arnerikada 
lir ~ortum 100 kişiden 

fazla adam öldüı dü. 

Yazık 

Bir tayarecimiz uçuş so
nun~a ~azaya uğra~ı ve 

öl~ü. 

-------

İngiliz 
Velia~ıı jstanbula geleet~ 

İstanbul, 4 (Özel) in-
giliz veliahtı, yakında Ali-

naya ve oradan da İstanbula 

gelecektir. Veliahtın bu se-

yahatı , tamamen hususidir. 

Başbakan Kurtuluş G ü nü mü z 
Bu ~afta içerisin~e An~a

raya ~önece~. 
İstanbul, 4 (Özel) - Baş· 

bakanımız İsmet İnönü bu 
ayın J 2 sinde Ankarada 
bulunmak üzere buradan 
ayrılacaktır. 

Bayındırlık 
Ba~am dôğu illerine ~are

~et etli. · 

l\afıa llat.aııı H Alı ı etıı.kaya 

Ankara, 4 (Özel) -- Ba
yındırlık Bakanımız e. Ali 

Çetinkaya yanında demir
yollar ve yollar direktörleri 
ve diğer bazı Bakanlık bn~· 

manları olduğu halde ince
IE"melerde bulunmak üzere 
doğu gezisine çıkmışlardır. 

Bu gezi bir ay li adar sü
recektir 

30Bin 
-

Gö~men anayurda galiyor. 
İstanbul. 4 l Özel) - ~im 

diye kadar Homanyadan 30 
bin göçmen gelmit bulunu 
yor. İki aya kadar :·W bin 
daha gelecektir. Bu göçmen· 
lerin iskan mmtakaları lıe 

nüz tesbit edilmemi~tir. 

Mutlu günün yıl dönümiJna ya

rın kutlulıyacağız. 

Programa göre yapılma~ta olan ~ütün hazuh~lar ta
mamlan~1. Halkavi ~urtuluşumuz şeref ine bir müsa

mere verece~tu. 

~""' ıın :ı:ılt•ıı Lır gııı lı 

Yarın Bahk!sirin kurtu1u 
şunun on üçüncü yıl dönü 
müdür. 

Dünkü sayımızda neşret. 

tiğimiz programa göre ya
pılmakta olan hazırlık 1ar ta· 
mamlarımıt gibidir . P&rtl , 
Uray, Halkevi. ve bütün te
şekkül l er Kurtuluı bayramı 
nın güzel ve canlı geçmesi 
için dün bazı kararlar ver· 
mi ler ve hazırlıklar da bu
lunmuılardır. 

Esnaf cemiyetleri de her 

17 Ev 
Bir kaç saatte kül ol~u, 
İ!ltanbul, 4(Ôz.el) Kur-

t u' uş mahallesinde bir yan · 
gın çıkmış ve birkaç saat 
içinde 17 ev yanmııtır. Yan
gın söndürülmüştür. Zabıta 
ca tahkikata baılanmışhr. 

R.Peker 
AJmanyadan geliyor. 
İstanbul, 4 (Ozel) Re 

cep Peker, bu a ym J 2 ıin · 
de Almanyadan lstanbula 
dönecektir. 

yıl o 'duğu gibi bu yıl da 

bayrama, sanatlarını göıte

rir temsillerle ittlrak ede

ceklerdir. 

Halkevi temsil kolu da 6 
eylul gecesi, kurtuluıumuz 

ıeref ine (Ergenekon) adlı bir 

piyes1e diğer bir komedi oy

nıyacaktır. 

Yarın saat on ikiye ka

dar bütün dükkinlar kapalı 

bulunacaktır. 

Mucit 
Markoni 

öllJm şuaı bu
lup bulmadığı-

nı söylemiyor. 
Londrada telıiz telrraf 

mucidi Markoninin tayare . 

leri olduğu yerde durdura

cak kuvvetli bir ölüm fuaı 

keıfettiği hakkında kuvvetli 

bir ıayia çıkmııtır. 

Bir Gazete Berlinde nazilerin toplantısı 
Dayli Meil gazetesi Mar

koni ile telefonla bir müli· 

kat yapmıt ve fayla hak

kındı.. fikrini sorrnuıtur. 
Berlin, 4 ( A.A . ) -

15 bin nazi Milis neferi Muva~~aten kapatıl~1. Markoni bu suale: 

Ankara, 4 (Özel) - (An-
kara) adı altında çıkarılmak-

.Vevyork, 4 (AA.) - Bi· 
~ittik Amerika da bir fabri · 
ada vukua gelen hortum 

'0tıucun<fa yüzden fazla in· 
''n ··t 

ı Ô 1) B a ta olan siyasal gazete mu· zmir, 4 l ze - ur - ı===========:=ol 

dün spor sarayında ırk po
litikası gerçek ihtiyacını 

incelemek için bir toplantı 

o müıtür. l vakkaten kapatılmıştır . da AJaettin adında değer i 
'~~~. :;;=.:::==:;:::::=::;:::== 

Yunan 
bir tayare yüzbaşımı~ uçuş 

yaptıktan sonra yere iner· 

neticesinde 

ynpmıılardır. ı 

Yen iden üç ge- -~========================~ 
nel espekterlik 

Bu hususta size hiçbir 

ıey söyleıniyecek vaziyette· 

yim . Çünkü bu yeni keıfimi 

hükumetime verdim ve bu

nun etrafında hiçbir malu

mat veremem! 

.. 

~nınmasının istan~ula 
\~aleceği.doğru deüil. 

1\ ılatllnbul, 4~Ôzel) - Yu 

1 
'ta donanmasının lstanbu 

Q l" 1'\ 1Yaret ei:l~ce~i ve do 
rq "tnamızla -beraber Kara 
~ize çıkac&jı hakkındaki 

btr 1'.loiru dejlldlr. 

ken bir kaza 

ölmüıtür. 

Henüz ctuz yaş'arında 

olan Alaettinin ölümü İz-
mirde büyük bir acı uyan 

dırmııtır Cenaze bayrak· 

lar'a sarılarak biiyük bir 

ihtifal!e şehit!iğe götüruldü. 

Genç tayared gözyaşları 

arasında topr in gömüldü. 

kurulacak. 
Ankara, 4 (Özel) - Ye 

niden kurulacak olan genel 

espekteriiklerin nere ele o 1a -
cağı henüz tesbit •di'.me
rniştir. Bazı rivayetlere gö 

re, bunların, Ege. Cenup ve 
Karadeniz bölgelerinde ku 
rulması dDttlnülilyur. 

20 İLKTEŞR.İN - PALAR. 

GENEL NÜFUS SAYIMI 

Evinizde o gün hazır bulunan bütün 
insan/an yazdınnız ... 

BAŞVEKALET 
İ .s tatistik Umum MüdürJüğü 

' 

"Yakında Brezilyaya gi

deceğim, orada \'Ücude ge-

tirilen büyük bir radyo mer-

kezini açacağım, sonra 

Elektra yatımla bazı tecrü. 

belerde bulunacağım, bun

dan sonra Etyopiye ordaya 

yardım için gitmek müeaa-

~~=====================ı• deıini fllaıaiım.! Cevabını 
1 l vermltUr. 
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ı GözHastalıkları ı .............................. 

TRAHOM 

, 
L İI .. Ç ELERİMlZDE 

Va:an: Gö: 
Memleketimizin birçok ye 

rlerınde az, çok tesadüf edi 

len göz ağrılarından ve bi 
!hassa bulaşıcılığı ile ulusu 

muzun nice nice körlükle 
rıne sebep olan Trahom has· 

talığmı Balıltesire geldim ge· 
leli ekserivetle halk arasın 
da tesadüf ettiğim için bu 
hastalıktan sevgili halkımı
z biraz bıldirmek islerim. 
Evela Trahom ne dimektir. 
Ve neyi ka tedert>k bu isim. 

bu hastalığa verilmiştir. Bu 
nu bilmek lazımdır Tral om 
kelımesi Yunanca l Trahiıs) 
yani sert pürtüklü manasına 
gelen bir kelimedir. Ve Tra
hom da pürtüklü olduğu çin 
eski Yunanlılar bu ismi ve· 

rmiılerdır. Bundan başka 

tıp ıstılahatında dA Konjon· 
ktivil gramülöz i.mıle tanı
lır, başkaca Mısır hastalığı 

dahi deniliyor. Çünkü Mı

sırda pek çoktur. 

Hatta lm hasta lığın bütün 
dünyaya yayılması da Mısı
rdandır. Napolyon ordulati 

le de Avrupaya geçmişt•r. 
Türkiyemize de, Mısırlı İbra 
him Paşa ordularıle girrniş
tır. 

Bu hastalık pek esl<idir 

hatta Miladı İsadan 1500 
sene evel de bu hastalığın 

mevcut bu'unduğunu kabul 
eden profesörler vardır. 

Eski Mısırlılar, Romalılar. 
Yunanlılarda bu hastalık 
varmış Meşhur alim olan 
lpofrat bu hasta 1 ığm üzeri
nde pek çok durmuştur. Bu 

duruşlarda evsafını, şeklini 
tedavisini çok jJeriye götür-

müştür. "Lrıkman Hekim" bü
tün dünyadaki memleketle · 
rin pek çoğunda bu haı;ta-

lık vardır Yalnız Amerika mü
stesnadır. Bilaistisnn oraya 

giden insanların rnuayenele · 
ri yapılıyor, Trahom değil 
şüpheli bile olanları Ame 

rikaya alınmazlar Bütün dü
nyada bu hastı\lıkla müca
dele teşkilatları yapılmak
tadır. Çünkü bu hastalık 
cemiyet beşeriyenin başında 

pek büyük bir beladır. Verem 
kanser nasılsa Trahomda böy· 
le sari bir hasta ' ıktır. Bir in . 
andan diğerine aşılansn altı 

saate kadar geçtiğıni bir çok 
Profesörler isbat etmişlerdir. 

Doktor profesör Nikol 
ve arkadaşlarının Af rikada 

maymunlar üzerinde yaptıkları 
tecrübelerle sabittir. Fakat 

maleıısef şimdiye kadar bunun 
hakıki surette mikrobu bu 
lunamamı~tır On k "' · sene a -
dar evt"l hır Japon doktoru 
olan profesör Nagus bir nevi 

mikrop ketfetmiş isede mu
tlak surette Trt1homun mik· 
robu olduğu eltseriyetle ka
bu' edılmemi~ ve profesör de 
iki sene sonra ölmüş ve 
muavinleri bu işi takip et
mekle bulunmuş l arrn da he

nüz bir haber çıkma mıştır. 
Bu hastalığın bir mikro

bu olduğu muhakk-c.ktır. 
Belki de çok küçük olduğu 

ve fenni s üzgeçlerden geç
tiği için ürelılemedığinden 

dolayı meydana çıkmamış

tır. Fakat bulaşıcı bir has
talık olduğu gün gib~ aşi. 
kardır . Bu hastalığa tutulan 

bir 8i eden bir danesi, o ail
eyi temamile Trahomn atı-

U:mam IJr. /lisan Ahmet 
lar Trahomlu bir ana mut 
lak surette çocuklarına Tra· 
bomu bilmiyerek verir. 

1 rahomu anlatabilmek 

için yazacağım pek mühim 
noktalara dıkkat edilmesı 

lazımdır. 

Bu bir göz nezlesı'e baş· 

lar Fakat gözde, atmış ye. 

tınfıı ıür ü göz nezlesi vaı· 

dır 

Bu n"'Lle lerin dt! görünüşle 
ri biraz yekdiğcrınrlen fark 

lıdır. l'u farklnrı herl<es an· 
lıyamaz. Mııı lak nıüteha~sıs 

bır tabip anlar Bunun için 
aşağıda ya.:zacağım arazı his 
eder etmez Tıralrnm oiup ol 
mndıgını anlamak için bir göz 
hekimine müracaat etmek 
çok lazımdır. Bir çok göz 
n ~zleler nde olduğu gibı bu 

nun milaobunu, temiz göz 
ünde hiç bir hastalığı olm 
ıyan bir ltimseye geçtiği za. 

man o şahıs eve1a lıafif 

hafif gözlerınin kaşındığını 

hisseder ve sulanır. Pu diğer 
nezlelerde de olabilir. Fakat 
bir çokları buna ehemn iyel 
bile vermezler. Trahomun 
mikropları daima üst göz 
kapaklarının içersinde bir 
ince zar vardır, oraya soku

lurlar , yavaş yavdş zarın İÇ· 

ersine girer, zar da örtülür 
bunlar orada kalmazlar Da
ha içeriye yani zarın altında 
ki kıkırdak vc.rdır ki bu tı~ 

pkı kulakların kıkırdakları· 
na benzer. Bunlar hem 
yukarıki ve hem de aşağıda · 

ki kapaklar da vardır. Bun · 

larm vazifesi de göz kapak 

larında güzel bir vaziyet 
vermek ve açılıp kapanır · 

ken muntazam bir perde 
gibi vazife görmek içindir. 
Bundun başka ela kapukları 
tersine çevirmek için bir 
nevi manivela vazıfesini 

görmekle bera bcr ; nl gözü 
harici bir çok şeylere kar~ı 

korumak içindir. i~t a bu 
mikrop da bu kıkırdağın içe 
r ine girip orada oturnrnğı 

çok sever bir kere oraya 
gırdirni dışarıya çıkarılması 

da pek güçtür. Yalnız arada 

oturduğu zaman bir fenalık 
yapmasa ne ise. falrnt dur 
maz. üremeğe başlar. Zarm 
altında en evela çok uf ak 
kabarcık'ar yap;n, zan anla 
bunlar büyümeğe başlar. 

Göz kapağı yul<arı aşağı 

kallup indiği zaman bu ka 
barcı lar gözün parlak olan 
cam gibi kısmına Tabakai 
karniye) ye temas eder, lıu 

nu şöyle farzediniz: Elinize 
bir zımpara kağıdı alınız 

ve temiz parlak bir cama 
·ürünüz naHI o camı çizer
se, bu kabarcıklar da böyle 
ce yapar. Bu defa cam gibi 

olan tabakada çok incı• göz 
sinirlerinin uçların; açığa 

çıkarır. Bunlar açığa çıkın 
c güneş . aydınlık müthiş 

bir tesir yapcıcağından göz 
ler yaşarır ve o şahıs gö~ 
ferini mut lak rnretle kapa lı 
tutmasını ister Da}anı'maz 

dere :ede ağrılar başlar, gö-

z le yaralar olur Tedavı edi
lmediği surette rnten çok 

ince bulunan kısım, he ki de 
delinir içerdeki su dışarı fı 

rlar. arkasından da tabakai 

Parti 
Baş~ammll ~ün gel~i. 

!'. ı t ı il ı :ıı nıı z P 1 nl ı ı, ıı d.ıı· 

Bir rnüddetdenberi izin 1
i 

olarak İstanbulda bulunmak· 
ta olan Parti Başkanımız 

Kütahya Saylavı B. Lütfi 
Kırdar dün sabah trenile 

şehrim ize gel mitlerdir. 

Gelenler Gidenler 
Eve1ce yedi sene l<adar 

şehrimiz kültür direktörlüğü 
başkatipliğinde 

0

bulunan ve 

şimdi Şıle genel Eavarnanı 
olan B. Naci izinli olarak 
dün şehrimize gelmiştir. 

Biğa~ıç ~öyleri arasm~a 
yangm 

Biğaclıç karnununun De 
deçınar v e Kar.1 pmar 
köylerı ar.tsındaki fundalık· 

!arda yangın çıkmıştır. 

Köylülerin ve jandrrma · 

mn yardımı ile yangın sön

dürülmüştür. 

tnbakai kuzahiye hemen dııa· 
rıya çıkar Bu e .. nada gözün 
bebeği de bozulur ve artık 

hasta görmez. Bu hal de . 
vam edipte yine tedavi gö· 
rmeLse yara büyür ve içer
sindeki diğer parçalar da dı 

şarıya akar, göz kör o!ur. 
Veyahut f ılık olduğu za · 
man mütehassısına müraca

at edilirse gözü tamir eder 
hastalığı bir dereceye kadar 
durdurur ve bir az rüiyet de 
verebilir. Fıtık olmasa bile 
mutlak yaradan sonra ko 
nuk didiğimiz lekeler olur 
rrahomun yaptığı fenalık 

bununla kalmaz. Üst l<apak 
taki kirpıklerin aşnğı taraf · 
larında a) rıca lurpikler çı· 

kar. Gözleri dökmeğe baş 

lar, yukarıda föylediğim gi. 

bi aynen yaralar fıtıklar ol· 
ur. Daha sonra gözlerin Üz

erlerindeki inı:e ;r.arlar kap 

akların içer~ind e ince :tar
larla temas ede ede yapışır, 
bu defa gözleri oynatmak 
kabı! değildir. Daha. ileri 
~iderse göziin yağ ı maka
mında bulunan göz ya~ını 

v ! menbağını kurutur Artık 

göz bir ölü gözüne benzer. 
Bazan buda o mazda gerek 
içten yani bm un tarafından 
ve gerek d ı ştan uçlarıarı si 
vri arkaları genitı et parça
lnrı olur bunlar zamanla 
hzarır ve büyümeğe başlar 
nıhayet tabakai karniye 
didiğimiz gö.zün cam gibi 
olan tabakasına yakınla~ ır 

ve yürür yürür, nihayet be.· 
bek kısmını büsbütün kapar, 

ku:1.ahiye clidiğimiz göz bebe yine hastanın görmel'tine 
ğinin kenarlarındn bulunan 1 ınnni olur. 

Sanat 
O~ullanna yazılanlarm sı
nıçlan ~unun yapılacak. 
İlimizden Edirne sanat 

o1rnlu ile Ankara inşaat 

usta okuluna girmek üzere 
kayıt \ arını yaptıranların sı

naçları bugün yapılacaktır. 

Sınaçlar Kültür direktör 
lüğünün başkanlığında, orta 
okul öğretmenlerinden bir 
öğretmenin ve bir ilk öğre

t tim ispektednden kurulacak 
bir komi!lyon tarafından ya.' 
pılacaktır. 

Smaçlar yazılı olarak Tür
çe, riyaziye , eşya ve resim. 
den yapılacakhr . 

Bu ~ınaç kağıtları ait ol
duğu okul direktörlüklerine 
g6nderilerek tetkik edilecek 
ve kazanımların adları bil
dirilecektir . 

Selmiye mahallesinde bir 
ev~e yangın çıktı. Hemen 

sön~ürüf dü, 
Dün gece Selmiye mahal

lesinde bir yangın &aşlangı 
cı çıkmıısada derhal bas
tırılmıştır. 

Saat yirmi buçuktl\ Sel
miye mahallesinde Bağlar 

sokagında oturan Mehmet 

Ali karısı altmış yaılarında 
Eminenin evinde yangın 

çıktığı haber verilmesi üze. 
rine etrafa dağılmasına 

meydan bırakı lmadan sön· 
dürülmüştür. 

Y apllan tetkik sonunda 
yangının karyola üzerindeki 
yorganın cıgara ile ateılen · 

mesinden çıktığı anlaşılmıı
tır. 

Mutlu blr evlenme 
Bırndırmada fabrikatör 

B. Ömer kızı bayırn Feyzi . 
ye ile gezgin aylarımız B . 
Süreyya Talayın evlenme 
töreni dün bir çok çağırıla
r ın önünde, uray evlenme 
salonunda yapılmıştır. Genç 
leri kutlular ve saadetler 
dileriz. 

Va~asız gün 
Geçen yirmi dört saat 

içinde ıehrimizde hiçbir vaka 
olmamıştır. 

Nışanlanma 
İnhisarlar idaresi muha · 

kemat işyarı B Kazımın 

hızı bayan Muazzezle Bal
ya Parti ,.e uray baıkam 

Abdullah Eralın nışanlanma 
töreni dün bir çok çağrılı· 

ların önünde parti kurağın
da yapılmıştır. Nışanlıları 

kutlularız 

Bir atanma 
M.ı latya ili fen memurla· 

rıııdan İhsan Tuna 25 lira 

maaşla ilimiz bayındırlık 

dairesi fen memurluğuna 

naklen atn nmıttır. 

ilimizde tütün ekenler 
geçen yıldan fazladır. 
Bütün tütün ekiciler inhiSBrbr idare sin~ ·ıar if ıllili 

şekillh tütünlerini hazuhyaca~lardtr. 
Tütün fiatlannın İeçen yıldan daha yüksek aııcaıı umııuyer. 

Bu yıl ilimize bağlı ilçe 
ve köylerde tülün eklciıi 
geçen yıldan dört misli f'1z 

lad,r . İnhisarlar idaresi iş 
yarları tcıraf ından tütün eki
cilerin tütünleri mua~ ene 
ve keşfedi l mektedir 

Bütün tütün ekici'er bu 
yıl inhiAarlar idaresinin ta
rif ettiği tekilde tütünlerini 
yetiıtlrmeğe. ayırmağa, latif 
ve denk etmeğe çalışmak-

tadarlar. 
2506 numaralı tütün ka · 

nununa göre ekiciler ürün. 
lerini, mahsul kısımlarını ay 
rı, (görmez) çıkıntı k1111mla. 
rını da ayrı ayrı denk ft , 

mek mecburiyetinde bulun
maktadır. Tütün denkleri 
içine yeşi l ve yanık . güzle 
fTle ve görmez koymak ya
sak edilmiıtir. 

Fenni bir şekilde tütün 
istifleri yapabilmesi için in 
hisarlar idaresi kendi ima 

lathanelerinde ça\ışan usta 
işçileri icabında ekicilere az 

bir ücret mukabilinde gön · 
derecektir . Bu ücretleri 

avans olarak idare tarafın 

dan verilerek köylü tütün 

satıtmda bu borcunu ödiye 
bilecektir. 

İşe yaramıyacak olan ka 

'•· lı rıııı /. l ıılıı l':ırl;ır iılsre&ı 
.. .. Ü"' 

ra yeşil, yanık, küflu, ç 
rük, ezik, kırıntı f/e tf# 
tütün1er ayrı bir halde td•· 

'fü• 
reye teslim edilecektir. 

tün ekiciler b~ ıartlara uf 
gun bir şekilde paatallarırıı ,,,, 
ve denklerini haz.rlam• 

·oe aatıt hususunda kendiler• 
1 · k eY büyük fayda dokunaca 1 

~ 
bir fiatJa tütünlerini ıat111• 
imkanına bulabileceklerdft• 

tO· · Bunu anlayan ekiciler 
tünlerini, bu ıekilde hasır-
lamaRta ve geçen yılktode" 
eyi bir flatla ıalıt yapaeal<· 

tarını ummaktadır. 

Köylülerimizin 
Yurtseverli~i 

Bürhaniyenin Karaağaç köyü muhtarları Ulu On~ır 
Atatür~ün ~ir resmini satışa çı~ararı~ Havı Kuıu~u~ 
na seksen iki lira doksan beş kurıışgalir temin dıl~ı. 

Bürhaniye, (Özel ayları çıkarmııtır. Satıı sonuO: 
mızdan) - İlçemize bağlı Ka- resim seksen iki liıa 95 k 
raa ğaç köyü muhtarı B. ruıa kadar ) ükıelmittlr· 1 ht•' Mustafa Hava Kurumunun Karaağaç köyü mu .,, 
gelirini arttırır.ak için büyük bu parayı Bürhanlye ti• 
bir gayret sarfetmektedir. Kurumuna yatırmıııır bLI 

8 Mustafa Zafer ve uçak Yurtsever muhtarın ok 
bayramında köyde Ulu Ön uluaa! işte gösterdiği b~y· 
der Atatürkün yağlı boya faaliyeti ve Karaağaç 

resmini arttırma ile sahta lülerinl candan alkı~ 

Hepimiz sulh ve adauletin 
teminine taraftarı1'· 

· ı tetle' 
( Battarafı birincı sayfada ) feriz Fakat diier ını d tı · 
bu yükıek dileğimize bütün bu hususlıt fikrimizi sor "1ıi, 
milletlt-rin de taraftar oldu !arı için tekrar ederiı: • . 
ğuna eminiz! sulh ve adalet cihan ,ıy 

"Bugün harp tehlikelerini setinin mihveri olmalıdır " 

gösteren mesele, Habeş me· 
selesidir Bu meselenin ne 

suretle halledileceğini ~vel

den bilrnel< iddiasında olm-

adığım gibi nasıl halledil-. 

mesi laıımgeldiğini söyle · 
mek de benim itim değıldir. 
Fakat bu meselenin ne pa 

haya olursa olsun sulhan 

tesviyesi lüzumuna şidd~tle 

kaniim . Bizim kanaatimize~ 

bu gayenin temini uluslar 
sosyele~inin vazifesidir! 

"Biz vakıa küçük devlet -

İtalya - Habsf 
Gerginliği ) 

O · yfad' 
( ıtarafı birıncı 58 t"l · 

2 İtalyan evini teıa tUJçltİ 
ması üzerine İtalya e ,ıo 

. . proto 
Habet hükümetanı de 
etmiı ve İtalyan ;ter 11· 

1 rı lı" ru müdafaa vasıta• ,-
anmasında meaul oıaırı•Y 
cağını bildirmittir· jt,,l' 

Par ıs , 4 (A.A ·) -
11

fi 
ya genel kurm&1 
don ParJıe ıelmlt&•r· 
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Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1 Milletler 
V. r , re1 Cemiyeti .atan, Müda1_aası vgruııda 

G .. t .1 F~ d k " l k Kaldırılmalıdır 
08 eri en e Q Q r l • Bir cihetten milletler ce· 

lftanjadı çıkan bir umre ~avacılığımız için yaptı
. ğımız hareketten önemle ~a~sediyor. 

Deutsche Wochenıchau şayııına elverişli olacak de· 
"Berlin,, den. recede az maaş alan devlet 

BaıbalCan İımet İnönünün 1 ve belediye iıyarları ayl ık · 
'leıh bir vatan sevgisile do 

1 larınm yüzde iki ini bu ce 

lu olan söylevlerinde, müte· m!yete tahsis ettiler. Tıpkı 
lrllld!yen tekamül eden ha bir zamanlar bizim A iman 
v, •ilihının bütün memle· çiftçilerinin bulundukları 
ketler için daimi bir tehhke mevki kadar müıkül bir 
lflde ettiğinden bahsedeli , ekonomik ıne\'kide bulunan 
iki .ıy ·'g'eçti. Başbakan o· Türk köylüsü de geri kal
ı.tınan " Bir memleket ne mak istemedi. Arlann çift
kııdar dağlık arazi üzerinde çileri, senelik ürünlerinin 
olursa olsun, düımanın taar yüzde üçüncü hava kurumu· 
tuzlarını muvaffakiyetle na tahsis edeceklerini bil · 
"-tnedecek kadar uçağa dirdiler. Samsun tülün zÜ· 
llltlik olmadığı takdirde. ıraı da yıllık üriinlerin yüz-
tthirlerlnin ve kasabalarının de ikısiyle iştirak ettiler. 
tlhtip edilmesine mani ol· Hatta fabrika amele'eri bi-
"-lı; çünkü bunlar kolaylık· le, zaten çok az olan gün-
I, Yaklaıarlar, bombalarını dliklerinin muayyen hir kı-
'l•rlar ve gene kolaylıkla smmı bu maksada ayırdılar 
terı dönebilirler!,. Demiş ve Türk kadınları da, İsta 
~, Türkiyeyi korumak için nbulda Taksim meydanında 
1lıımgelen "Bin kanad" tan hava kurumu için tezahüra-
b,hıetmifti. Memleket büd tta bu· undular. Velhasıl ha 
~ıi, . bu gayeyi temine kafi va kurumu birliği, birbuçuk 

miyetinin manavi şahsiyet 

ve hassiyetini korumuya dü
şünürken ltalyayı da tatmin 
edilecek, sulhün idamesıne 

bir uzlaşma " Formü 
lü,,nü bulmak üzere Par iste 
toplanan üç Devlet konfe· 
ransının vazifesi pekte ko 
lay değildir: zira malum va· 
ziyet dolayıoile Mi !etler ce
miyetinin yüzünü ağartabil· 
mesi mümkün değildir. Bu 
müesseseniıı gün geçtikçe 
lüzumu ol mı yan bir fazlalık 
ve anlaıamazlıklara bir kay 
nak olduğu daha iyi görül
mektedir Büyük Hritanya 
nam ve hesabına Milletler 
Cemiyeti ne yapmııtır? Geç 

Rtl,cek derecede, kültürel ay sonra kasasında 1; 174, 
~, ekonomik alanlarmdaki 62g Türk lirası toplandığını 
0devlerin yerine getirilmeıi bildirdi Yapılan tahminlere dır. 

mifte bu müessese bize ja · 

pony .rnın dostluğuna ma ol
muştur; şimdi de o, ltalyanrn 
bizim için beslemekle oldu· 
ğu eyi niyet1eri ortadan 
kaldırmayA fazJasile uaraş· 
maktadır. Signor Mussoltni 
demiştir ki, dişinden tırna

ğına kadar müselleh olan 
faşist ltalya ıki basit ııktan 
birini ifade edebilir, o , ya 
kıymetli bir Dost veya çiğ 

nenmek bilmeyen bir hasım· 

llt lahıiı edildiği için, ismet göre , sade memurların ma Milletler Cemiyetinin müs 

~Önünün, halkı ellerinden a~ından birikecek para, bir pet işler hususundaki ade-

lelditi kadar teberrüatta yılda l, 700000 lirayı tutaca- mi iktidarı, onun mükerrer 

~\llunmıya davet etmesi, ktır. Eğer Türkiyenin l 935 

biitün memlekette deriu ak- 36 büdçesinin 194 882. 727 

lıl~r uyandırmıflı· lira olduğu gözönünde tuta-

Bunun üzerinen hava leh· cak olursak, o zaman bu 

hkeıtni b'lenler Cemiyeti meblağın hakild kıymeti 
1'uruldu. Kama! Atatürk anlaııhr . 
10000 Türk lirası teberru Hava kurumuna yardım 
etti, her taraftan önemli şa- etmek için gösterilen leha· 
hııyetler, kendisini takip lük hala devam ediyor. 
tderek büyük meblağlar Anadolunun ta içlerinden, 

mümaneat gayretlerine rağ 
men, üç yıl süren Paraguay 
- Bolivia çete harbinin önü

ne geçememiş olmasile, is 
bat edilmiş olu}or. hıkika
ten , bu hal. onu cidden lü· 
zumsuz ye hatta gülünç bir 
teşekkül olduğunu meydana 

rden, istediği kadar alarak 
m emleket ve halkı , silah11· 

\' .. 
trrnek suretile bu C'!mi in~anların müşkil şartlar zlanma ve silahların tahdi-

htin üyoeler listesinin baıı içinde hayatlarını kaı.nnabi 
"• ıeçtiler, Anadolunun en !dikleri yerlerden akan le 
\lıllk köıelerinde müracaat berru sızıltıları, kasaba ve 1 • 'r vukubuldu. şehirlerin dereleriyle birle-

Ancak bir Türk kadar ıiyor. Hükümet, bu suretle 
t'•arrufkir bir insanın ya meydana gelen geniş nebi 

!:!.!_kaye: 

Gönlümün Kızı 

Artık yeter deiıl mı? Sa· 
"' daha· neler yazayim bil 
'btrn ki! .. Rica ederim sev· 
ı·ı ' hn.. Kederlenme.. Her 
'•trıa.nki gibi ıen ol .. Sev .. 
~\'et ıevgilim sev .. Baıkası· 
t\ı sev .. Yalnız gözlerinden 
6Prneaine kimseye müsaade 
etftle ... Hoıça kal.. Unu\.ma 
beni .. -Süheylaın-

Üf! Of! Beklediğim bu 

~Uydu ondan?. Bana ne · 
•rden bahsedecekti? Sühe
~la! Gönlümün kızı Süh~yla 
•tni ebediyete kadar unut · 
l'llıyacafım .. 

~ 

• * 
Ben unutuyorum onu .. 

1
11a.na gözyaıları içinde an· 
lthk'arını hiçbirini hatırlı
l'ltnıyorum . Ve bana gön 
dtrdiği mektubu fırlatıyo· 
rurn u.ıaklara .. 

~ Alev dudaklarının yaktı · 
lh Yüzümde baıka eller do · 
1•ııyor benim .. 

Bir bal arısı gibi çiçekten 
Çiçete dolaşıyorum . İlk sev 
Ri kasırgasmı deştiği gönlü 
ll'ıdc ba~ka bir -sevgi Yar 
llrndı . Yıldızlar kftdar ıii · 

YA.%AN. 

Ekber İnanç 
zel bir yıldız seviyorum 
ben. Ve bu sevgi beni ya· 
kmı:la boğacak .•. Onu sev 
diğım halde, anlatamıyorum 
ona . . 

_ Hayır, ben ba~kaı:ını 

seviyorum . 
Diyorum. Onun inci · 

nen gönlünli, lorılan gururu· 
mu nasıl elde edeceğim du
şünüyor. Başımı e llerim ara· 

sına alıyorum da. 

Ağlıyor, hıçkırı} orum . 
Dün akşam ona el kaldı 

ran <idamlara çıkışırken, ma· 
vi gözlerinde bir ışık parlı· 
yordu .. 

Bekliyordu Ben ona, se
viyorum dıyebileyim diyerek 
bekliyordu 

Halbukı ona hiç bir şey 
söyliyemeden yoluma gidi· 
yorum .. 

Yuvasmd<ın f ırlıyan göz· 
leri alev alıyor Ve yüzünü 

buru~turarak uzaklaşı)'Or . 

Dişlerimin gıcırtısını işidi 

yorum .. 
- Ah; çocuk çocuk! Di

ye mırıldnnıvor Öf! Öf içi
mi ynrabilsem de onun kiil 

di gibi mesele1er üzerinde 
"tam bir an laşm,'\ olmadığı 
müedetçe en barış sever 
bir devlet adamının bile 
mani olmıyacağı bir lehli 
keden koruyabilecektir. 

ettiği bu yeisleri, gönlü, dııa·ı 
rıya, rüzgilrla fırlatı;am!.. 

Bunu, yalınız bunu yapa
bilsem• . 

~·· ..... ..... .. . "•\. .. . 
Müsade etsenize geçelım .. 

Birdenbire yanı başıma dö 
dönüyorum . . Onun uzun 
sarı saçlarının kapladığı gül 
yiizünü görüyorum. Ve onun 
söylediği bu acı :-:özü, göz · 
lerimi yumarak yunum yu 

dum içiyorum: Onu gönlü· 
miin k1zı yapma k istediğim 

h&.lde yapamıyorum, ben . . 

Sinemada aynı sırada iki 
kişi oturuyoruz .. Orhmızda 
iki küçük var. Ben de, o da 
birer bahane ile onlarla ko
nuşuyor, birbirimıze bakıyo 

ruz. Ve onun çatkın kaşla · 

rı hep öyle duruyor. Ara sı · 
ra derın bakış l arıyle loca 
ları süziiyor. Koltukta kısı · 
lıyor . 

Her kıs ım gelip 
geçiyor önümden .. Bak yi · 
ne elektirikler yandı. Ve o 
eteklerıni ayaklarına örterek 
kalkıyor ... Ayağım kopuyor 
zannediyorum uzun ökçeli 

ayakkabısının ~ilinnıi~ en 
izleri bereliyor ayağımı. Ar
kasından ka l kıp gidıyorum . 

- Biraz dururmusunuz?. 
Arkcı sınn bakıp omuz si · 

lkiyor. 

vurmuştur. Fakat her neden· 
se· bütün bunlara rağmen, 

"Cemiyet,, bu memleket se · 
nedi iki yüz on üç bin İngi
liz lirasına mal olmaktan ge· 
ri kalmıyor. Bu para muhak
kak başka sahaldrda daha 
semere verecı bir yolda sa 
rfo(unabilir. 

Altyhine sarfolunal:ılecek 
en ağır basan tenkil 'erden 
biri de, Milletler Cemiyeti 
nin bir memlekette beynel
milel vaziyet hakkında am
me efkarının büyük bir kıs 
mını tamamı tamamına yan
lış görüşlerle doldurmuş ol · 
nıasıdır . Hunun neticesi de 
"müşterek emniyet,, adile 
anılan o mahdut efsane mu 
vacehesinde bes'enilen körü 
!<örüne yüzünden, İngi· 
liz silahlanma faaliyeti ih· 
mal edılmiş ve silahlarımı 

zın , bizi yabancı Devletle· 
rin muhtemel taarruzlarına 
karıı açık bırakacık dere 
cede emniyet haddinin en 
dun ve tehlikeli noktasına 

kadar düşmüş olmasını in · 
taç elmiştir. 

Milletler cemiyetinin me
vcut olması başka bir za · 
nrlı tesir daha yapmakta · 
dır. Ağır mu 1meleye maruz 

kalmış olan büyük devlet 
ler elinde ve bu kabil ta· 
arruzları harp başlangıcı 

telakki ettikleri anlarda, 

Cenevrenin onlara emin 
bir müdafaa kalkana vazi· 
fesini görebileceği düşünce 
si 1e kafaları meşbu ol,nuş 

işi gucu olmıyan muh· 
telif tabakadan Bir 
çok insanları ve her 

fırsatta gözleri yaşaran faz. 
la haısRs gazeteleri , bu bü 
yük yabaı. cı devletleri tah· 
kir edebilmek cüretlerinde 
teşci etmiş olmasıdır. 

İşte bu kabil , meıuliyet 
hissini taşımıyan söz ve ya 
zıdır ki, Habeş' stanı, İta!· 
yan1 arın dilekleri karşısında 
ki mukavemetinde musır 

kalmasınt mümkün kılmıştır. 
Habeşistan kendi başına bı· 

rakılmış olma~aynı, şüphe 

siz ltalyanların mütalebatı 

Hayır! Duramam :di· 
yor. .\ rkadaşının koluna 
girip gezmeğe başlıyor . Ve 

ben ellerimi çeneme dayı· 

yarak ona ha~ ıyorum Ala 
ylı gülüıünü dudaklarında 

toplıyarcık beni süzüyor. 
Yanımdan geçerken: 

- Aşağıda konuşuruz • 
diyor. Gözlerimde sevinç 
ve ben titriyerek yerime 
oturuyorum. 

Fılimin nasıl bıttiğini an 
lamadan ıtşağıya koşuyorum. 
Yıldız . ma vı beresini eline 

almış saçlarını düzeltiyor .. 
- l~ana ne diyecektiniz( 

Diyor 
Şey Yıldız seni sev. · 

O menhus kahkahasını ata
rak kesiyor sözümü . 

- Sonra gönlünüzün kı 

zı darı 1ır diyor. Ve koşar · 

cllsına faytona atlayor Ben 
bir sarho~ gibi sallanayorum. 

:1~ *-...... ._ 

Çok yorolduın Yılmaz 
oturalım . 

Bana mı diyorsunuz?. 
Ben sizin1e gelmedim ki: 

Ya!.. 
Bütün heycam gözlerin· 

den boşanıyor. Onu kızdır· 

mak. hırpalamaktan nedense 
kıvanç alıyorum. 

Tozlarııı gözümden sakla· 
dığı gölgesine bakıyorum. 

nı çoktan kabul etmiş ola .. 

cakh ve Avrupa da bugün

kü buhrandan korunmuş 

kalacaktı . 

Sırf sulhtan fazla sul 

lıcu olan bu lak· 

lakiyalın uyandırdığı mües · 

sif tesirlerdir ki İngiltere 

nin Habeşistana karş ı almış 

olduğu vaz iyeti bugün İta 
lya , iktisadi amillerin 

nüfuzu i!e doğ muştur Ka 

naatiyle anlamoktadırlar. 

Bu kanaatin en uf ak bir 

1 

1 
şeniy et bıle müstcni olma-

dığını ispata kalkışmayı lü · 1 
zumsuz buluruz Miımtaz 

bir ı:abık Afrika Valiyi 

Umumisi lm1unan Sir Alfred 

Sharpeinde izah etmiş oldu 

ğu veçhile bizim Elhiopiocla 

iktisadi menfaat ve gaye

ler imiz yoktur. Bu memle-

ketteki gürültülü patırdıh 

alaka , ticaret piyasası tem 

ennisi yolunda duyulan aç 

gözlülükte ge 'memek tedir. 

Bu yalnız kafalarm yanlış 

işlemesindendir 

Büyük Beritanya için en 

doğru siyaset si5temi Sig· 

n or Mussolininin Habeşista 

na ilhak etmek hususu nc\a 

kati kararına vermiş olma· 

sını bir hakikat olarak ka 

bul etme k. ve Milletler Ce 

miyeti vasıtasile bir takım 

gülünç olan söz de cezalan

dırıcı ve hususi muameleye 

tabi tutulacağı yolunda ita

lya yı tehdid etmekten yo· 

lunu kesmekten vaz geçmek 

sistemidir. 

Artık on beş yıldanbe ri 

süren Cenevredeki keşme. 

keşten ve yalnıL adımlar· 

dan sonra bugünün dünya 

siyaset düsturu "Milletler 

çemiye tini ortadan kaldırın 

ve Sulha şah siyetini bula h 

il mesi için hrı;at ve imkan 

verin ,, olmalıdır 

A kşamm alacakaranlığında 

yalınız bırakıyorum onu .. 
Nasıl oldu .. b ilmiyorum· 

keskin ve soğuk bir demir 
parçası koluma dokunuyor . 
Ve içime kadar işliyen de· 
r in bir acı her yerimi sarı· 

yor. Kulaklarım uğuldama · 

ğa baş lıyor. Kızgın. titrek 
bir ~es duyuyorum. 

Ulan .. Ben sana ona do 
kunma demedim mi ? .. Ge
ne ben iyi adamım .. Bak se· 
ni lco1undan yaraladım . 

Kim bu? · Bunu söyliyen 
ldm? • Ben onu seçemiyo· 
rum bile. Gözlerım i açtığım -
da yatağımda buluyorum 
kendimi . . Kolumu kaldır

mak istiyorum .. Fakat uyuş 
muş ... Ve genç bir hasta ba 
kıcınm güler yüzünü, Parlak 
gözlerini görüyorum .. 

Ona tam üç sene sonra 
yine sinemanın boş kori..fu · 
runda rastladım lç çekerek 
yüzüme bakıyor. Ona dikkat 
ediyorum. Gözleri kapanma
ğa yüz lutmu~. uzun saçla 
rını bir erkek gibi kestirmiş 
sessizce duruyor Yamalı 

bir entariyle yaklaşıyor ya
nıma: 

Benimle gelirmisiniz. Di
yor. - Sesimi çıkarmadan 

arkasından gidıyorun . Ba 
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•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük '-laberler : 
• • 
·········· ~ ............. . 
Tür~ -Yunan tecim anlaşması 

Türk · Yunan tecim ko-
nuşmaları normal bir halde 
devam etmektedir. 

Almanya memlekt!timiz 
için son kontenjan 22,000 
kental olarak vermiştir. Türk 
ofisin Berlın tecim müm · 
essilliği vasıtasile yaptığı te
şebbüsler üzerine Alman 
hükumeti kontenjana da
ha üç bin kental eklemiıt.ır. 

Memle~etimizde fa~ri~a 
~urmat istiyorlar 

Çekoslovakya büyük f ab· 
rikaları bulunan firma me 
m eketimiz endüstri erba 
bına önemli bir teklifle bu 
lunmuştur. Bu firma Çekos· 
lovakyada ve diğer Avrupa 
memleketlerinde olduğu gi· 
bi endüstri bir eser olma · 
sından işlenmekte olduğu 
fabrikaları Türkiyede de ku
rmağı teklif etmektedir. 

Tür~ler yaJ1 nız istif acı de
ğildirler 

Lüksemburgda VE: Belçıka 
da top 'anan arsıulusal !köy 
yaşayışı güzelleştirme ] 
konferansına Türkiye adı
na iştirak eden Ülkü mec
muası direktörü Nusret Köy· 
men konferanstan dönmüş 
tür . 

Nusret Köymen konfera 
sla bir söylevin sonunda 
Macar delegesi tarafından 
Türkler aleyhine söylenen 
sözlere cevap verm 'ştir. Ma· 
car delegesi Türklerin isti · 
lalarının tahribinden Avru
panın Hıristiyan medeniye 
tini Macarların kurtarmış 
olmasile övünmüştür. Nuı · 
ret Köymen söylevinde Ma
car delegeııine şu karşılığı 
vermiştir: 

Türkler yalmz istilacı 
olmamıştır. Daha ziyade 
medeniyetlerin kurucu 1 arı 
koruyucuları ve yapımi le ol · 
muş l ardır. 

Macar delegesi bunun 
üzerine Türk delgesinden 
özür dilemiıtir. 

ık tavanlı, yıkık bir evin 
alçak kapısından bükü 
lür gibi giriyoruz Gözle · 
rime bir yataklı odası ilişi

yor. Kirli çama~ırlarm, ko

lonya ile karııan kokusu 
başımı döndürüyor. 

- İşte böyle diyor. Baş
ka türlü olmazdı ki.. An . 
cak böyle geçiniyorum. 

Sahiden mi?. Sen, gök-
t~ki yıldızları kıskandıran 

kız mısın?. 

Acı , çok acı .. Yılmaz 
diyor anlatılamıyacak şeyler 
Yeter ki burada namusum· 
la geçiniyor. Beğenmedin mi 
halimi.1

• 

Ya! nasıl ol 1 d ? · ma ıy ım . .. 

Yıldız beğeniyorum 
seni. Seni böylece benim
olarak görmek istiyordum. 
Seni ilk sevdiğim gün kadar 
seviyorum Yıldız. Sen gön· 
lümün kızııın .. 

Sahi mi? artık gönlü· 
nün kızı ben miyim? 

Onu içten gelen bir COf· 

kunlukla göğsüme çekiyo· 
rum . 

Boşalan gönlümü onun va· 
rlığı dolduruyor. Seviyoruz, 
birbirimizi. Sevişiyoruz, bir
birimizle ... 

SON -
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~Şj!i~ :••••• .. ••••••••••••11
•· .. ., Güçük haberler: 

~ : Sayın yurttaşlara ! 
KİRALIK HAMAM ıı~lı~ müjde i1 Kı~!~r\~h~~!!~!,8!!!~.ıe-

ım : Mobilya ve zarif ve : sinin 50 paraya .satmak ilz-

Zahire pazarı karşısındaki 
Bozkurt sokağında şehrimi
zin en tenıiz ve h er türlü sıh-

1. : sag"'lam masa sandalye : 
• 1 ere içinde 30 dane kibrit 

1 

: yaptıracaklarıa. : bulunacak olan lüks kibrit 

: En ucuz ve çok ı::ağlam : ı çıkarmak hususundaki dile 

ı ı : mobilya takımı, sandal~_e ! ği Finans Bakanlığınca ka 
: ve masalarınızı 1 Balıkeı;ır • bul edilmemiştir. 

1 
: hapishanesinde Varnalı : Dig" er taraftan ıosyete 40 

l ı • H" . t . • • useym us aya sıparış • t J kt J k ·· • para ya sa ı ma a o an u 
• ediniz). Avrupa malları .. k k"b ' t k l ı t d · 
!1 ı d .., çu ı rı u u arını e rı-

h .. •h . . h k . • ve on ardan aha saglam k ld kt d 

Er16l 5 #f 

·------------ı 
• Ucuzluğu 
1 Scİğlamlığı 1 
ı Zarafeti1 1 t.,ahı- i '"favşanlı ı 

r l tıyac l camı amam ı- : şekılde yaptıracağınıza cen a ırma a ır. 
Kibrıt fiyatlarının son de-

l 1 / k T ı · / - K J ,... ı : şüphe etmeyiniz. Hüseyin 
1 I Ta l ilT. a lp erı n anga I : ustanın yaptığı işler Balı fa indirilmesi üzerine aatış-

ı k · h lar üçte bir nisbetinde art-

ı Fanta z i kumaş• 
1 VE I 
• Tuhafiye mağazalarında j ı d [ " / I"' • esırin ticaret ane, ve 

UDi za e er~ muracaot arı.. •.• !11ağazalarında bulunur. mıştır . Hükümetle sosyete 

l n.ıl ı ı arasındaki mukavele muci • ır,. , : şçi igi ve muvaffakiyeti 1 bulabilirsiniz? 1 ~~~ ___ : ile tanınmıştır. bince 25 bin sandığı geç· 
m ~ m1 ~ • tikten sonra sosyete hükü- .., .................. .-M - ~ •••••••••••••••••••••••••• 

, 

-- .,.. '\ mele sandık başına bir pa· 
ra vereceğinden ha kla be-
raber hazine dt: fayda gör-

, .................... , ....................... ., 
~Dağ Ilıcasında bllyi1k tenzil~ 

1 

H er Tecim in En Büyük Dileği: 
Satış Sürü ü ü Arttırmaktır. 

Fakat 
Sa ış · a Bir inci Şart: 

"Reklam,, dır. 
S«tl«t(•ı•ğı ıız ~l•ılıııızı ıı(~ı·lı«•l,lt~ l\t~k-

1<' ııı l~<li ıiz . \~ t~ Ilı ll~kl•tııılııı·ıııızı 

( TÜRKDİLİ) ııt~ \ ' c•ı·iııiz. 

TÜRKOi i 
Balıkesirin Biricik Gazetesidir. 

Her Yerde Okunur. 
1 

~---=:-..,,_--=-.....,~~----_,-.,:::::::::::::::::::::::::::::::::_ .il 1.--

i~ 
~I E~t -==--~M' 

iç in Lü3ümlü {_,ş_yaLarı 

~adan lJcuJ ·c7f lmJ; 

izJ, en eyi 'Yil ve 
YA.GL.ARJNİ 

'Burada bula bllitJorua 
Bi~ rı e -
Pullu R. ve ~ enç b er Dü~enin·ı 
HEp Bura.dan Alırı';;C 

müıtür 

--------------------- .. ~ - ~ Şarbaylıktan ~ . Suyu ve havası güzel şifa kaynağı :1 
Balıkesirlilere : - B 1 D 11 7 ~ 
Soysal ve kültürel inkıla ~ a ya an ıcası i 

bımı:zın başarılması yönün · 6 -'!:9 = ~ de Ah.türkün işaret ve em. .. ill! 

-
.. - Yolhm araba, otomobil ve .kamyon <ribı· her tür- ~ 

rine uyularak yurdun her o u; ~ : lü n~kil vastalarının işlemeeine elverişli ve e .. - ,s; 
yönünde başlıyan yenil ık ve : zeldır. =:; 
bu arada kıy af et devri · - ~ - . .. ~ 

: 2 - Saygılı halJumızın lhca is\i!atlcsi ve sağhğı d11- 1 
: şüncesile fiatlar indirilmiştir: ~ 
: Bir kişi i~·in bo.nyo ve oıl:ı kirası olorak günde ~ 
: yirmi bPş kuruş alınır ~ = ~ 

mi bütün hızla yürüyor. 

- .. .,,_ 
mıştı. Bugün bu bir aylak : 3 On günden f,ula kulanlara uyrıcn yüzde yirllll ~ 
mühlet sona erdi. Artak kanu· i tenzilat yapılır. i 

Bu kaynaktan ilhamını 

alan Şar kurulu bu yönde ka 
rarını vererek ıayın hemıe· 
ri 1ere bir mühlet de bırak· 

nun buyruğu baılıyor = 4 Bayım ve Boylar icin ayrı oyrı İt-tirahat ve te· i 
Yurdsever ve devrimci : nezzüh mahalleri yapılmıştır. ::; 

halkımızın çok hassas hare· : :; 
ket ederek takibata mahal : 5 fstiyenler irin hususi banyolu odalar da varJır. ::; 
bırakmamalarını Uray hal- : S 
kımızdan rica eder. : 6 - Arzu eden müşterilere yemek, karyola ve yatak 1 -.. ~ 

temin edilir . --

4••••••••••••••••••• ..... = ~ 
• •• - 7 ~ • Havası v~ içime suyu da ~·ok güzeldir. Aynı lfl* ~ : T ' f : 5 manda eıı ;;,yi bir tebtil hava yeridir. :; i . e e oncu ! = Yurdumur.un pek faydalı ve tlirnizin biricek şifa i 
: • : ve sağlık yeri olan «Balya Oağ llıcasrn suyundan ~ 
• • : ve havasından az bir para sarfıle istifade etaıe· ~ 

ABDÜLKADİR PINAff İ E lerini saygılı halkımıza öğütler ve gidecekle~. i 
• - çok memnun ve faydıılanmış olocnklnrını şiın<iı- ~ 

PA.'A llAMAMI l\APlSl : = den müjdelerim. ::; 
• - ~üsteciri ~ ·- ~ . - --l(AH:;ilSlNDA N. 48 : = llf'SL·vr· ~· ~L'l\.'YÜZ· ~ • - u, r.ı l ' • 01~ , ~ ·- ~ --:TELEFON,tat\~IOEON: = IJ.. t . . .. t 15 d Ab h h nıod- i • • _ ur cumur esı gunu sua e a aoe a . .--

: , '"' , , . , , 
1 

: : ~n tloğru Ilıcny~ kaptı kaçtı vardır. Gidip gelme ~ı~ ~ 
• Vh 8AIH 1A~llRA1 ) Al ILIH: : lıraJır. Kaptı lrnçt.ıyı götürü tutmak istiyenlerin Veşılh ::; 
! ! : civarında lbrahim Samiye baş vurmaları. 1 
;:·~;~·~·~·;~~::.·:'.'~~ l.11111111111111111111111111111111111111111111111' 

. c , ~l -i!S~i!5:. 
KADRi YETKiN nxı----
İç hastalıkları müteha- UDi 

ssıs~ Milli K~vv~tler cad . UIJI 
1 desınde Yenı Turkiye ec- UDi 

zanesi üsündekl muaye-
nehanesinde her gün sa. 
bahtan akşama kadar ha· 

1 stalarını muayene ve te
l davi ec\er 

.. ~~~'"=~~=-

Bah~esir Ev~af 
~ire~f örf üğün~en: 

Fvkafı mazbutadan Kara 
İbrahim ağa vakfından Ed 

remil caddesinde kain 37 

numaralı dükkan 8 ay on 

11ekiz günlüğü 2 9 935 tafr 

hinden itibaren on gün mü 
ddetle arttırmayi'. konulmu

ştur. 

Balıkesirde 

Çepniler 
Yazan: i. Hl1KKI f!Kf1 Y 

lltı rl~t•lkik Eseriııi 
Ht~ı·kes ()ktııncı lıdı ı~ 

75 Kuruş 

·~ · 

Kitapçılarda ·A rayınız İhalesi l 2 9 .935 perşembe 
günü saat on beşte evkaf 
direktörlüğünde yapılacak 
tır. İstekli olanların müra· 
caatlıuı. 

( 4 - 1 - 62) Basın yeri: İL matbaası 


