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pekterliğe saylav'ardan Ta· Cenevre, 7 (AA .) Uluı. fevkalbeter btr vazife temel 

Kurtu1utu muzun on üç · 
İlQcü yıldönümO cuma günü 
t\ndan ıihterimle kutlu 
1tndı. Şehir baıtan başa 
bayraklarla süslenmiş, 
~ilik saat sekiz buçu-
kta caddelere dökülmüştü 
Bütün ıehirde büyük bir 
htreket göze çarpıyordu. 
~•at 9,30 dan 10 30 za kadar 

llrti kurağında önce Partı 
b.tk.rnı B. Lütfi Kırdar 
~•rtt il kurullarrnın , sübay 
ltrın, daire direktörlerinin, 
1t1a.- ve öfretmenlerfnin, 
fttUtın. ıporcul..- ı n, kurum · 
ltran kutlulamalarını kabul 
ttU . Bılahire uraya gldtle
telc Şarbayhk tehir adına 
'-utlulandı Puradan da t 0 p 
1ucıt saat ıO, iO da Cumu· 

'i)el alanına inildi. 
Cumuriyet alananı kadın, 

"kek, ço1uk çocuk binlerce 
llalıkeılrll doldurmuıtu Bir 
S>tyacte kıtuik, jandarma 
hlıı mtbelni, 11k ve orta 
c.ltulJar, sporcular, cemiyet · 
ler belli olan yerlerini alan 
d, alm1f bulunuyorlardı. 
Stat tam on birde 21 par
~ top atıldı . Bu sırada şe 
htrin dııandan hareket eden 

~' ıüvari müfrezui, kolor · 
cib çeımesi, lıtaayon yolu ile 
d&rt nalla alana girdi. Bu 
tlrtı çolc heyecanlı oldu. 

Alkıı ve yaıa sesleri et -
ttfı inletiyordu Aynı heye · 

t'nlı hareket arasında müf 
teıenin kamutanı ıilbay ev· 
~li kürsft önündeki 111a l 
t,ftlı lt olan bayanı bafla
talklan kurtardı Sonra lcen 
dı ~etlrdi~i bir bayr1tğı 
\aıun ve türeldi alkıılar ara
i'~da ve muzılnnın çaldılı 
ktılclal -narıı ile meydanda· 
1 d•reğe ~kli 

b ltgal temsili olan 
d ilYan Vahdet Baıaran, 
""• rnnra ıarbay 11danR 

~4ly baıMH<reteri B. iıımail 
&lckı heyecanlı birer söv le

~le bu günü kutluladılar Ba 

1 •k~&lrin sevincini bildirdi 
(~t "e çok alkıılardılar 
~/ rı•smL 

&.. tir-.. ~ erdlk&en 

- hsin atanmıfhr. lar sosyeteaj konseyi dün atıyor . Habet delegesi kon· 

İspekterliğin kadrot!u bu ikinci loplantasını yapmıı- ıeyden tecavüz tehlikesini 
günlerde ikmal edılecek \'e tar. llk sözü Habeı de legesi durduracak tedbir olmaaana 

Hı) t ııııılı 1 r lınlk t•ılulıı~u 

1ıı ı 1 B.ı, ır ııııı 

sonra geçit reımi batladı. 
Kolordu muzıkası önünde, 
süvarı, piyade, jandarma, 
polis kıtaları , Halkevi mu 
zıkası önünde de Parti yö
nelim kurulları okullar, 
sporcular, halk ve bütün 
esnaf cemiyetll'ri l<endi it · 
lerlni göstt"rir timsaller · 
le orduevi önünden 

'-yaptıklara geçit rumi ile 
Ko'ordu Kamutaıu, Parti 
Başkanı ve Şarbay vekılini 

selam ladalar . 
Alay Milli kuvvetler cad. 

desini tıakip ederek Parti 

kurağı il~ uray önünde dur· 

du. Burada önce Parti 
Baıkanımız B Lütfi Kırdar 
yer yer alkış 1 ar'a kesilen kı· 
sa ve özlü hitabelerile bu 

günü canlandırdı l ar. 

Bahkesir 
lılerin kur 
tuluıtmu kut 

lu ' adılar Ve 
alkıılarla 

sözlerini bi 

tirdil...r. 
Daha son 

ra öğretmf'n 
Cevdet De 
mıray Balı · 

kesirlil erin 

Uraydan B. Kazım: 
"Ünli Balıkesirliler!. 
Bir hafta evel içten gelen 

coıkunlukla. Zaferin on üçün· 
cü yıl dönümünil kutlulamıı 

dık. 

İtte bugün o zaferin ve 
rimi olan hürriyet, kurtu
luı gôğsümüzü aynı sevinçle· 
rimizle kutlulıyoruz .,, 

Hıtabi 'e başlıyarak bugü 
nün büvüklüğünü ve Balı 
keıirlilerin sevincini anlattı. 
Alay buradan kolordu önü· 
ne geçti. Burada Sırrı Şük· 
rü Kahraman Ordumuza Ba · 
lıkesirin minnet ve ıükra· 
nını heyecanlı bir söylevle 
bildirdi. 

Ve orduya ve onun ünlü 
Baıkumutanana, ve deierli 
kumutanlarını saygı ile sel
amladı 

Ht'fkrimel uıııi mi<: 

B. Nec.ıU verdiği söylevle 
kurtuluıtan bugüne ka 
dar hükümetin vaptığı ve
rimli itl~ri anlattı ve al· 
kıılancfa. 
( İt'C('" 

Gece bütün yol ıııkla 

aydınlanmııtı . Gündüzkü 
aynı kalabalık caddeleri dol· 
durmuıtu. Ha lk umumi yer-

lerde geç vakitlere kadar 

eilendi. Ve halkın aıl.eri 
bando ve bir kılanın İftira · 
kı ile büyük bir fener a la-
yı yapıİdı. Cemiyetler ve 
halk saat 21 de hükumet 
önünde toplanarak oradan 
kolordu, uray, Cumuriyet 

Halk Partisi, kurağları 
Halkevi önünde tezahürat 
ve eğlenceler yaµtılar. 

1 Hulkc11i11de: 

1- Kurtuluı bayramı şerefi· 
ne Halkevınde verilen mü 

samered ! Ôzyurt piye11i oy· 
namıttır . Temsilde beş yü 
:ıden fazla halk hazır bu ' u· 1 

Türk devri nmuş, gençler eyi b r mu-

mine olan ıı. ('ı•\ılı·ı 11 1 r,ı\ .

1 

vaffakıyet göstermiılerd ı r. 
ba~lılığım. Atatürk~ Parll l?aşkcım U l. ıi~fi 
olan ııevg ' ve inancını açı- .Kırdurtn s6y lı ·ııi: 
la vuran heyecanla bir l'ÖV· l Arkadaı'ar; 
levde bulundu 1 n UtliW Bta hknir v.-: Balı 

al mı ~ ve hal yan muhhra-
suıa cevaben muhafazasını istedik ten sonra konseyln 

-============! Habeı ıııne karıımasına 

faaliyete batlanacakhr. 

Kayseri 
sosyete paktına isti nal etlirmiı, 
harbin önüne geçmek için rağmen tehdit edilir · 

bir kaç üyelik bir kömite ken kendi halinemi bırakı· 
h::tkilini istemiı . Delege ita- ladaRını korunulup korunul-

00kUm8 f lbf İklSI IÇ!hJOr lyanm ittihAmlarmı ş ıddetli dığını sormut Ha bet 

Ankara, 7(Ö~el) - Kay 
seride Siamerbank tarafın 

dan kurulan Pamuklu mı!n

sucat fabribsa bu ayın on 
altmcı günü büyük türenle 
açılacaktır. 

bir lisanla protes• o etmit d~legeat mudafaaına baılar. 
ve demiıti r ki ltalya mem - ken İtalyan delegesi konıe· 
leketlni daha eyi soymak 
için onu lekelemek isllyen 

halya Habeıle muva 
sat davranııında müzakere 
bulunmak için kendisinde 

V u n a n Doiıanması 
20 EylCılde Geliyor. 

istanbula aılecet olan Yunan donrflması için gı niş ~ir 
program haz1rlanmı~tad1r. 

Donuma11ızdanbtrfılo Ça Jaknledı d111n01ayı karşıhyacık . 
Ankara, 7 (f>zel) On hazırlanmaktadır Donan-

p11rçadan ibaret Yunan do 
nanması, bu ayan yirmisin· 
de İıtanlı ula ge1ecek ve dört 
gün kalacaktır Donanma 
amiralı ile 11üvarileri ve bü 
tün &ubaylar, hükümt"timi
zin konukları olacaklardır. 
Yunan donanmasının istik · 
bali için geniı bir program 

mamızdan bsr filo, Çanak· 

kaleye gidecek ve müttefik 
devletin donanmasını orada 
karşı 'ı yaca ktır 

Önümüzdeki sene sonla· 
rında donanmamızdan bir 
filonun , Pıreye giderek Yu 

nan donanmauna iadei 'zi· 
yaret etmesi muhtemeldir . 

yi terketmiı bundan sonra 

Sovyet Rusya dııbakanı Sov

yel Rusyanın ita ' yanın kon
seyden • istedlil ka · 

rarları tasvip etmediğini 

söylemiıtir. Bundan sonra 

konsey baıkanı anlaımazlı · 
ğm tetkikine devam için bir 

uıul teklif edileceji 
ümidiyle celseyi l<11patmıı 

tır . 

Royter ajanaand bir di· 

yevde bulunan bir İtalyan 
delegesi konsey tarihinde 

bir büyük devlf'tfn bugün 
halyanın uğradıfı bu aiar 

hakereli görmedljini ve ha· 
!yanın bu diyevin metnini 

aldıktan sonra nasıl bir ha. 

ttı hareket ı alc ip ede • 
ceiini kararlaıtıracağını 

söylemittir. ftalya ıekreter
ler komitesini teıkil için 

ileri sürülen bütün isimleri 

~esir l ilerin asla unutamıyaca bayramınızı kut l uluım . 
::; reddetmekte ve bu meyan . 

da İngiliz, Franta, Sovyet 
Rusya ile küçük devletler 

ğı bir gündür. Çünkü Balı Yaşa11n. Ordu , Yataııır'ı , 
kesir esaret felaketinden 13 Atatürk . 

sene evel bugün ıibi llray baş sı•krderi H l 
16 Eylulc1el kurtarıldı. sev· Hakktmn söylevi: 
gili Grdu11Una kavuttu. Sayın yurdaılarım Halık 

Arkada ti"; eairliler; 
Balıkesir kendini esaret Bugün Hahke11irin kurtu · 

zincirinde:n ve zilletinden ku· lut gününü kutlulıyoruz . 

mümessillerinin tayinine iti
raz etmekte halya delıtııl 
aynı zamanda kon..,e 

Habeıle aynı zamanda 

toplantıda bulunmaktan im· 
tina ettiği genel sekreterlffe 

rlarmış olan büyük batlara, Bize egemen lik ve özbanh · 
il · O d k d reAmen bildirmit bunun üz· sevg ı r usuna artı uy· ğm sonsuz sevincini getiren 

du~u minnet ve tükrana zafer kartalı Mehmelciğin 
hiç bir zaman , hiç bir kim · tunç yüzünü 13 yıl evel 
seye karıı his etmemittir ve bugün aramızda bulduk . 16 

etmiyecektir. yıl evel yabancılar Türk 
Arkadaılar; Bahkesır on yurdunu sömürge, Türk ul. 

üç sene evel bugün duydu usunu tutak yapmak için 
ğu ve bugün tazelediği bü- yurdun her yönüne ve bu 
yük coıkunluk ve sevinci artıda Balıkesire de ıaldır-
tarihin hiç bir devrinde mıılardı. Düıünrneııi bile ne-

erine genel sekreterlik oda . 

sında Laval, Eden, Tevfik 
Rüıtü Aıas, Lehiılıtn. lspan. 

yol ve A vuıturya mümes. 

silleri arasında bir görüıme 

olmuıtur 

Londra, 7 (A.A) - Londra· 

dan bildirildiğine röre lnı•'•z 
duymam•thr. Aradan on fesimizi tıkayan , kanımızı 

1 

s ı yasal çevenler: dünkü ha-
üç ı;ene geçti. Fakat durduran bu akibetten bizi 
BalıkeAirl iler k hraman ordu ·, ve Türk Ulusunu Büyü'c Önder diseden bedbin görünmek-

muza kartı hlssetiii o sev Atatürk l<urtardı. tedir, ve ltft1yanın M11arda 
giyi büyük Haliskirımız Yurdun kurtuluı yönün· ingiltereye aleyhdar faali· 

Atatürke karıı duyduiu o deki çalıtmalarımızda bü} ük yetin hal ya nezdinde bir 
minnet ve tükranı ve kurlu- Mustafa Kamil Baıbuğ ola· protestoya ıebep olacalını 
luf sev.nclni bugün hili rak görmek bahtına bu mi 

sanmaktadırlar. aynan yüreklerinde ve his ilet ermltti Bu bahtın iradt· 
ediyor. Bu sevin o sevgi tük si olan Muıtaf a Kamil 30 Gard iye gazetesi Franaanan 
ran yanlız esaretin zillt>tini Ağustos 922 de Dumlupın· İngi ltereye bir nota v•Hek 

Mana at er 

ve kurtuluşun saadetini du- ardA kaldırdığı kurtuluı ba Habeı itinde ltalyaya 
yan bugünkü neıillerfn değil yra~ını Balıkeıir 6 Eylul karşı zecri tatbikat 
Balıkesirin gelecek nestJle- 922 de bağrına bastı . · lngiltereye arka olmak için 
rinin vicdanmdft ebediyen Mustafa Kamil bayr(~mın 
vafıyacaktır. sıcak kurum ve dalgaların İnglltereninde Franıaya arka 

Yurtsever Balıke.irin güzel da ulusal kızıl renginde olup o'mıyacağını taahhüt 

haUu. itten gelen saygı ve du · Balıkeılrliler bugünkü özapr. elmeıini istedJjlni yaamak-
nıulAramla 6 Eyl~I urhıh•tlt (D~vamı üçilncö •Ayfada) t tadır . 
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İlk yazımda da ~öyledi· 
iim gilfl üst kapaklarda ön· 
ce gördüğümüz kabarcıklar 

baılar ba§1<Jmaz saydığım 
araz olamaz Bu kabarcıklar 
hazan o kadar büyür ki üst 

kapak çevrildiği zaman ad 

eta bir inciri ortasından ay· 

ırdığınız za~nn nokta nok 

ta çekirdekleri koyu kirli 

sarı veya açıkca kırmızı bir 

man:1.1uada nasıl görürseniz 

Trahom floride lupkı bu 

manzarada görülür. Hastalı 

ğl , eski profesörler incire 

benzetmitıler ve ismine incir 

hastalığı da demişlerdır. Bu 

hastalıkta birçok hastalık

larda olduğu gibi devrelne 

tl\ksim olunmuştur. 

Başlangıç Trahom filorid 

netip başlangıcı ve netiµ 

namile dört şeki lde kabul 

edilmi~tir Bazı profesörler 

bir iki §eklini de ilave etmi

şlerse de Hükümf'ti Cumu
riyemizin Trahom te~kila

tanda bu dört şekıl resmen 

kabul edilmiştir. Ôtedenbe· 

ri halk arasında fena bir 

fikir vardır Trahomu mü

nevverlermizden ·başkaları 

bilmezler. Yalnız kuru ağrı 

der1er. Ve hiçte ehemmiyet 

vermezler. Maalesef münev· 
verlerimizin bazı'armda da 

yanlaş bir fikir vardır ki 

Trahom tedavi ile iyi olmAz 

deniliyor. Halbuki bu çok 

yanlıştı. Bu glln bütün me · 
deni meml~ketlerde bu ha

stalığa ktuşı Trahom müca

delesi vardır Air çok held 

mler, hemıire,S hula bakı
cılar, sıhhat memurları bu 

itle meşguldürler. Trahom 

her devresinde tedavi edilir. 

Ve hastalığın devreleri çok 
zararsız olarak geçer, ~on 

devreye getirdir ki buna da 

devri tendip denilmektedir. 

İlk ba,langıç devresinde 

tedavi edılenler mutlak su· 

rdte hastalığı atarlar . Fa~al 

ikincı. üçüncü, dördüncü 

devreler.in tedavileri biraz 

faz.la uzar . haçlR tedaviler 

le bu hasta 1 ığı iki senede 

tedavi etmek mümkün ise de 

cerrahi tedavı i 1e altı ayda 

tedavi etmek daha doğru 
dur. Bu haııtalığın mıkrop
ları ince zaran altına gireli · 

ği ve kendilerini gizlediği 
içindir kı i 'açla tedavi edil-
d ·~ . 
ıgı zaman ... Haç Lu mik-

ropları bulamıyor ya 1 ınız 
Zl\rın üzerin .. d-k··ı ·· · · "' o u ur ıçerı-
ye ··f · nu uz "demiyor. işte bu 

sebepten ipokrat yani Lokman 
Hekim b"' b 

. 
1 e ıınu lecrübele 

r1le anlamı" ve h" 
Y cerra ı le-

da viler latbık et . t. E k . mış ır s 1 

den incir Ydprakları·ı k e, şe e· 
rle bir nevi balık k .. b .... 1 ~ ugı e 
yukarıda gördüğümüz kaha 

rcıkları siJmekle tedavi elmiş 
ferdir. Hatta praf esör weker 

kitabında der ki: 

" Tırahomu ne kadar. 

fena dersen iz oı adar büyük 

istifadeler edersiniz.,. 
Geçenki yazımdcı bi'dir 

diğim gibi Trahonıuıı çok 

zorlu zamanları vardır. Me · 

sela Trahom flor ide tutul· 

muş bir hastanın gözleri 

diğer her hangi bir göz ne 

zlesi mikrobu ~le karıotığı 

zaman gözlerin kapakları 

ıiıer ve evela sulanan göz-

Ierde adeta cerahet şeklin

de akıntı1 ar olur. İşte bu 

zaman hastalık çok r~na 

l ir şekildedir. Trahom mik· 

ropları çok ağır yürür se 

nelerce Trahomlu olan has 

talar vardır. Be ki hiç far · 
kında bile olmazlar Hekime 

müracaat eclıldıği zaman 

muayene edilince filorit ve· 

yahut ten\ ip devresine gel 
miş olduğu gödilür. Kendi 

seyrinde ağır olarak devam 

eden Trahom hnriçten ge 

len her hangı bir mıl<ropla 

birl~şliği zaman adet& uyu 

yan yılanı kamçılar gibi di· 

ğer mikroplar Trabomu da 

kamçılarlar \'e bu zaman · 

da da yukarıda ı:öyledığim 

gibi hasta 1 ık kt•ıhi ehemmi
yet eder. En ııyadı..: sırayeti 

de bu zamandadır. 

Bu hastalık her zaman 

sari yani bulaşıcıdır Tra 

hom:u bir kiınsf'nin ellerinı 

tuttuğu zaman yıkamadan 

ken •H gözlerine ellerıni sü
ren ht!r kes bu ha~lalığa 

tutula bi · iyor. Trahom hiç bir 

kimseyi muaf tutmaz, her 

keste olur. Nazariyesi kabul 
edilmişse de bazı lt>crül·e 

lerle anla~ıidığına göre siyah 

ırkta Takrunu de· 

clilen kabilede bu hasta'ığa 
tesadüf edılemediğine ben 

şahidim. Çünkü her Traho 

mlunun kanlarında bir nevi 

albümin yani yumurta akı

na müşabih Lir ınadde olu· 

yor Sıhhatta olanlarda bu 
yoktur. Ağl~bi ihtımale kar-

şı Takronilerin kanlarında da 

b ı r nevi muafiyet verecek 
bir mcıdde olsa gerektir ki 

Trahomu vlİcuda sokmıy( r. 

Fakat bu şiuıdi ik bir naz 

ariyed•r. Henüz beynelmilel 
kabul edilmiş değıldır . 

Trahomun ilerlemiş bır 

şeklınde ies?, düf ec:ilen bir 
hastaya karş1dırn bakıldığı 

zaman üst k a paklan şişmiş 

ve kirpik d ı plerine bir kay 
tan geçirilmış gibi görülür 

Fakat henüz başlamış Tra 

hornda bu haller görü ıııez 
adeta hali sıhhatte bir şa 

hıs oldu~una hükmolunur. 

Üst kapaklar çevrjlince Tra

hom kabrı rcıkları göze çar 

par. 

Bu hastalı~a benziyen 

bir~aç türlü hastalık da var
sada bunun vasıfları diğer
lerinden ayrıdır !'unları an· 

cak mütehassıs etıbba anlar 
Trahom hastalığı çok uzun 

süren bir ha talaktır. Sene 
!erce devam edt>r Nihavet 

iki türlü neticelenir. Birin 
cisi görülen kabarcılcl.rır ya· 

vaş yavaş kaybolur. Şiş ' ık 

geçer hut a 1 ık lendi p yani 

son devresine girer. Veya 
h\ıı yukarıda söylediğim gi · 

bi ihtilat yapar. 

Tnhom ekseriyetlt• bır 

göz.de başlar. nihaye t diğe 

rine de geçer. 

Seyri: Her hastalıkta ol 

duğu gibi bu hastalıkta lıa· 
şiar, devriltema'e girer 011 • 

dan sonrada eyıliğe clo~tu 
dön •11eğe haşlar. Bazan ihti 
latat Ydpmadığı hilld~ de iyi 

olur Lakin ekserivetle ılıti 

latftt yt1par, eyi 1 eıınıe zaına· 

nında iken birdtnhire niks 

ederek vahim şekle gire 

bilir. 

(Dev11mı var) 

i ı~ ., ,, t I .. Ç E L E 1\ İ l\t İ Z D E 
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B r a Gönenin • 9 Eylril :anayırı İçin: •• J 

Bırçok Kımseler Dun ı Öüretmenleri dün şe~ri
Panayın Görmeğe Gi ti miz~en izmire gittiler. 

Aursa öğretmenlerinden 

Kurtuluşu heyecanh ~ir 
ş3~il~e kut ;ulandı. 

Gönen, 7 (Özel aytarırJJ1~· 
dan) - 6 Eylul Gönen•~ 
kurtu'uş bayramı büyük to" 

renle kutlulandı. 

T reB~e yapılan önemli tenzilat ~ugun sona eriyor. 
Bugün ~e ayn bir ~atar izmire hare~et edece~. 

'-l•lıı :nı z ı. ta-ı cıı u 

9 Evlul İzmir arsıulusal maktadır. Onun ıçın bugün 

panayırına gidt-cek1er için dokuz buçukta belli olan 

devld deıniryolları gidip ekspresten b~şka şehrimi7de 
gelme biletlerinde önemli ten . saat 1 J ,26 ele i\yrıca bir 

zilat yapmaktadır 
7 Eylü de tenzilat günlerine 

dahil olduğu için dün de Han 

dırmadan Suuğır rktan. şehı ı. 

mizden ve diğn • istas\ on 
lardan çok kalabahk bir volcu 

kaf ılesi İzmire gitmişlc: rdir. 

Bu gün tenzilatın son gü

nü oldu~und;ın gideceklerin 

daha fazla olaca~ı umul-

posta katarı hareket eflect>k 

lir Fiatlar uçuncü gidıp 

gı>lane 160, ikinci 225, bi 

rinci üç liradır . Bu hiletler 

le dönii* l6Ey ' ü1e kadardır 

On altı Ağustosta başla 

mı~ olan on beş günlük -halk 

ticııret bilf'tlPrinin n•ürldeti 

n Ey lulde bit mi! bulunmak 

tadır. 

1 ıo kişilik bir grup 6 ey 

li'ıl akşamı otobüslerle şeh 
rimize gelmişterdir. 

Mısafir öğretmenler şeh 

riıniz öğr~trnen\erinin dela· 

idi ile burada bulundukları 

zaman içind~ ınuhlelıf yer 

leri get: •rek tetkil. ler }Ci P· 

mışlardır. 6 eylül ge 

cesi de Halkevinde ve 

rilen (Özyurt) pfyesinin 
teınsılınde hazır bulunmuşlar 

ve dünkü trenle İzrhire git· 
mişlerdır. Misafirler lstas 

yonda Kültiir Direktöı ümiiz 
iL Salim Atalık, ilk olrnl 

hıp 0kteri B. Ali R iza, orta 
ve ilk oku ' öğretnıen 1eri, Hal 

kevi tarafından samimi bir 

şekılde uğurlanmış ardır. 

Gelenler Giden'er 
Deftndarımızla, (;Ü venlik 

Olraktörümüz iünkü lrt!nle 
iz.mire g trnişlerdir. 

~ İstanbul üniversitesi pro · 
fesörlerinden Salih Murat 

evelisi gün şehrimi7e gelmiş 
ve dlin lzmire gitmiştir. 

Kurtuluş bayramı ile b~i· 
tiin gün Gönen coşkun bır 
sevinç içinde çalkalandı I 

On üçüncü dönürn Y
11 

C ~ e· temııil eden etkrlerın ,od 
ne girişi çok heyecan l ı ol Ll 

Gen.çler ateşli ~öylevleril~ 
bugünün önünde duyduklar 

sevinci açığa vurdular· 

Bin erce halk sokakl~1 

do'durmuştu Uray önÜll ~ 
·tdı 

heyecanlı söylevler ver• cJ 
. - e 

Gece idman yurdu önUll 
11· 

ulusal lıa valc.r çalındı. OytJ 
lar, eğlenceler tertip edildi· 

Böylece Gönen kurtuluş~· 
nun on üçüncü yıl dönü(ll

0 

.. k 1 . i bır nu ço canı ve samıoı 
şekilde kutluladı. 

Gö~ercinlerin ~aşma ge
lenler 

A"t 0 Ören mahallesinde ol' 
~ w ııı 

uran arabacı Merkez 0 8" 
· rıt' 

kunduracı MuharrPm Y~lt• 

Bayanla 
6 eylül~e üslüğü bir da~a 
almama~ üzere attılar. 

Cumuriyel Halk Partisi 

nin, Urayın ve Halkevi 
mizın işareti ıle büyiik Türk 
devriminde yeni bir hız da· 

Şehrimizde H a y v a n 
Sergisi Yann Açılıyor. 
Sergi yarrn saat on ~eş~e ~o~u alamnoa açı : aca~tır. 
Sergiye 30 ~a~a. ~ ine~, 42 ta~, 20 ~e Ja~lı ~tsra~ 

aynı mahalJeden Salih og 
Salimin evine kimse bulu\ 
madığı bir zamanda girere . a 
göğercin kiimesınin asıf1. 
k ·' ·d· . k d ~ yirıtll ı ı mı ır ı~ıııı ve • 1 

k d .. ~ . . k f larııı a ar gogercının a a i 
lcopardı~ını şikayet etl11e~ 
üzerine tahkikata bnşları(ll" 
ıştır. 

[vini taşlamış. 
ha almış olduk arını göster 

diler. 

Kurtuluş bayramının kut -

lulama töreninde ü ~ lüklü 
tek bir brıyan göıe çarp 

madı. l'iitün ba yanlarımı· 

ıın üslüg ü b:r daha almn· 
mak üzere atmış 

0

oldukla 

rını sevinçle gördük. 

Tütün 
Kaça~cıhğmdan suç'u olan- ı 
tar i~tisas ma~~emasine · 

ver iloi. 
Küpeler kanı tı nu janc!a r· 

malan hlrafınd ıı n l\onali pı 

nar kanıununun Pe'ilçi1
• 

köyünden Mahmul oğ 1 u Ab· 
dullahın merkebinde üç, ay · 

nı kövden Halil oğlu lfa 
lil İhrahimin beygirinde 

beş kilo tütün bulunduğun-. 
dan hayvnrılat ve tütünler 

müsadere edilerek kaça

kçı ar adlıye' e 'eri'mietir. 

Giresun kanıt nunun 1\ 11 

rudere köy~inden Mustcıf a 

oğlu Veli l\üpeln kamunu 

bölgesindt-ld tar lalardan tü· 

tÜn çaldığı hal er alınmış 
ve .. vincle y;ıpılan araıtır 

mada yerli kilo tütiin hu 
lunınuştur. Velı tütün erile 

bi rlıldt• ihtisas mahkeme

sine verilmek iiLere şehri

mize getirilmi~lir 

6üçlü1ar izmire gittiler, 
İdmangücü spor lrnlübü bi

rinci takımı İzmir Altay ta

kımı ile bir maç ya~lınak 

ÜZt>re dün İznıire lı{İtmişler
dir. 

iştira~ e~ece~tir. 
Cuma günü Dinkçiler rııll' 

hal esinden İlyas ile bu 11
1

1' 
. .. deı• 

halleden lsmaıl iU yüzun cJıt 
biribir;erile kavga etmi~Jer 

· · da'1 

lsmaıl Ilyas tarafın 
' t 

evinin taşlandığını iddia e 
tığinden tahki.kata b<'~1811 

mıştır. 

ı. • f at 
ğa lar için sekiz mu"" 
vardır 

l~j 
iki bııinciye otuLar. ~ 

ikinciye yirmişer, dört üç•'. 
·· 1 ı. ı· a dıt ncuye c e on ueşer ır 

ğıtılacaktır. . ,.11· 
ineklere 14 mukaht 

rdır İlci birinciye otuııır• 
·e· 

dört ikinciye yirmişer. 1 ~ a 
k:iz üçüncüye on beşer 1 ~ 

.. kil 
verilecel<lir Birinr.i oıu 

1 1 /. k 1.. . • 1 

. . bıJ• 
fat alacak ineklerin ıkı 
çul< ile sekiz ynş arasın~: Evelce de yazdığın ıı: gibi 

ehli hav vanl.ı r sergısi yarın 

saat on beşte lrnşu alanında 
açılacaktır. 

Sergiye iştirak edecek 
lıa) vanlann ya7.ımına 5 ey 
lül perşembe günü saat on

yedrde son Vt'ri 1 miştir. 
Haber aldığımıza ~öre, 

sergiye 30 boğa, 8 inek 42 
tay, 20 de taylı kısrak iş 

tirak etmek üzere yazılmış 
bulunmaktadır 

Sergi: 1 iri atlara, di~eri 
sıftır cııa aıt olmak üzt're 

iki kısımdır. Sergı dt! seçim 
kurultınun en çok reyini 

alan kısrakların ikı birıncı, 
iki ikinci, dört ücii ncü, ve 

sekiz dördüncü ol mal< ü, t re 
on allı kısrağa nıiikafat ,·e
rılt>celdır. 

Birıncilcre yetmiş• r ikin 
cilere, ellişer, üçiincülere 
otuzar, ~ördiincülere 'irmi 
şer lira dağıt ılacald ır. Bi 

rinci . ikinci. miikafatlar dött 
ve on yaşın~akı lıül.Limel 8 

Jarn, üçüncü dördüncü mü 
kafat1ar da dalın. yaşlı, kıs
r,ıklnra aittir. 

Taylar içinde yırıni adet 

mükafat vardır İki birin· 
ciye altmışar, iki iki 
nciye lurkar, dört liçüncüye 

otuzar, on 'kı dörduncüye 
yirmişer lira verileceklir. 

Sığır ~ubesine giren bo-

olmaları, kendılerinio 

yavrularının eyi buluod~· 
ları, siitlü olmaları la:ıırrı 1 

.. 
.. Jlıl 

9 ey Jul pazartesi gu ıt' 
saat on yedide kaP t 

ı sall 
nacak o an sergi varın ıt 
on bes,len itibaren paral! · 

1 J1. 
olarak heı k~se açık bu ıı 
durulacaktır. 

20 İLKTEŞRİN • PAZ~fı 

GENEL NÜFUS SAYIMI 
Bugünkü nüfusumuzun sayısını, va
sıflarını bi,mek, devlet ve ulusa yaruı
ki ihtiyaçlarımızın neler olacağrnı ta
nıtacak, onları karşılamanın çarele
rini öğretecektir. 

//AŞ\ ı~·gA:,J:J' 
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Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. 1 

SovyetRusyadaÇocu
ğu Yaşatma Savaşı~. 

Çocuk düşürms 
Aylenin ve çocuğun im 

runnıası için yapılan savaş

ın başında da. ço1.uk düşür
llleye kartı yapılan savaş 
vardır Çocuk dütürmeyi 

kanunla§tıran kanunun de 
ğillirilmesi dü§ünülmüyorsn 

da, hasta yurtlarında ve 

kliniklerde çoçuk dülürmek 

için gittikçe daha çok güç· 

lük er yapılmakta ve ope 

raayon, ancak kesfn lüzum 
KÖrüldüğü zaman, yani ka
dının hAyah tehlikede olur 

sa yahud da bir karı koca· 

nın ihtiyaçlarına yetişemiye · 

Cekl~ri kadar fazla çocuk 
ları olursa yapılma ki adır 
~oskovada anne ve çocuk 

trıüzesini geı.d m ve bu mü· 

~enın iç dü:1enine hayran 

kalmakla beraber. çocuk 

düşürme hakkındaki fornıü 
llere de ıaotım. /"\Çıkça gö 

tülüyor ki bu formüller ka 

dınları, çocuk düşürme ope 

tasyonunun ağır. hRttfı. ölü 

rnle biten sonuçları hakkın 
da korkutmak için bulun 

rnu,tur. Öte ta.raftan, gaze 

lelerde de tanınmış doktor 
1ar, aynı yolda şeyler yaz 

rtıaktadırlar Hazirandn bir· 
kaç gün ara ile Moskovada 
ki iki doğum uzmanının ya 

~ılarını gaz'!te lerde gördüm 

Bunlar. çocuk düşürme t'n 
İyi şartlar içinde yapılsa 
bı 1 e, bundan çıkan bütün 

kornplikasyonları sa}ıp dö

küyorlar ve öteki doktorla 
re, çok ihtiyatlı davranma
larını ve hele genç kadın~a
tı, ünlarca istenilen '~peras-
0Yunu yapmamalarını tav· 
&iye e::liyorlnrdı. Çok defa 

Çoc:uk dü~ürmenin sonu kı 

sırhk olduğundan. birçok 

klldınlar ı;onradan çocuksu· 
1 

~ uk yü1:ünden eseflenmek 

ledırler. Baıka bir doktor 

Çocuk dLişürm~rıin "sosyal 
bir afet,, olduRunu söy le 

lllekten çekinmemekte ve 

bu işe hele gı.ı 'ı çocuk dü 

4Ürnıelere kar~ı, daha ener 
jik bir ~a vaş istemektedir. 
Bu l k ·w yı • anunıg operasyon 
ları .. ' t ~. b . n guç eş ıgı nıs ette gız 
)j Çocuk dütürmelerde de 

bir fazlalık kaydedilmiştir. 

!:!Jkaye: 

Birkaç zamandanberi mü 
cadele edılen bir şey de , ka 
dmlara gebelik sırasında ve 

doğmadan sonra birkaç haf 

ta izin verdiren kanunlardan 

dolayı bazı iş &ahiplerinin 

gebe kanınlara ış vermemelc 

yolunda gösterdıkleri t-ema 
yüldür Son temmuz ayında 

gazeteler bu yü2den birçok 
şehirlerde ve hele Arhange· 

H<de bu yüzden çıkan skan 

dallan yazmışlardır. Bahse

tsiğimiz şehirde, gebe olma· 

dığı hakkında bir be' ge ge 

tırenıiyen kadmlara iş ver

memek bır kural haline gi 

rıniştı İo sahiplerinin bu is 

tekleri tabialiyle kanuna 

uygunsuz olduğundan , bun 
lara karşı kanuııiğ takibat 

yapılmaktadır. 

Çocukların korunması 
Sovyet yurddaşlarında ay 

le ocağı ve çocuk sevgisini 

geliştirmek için, ı;on zaman 

larda Stalini ve onun Sov

yetler birliğinde yapmak 

ta o'duğu büyük preslijı 

istismar etmE>ğe kadar gi 

dilmi lir. Son günlerde 

Prı:ı vda gazetesinde çıkan 

büyük bir fotografta, Sta -
1 n, küçük luzı Svit:letana 
nın saçlarının büyük bir 

şefkatle okşarken görülü) o· 

rdu; başka bir fotograf ~a 

onu, kü tür ve dinlenme 

parkındaki çocuklar tarafın 

nan etrafı çevrilmiş halde 
gösterıyordu.. Stalin çok 

iyi bir a yle bahası ve çocu· 

kları büyük bir dostu oldu 
ğun göre. Sovyel ler bir

lıği vatandaşlarının da onun 

örneğine uymaları gerekmez 

mı? Zaten Almnnyada da 

Hitlerle bu bem er hır pro · 

paganda yapılmaktadır. Fü

rer bekardır, fakat Beri in 

de onun portresini vıEn 

ler ine koyan mağazalarcJ,, 

kendısini etrafında ço<'uk · 
lnrla . onları dizlerine almış 

veya çocuklarla lJir hikaye 

anlatırken gördüm 
Yazımın baılangıcında da 

söylediğim gibi, "ayle hüc 

resi" şimdi komünizmin 
esaılı bir elen11ır11 sayılma

maktadır . . 

Yarasalar 

b· Birden ciğerlerine, serin 
b•t rüzgar haliı de, eserek 

•r menekşe kokusu doldu. 
\'anından şık . kostak bir ka 
dın geçiyordu. Yürüdü ardı 
'•ta . 

Bayan, dedi Beni yo 
1
da, kabul t-dermisioiz .' 

~ ~iz bır eski zaman 
b llrıfendisi gıbi önd<.>, ben 

•r köle gibi arkanızda .. 

Nıçin 
~ 1 ~' evınize 
I· it,_. . ? 

•11ıyını. 

susuyors•ınuz ) .. 

kl\dar gc:çireılİ 

" 
l<adııı , susuyordu. Yürü

~0rl.ndı 

İlhanı bu susma umutlcın
(lırıyordu: 

}' L.ZA.\': 

.M. N. 
Susmanızı kabul etme

nize Öırakacağım .. Niçin SU· 

suyorsunu? .. 
Evinize kadar arl..edaş ol

mak istiyen birine lozılır mı? 
Kadın döndü birden bire: 

Kendimi, yalrıı:r daha 

rahat buluyorum. 

- Yalnızlığı biln.iyor gi 

bi konuşuyorsunuz, hayı:.n .. 

Yalnızlık. Yalnız kalp, boş 

hır kafes kadar bom boş 

ltı r. 
Söylüyordu, durmadan sö 

ylüyordu. 

Kadın, kimi kızgın, kimi 
kıv.ınc ı, kımi hırçın bır se· 

sle paylıyordu onu 

İlhan, h :rdenbire im una 

te gıri vnmişti. 

TORIDlLl 

Ana ve babaya sbygı 
Bu sıralarda sıksık gaze· 

telerde, çocuklarını sokakta 

başıboş bırakıp bunların se
rseri olmalarına sebep olan 
anne ve babalara karşı "ta· 
kibat,, yapıldığı haberi ok

unmaktadır. Buna karşı da. 

iki nesil arasmda siyasal 

veya diniğ a 'an arda anlaş 

mazlık olduğu ı:amanlarda 

bile, çocuklarda anne ve 

baba se~gisinin urardınl 
masına çalışılmakt&dır Ko· 

münist gençlıkleriıı organı 

olan bir gazetenin. fabrika 

da çok iyi çalışan. fakat 

ayle içinde çok kötü hare · 
ket edan Çerniçef adlı genç 

bir işçı hakkında açllğı an

ket. bu bakımdan, çok ma 
nalıclır. Gazetenin, ne~retti

ği cevapları seçiş tarzı gen 

dere anne ve babaya say 

gı hissinın aşılanmak iı-ten

diğini göstermektedir. B ı r 

genç ko!koı.lü şunları yazı 
yor: 

"Genç_ komünist Çerniçd 

hakkındaki mektubu annem· 
1 

le babama g{)sterdim. Uta-

nıy0rdum, çü~kü bu mektup 

benim halime de uyabilirdi.., 1 

Sen benim bir şeydt>n anla 
ınadığımı sanıyosun, bana 

bir tek kelime ~ile söylet -

' mıyorsun, kardeşlerini say
mıyorsun ve onlara okuma

larında yardım etmek isle 

nıiyorsuıı ,. Babam da ~öze 

lCarıştı: "Evet, senin bu ha 

reketin, genç bir komüniStt" 

yakırnaz,, Böyle sö7.ler işi 

tmek benim hoşuma, gitmi

yordu ama. haklı idiler. 

Bir ayle toplantısında, ade. 
tlerimi değiştirmt"ğe, clersle

rıne çalışmı)an ve bazen 

arkadaılarile it ki !çen erkek 
kardetime göı: kulak olaca 
ğıma kız l<ardeşlerimin 

okuldaki ça 'ışrnalari'e yaln 

ndan ilgHeneceğime ve ge· 

rt>kirse onlara yardım ede 

<:eğime söz verdim. Ben. 

biıim oradaki komünist 

gençlık 1 er kurumunun şefi 

yırn Sözümü tutma7., tavı· 

rlarımı rlüultmt>sem, alela 

de komünistler bana ne 
derler? On 'ara örnek "er 

mek bana dütiiyor . ., 

Bir Sovhoz. köylüsü de 

Çerniçt:fiıı harekelinı beğen

" ediğini söylemel<tedir: 

"Fakat komünist gençlık

ler kurumunun -ela bu dunı 

rnun soravında payı olduğu

nu :söylemeliyiz. Bi:t hiç bir 

zaman toplantılarımıza an-

Ne yapacağını şaşıran ka· 

dın, bir iki çırpındı. Bağıra· 
madı. Birkaç adım sonı a bı

raktı l<endini zorlamaktan . 

Bıliyorum, büyük bir 
suç işledim O kadar f?lizel· 

diniz ki, bayan tutamadın 

kendimi. 

Kadın, bu yabancı, yalan 

olmuş kelime yığını altında· 
ki yüreği. İlhanın göı.lerini 
ilk bakışta anlamıştı. 

Ho, bir delilrnnlıdı . Biraz 

evel ettiği ~uçu hoş görü· 
yordu. 

İlhan. ona adını sordu: 

Adınız ne? .. 
Belkis. 

Ne güzel ad öyle o? . 
Henim İlhan .. 
Tamştığımıza sevindim. 

O şeref, benimdir. 

Belkis, delikanlıyı sevim· 

li buluyordu. 

Fatıhi çoktan geçrnışler. 

Karagümrii~e gelmişlerdi 

6 Eylul 
Kurtuluş 

Bayramı 
(Baştarafı birinci sayfada} 

lüğünli, egemenliğ ini l uldu 

ve bugünü yaşatanlcıra mınnet 
le bağlandı 

Bal.kesirli; egemen'iğin ve 
özgen liğ in kutlu o1aun. 

Hüyük Zaferinin onuruna 
inan, giiven, sevin , coş ve 
hürriyetini kutlula. 

Bu ün Ü günü kutlulama 

mız için mal ıa rım, ve kana
rını, canlarını veren ıehıtle 

rimizi rahmetle anar, uyu 

ka yükselen ruh ' arının 

maneviyeti önünde tazimle 
eğilirim. 

Bugünü yaratan büyükle
rimize. büyük Türk Ordusu 

nn, asıl Türk ulusuna yüz 

binlerle saygı ve mınnet 

U u Önderimiz ve CumLr 
başkanımız Atatürki.in ma 
nev.i huzurlarında Balıl< esiı. 

lilerin minnet ve şiiluanla 

rım sunarak eğilirim . 

Oğrclmrn il. CctJdri !Je 
mir 1{;111 söyleui: 

Arkad"şlar; 

Hugün Ba'ıkesirirr izin ku 

rtuluşunu hepimiz içil n ge 

nelerimizle babalarımın ça 

ğırmadık. Onlar bizi hayat
larını nnlatabilirler \'e çoc
uk'annın hnyatlarının nasıl 

olmasını istedilderini söyli
yebilirlerdl. ,. 

Orada iken l,endım de 

gördüğüm üzere, uzun za 
man kü\.ük görülmüş değıl

se bile ihmal edilmiş olan 

ahlaki~ adetlerinin yeniden 

kurulın.ısı için yapılan bü 

yük hareket bu yıl başla 

mışlır. Yönetmenler, Sov
yet vatandaşlarının b~ ki 

de günün birinde elde sila 

hla müdafaası gerekecek 

olan "sosyalist yurdunı.n se 

vgisini öğrennı~leri fçin, da 

ha önce ay1e sevgisini öğ 
renme!eri lazım olduğunu 

anlamışlardır. Kısaca. Stali· 

nin devrimci olmaktRn faz 

la ulusal bir siyasa gütme 
ğe ha§ladığı ;:,üncenberi, bu 
na benzer şeyler görülmek

tedir: Siyasal ve ekonomik 
hayatın durlaşmRsı vf' nor-

malleşmtSi ile beraber, her 

medeniğ memlekette görli· 
len eski ahlaka dönülmek 
tedir . 

flndr e Piyer 
Ôrop Nuvel, P,.1rıs 

.24 • 8 935 

Aras ı ra yanlarından tramva 
ylar geçiyordu Çanlarını ça

la çala; yaralı, aç bir yabnn 

öküzü gibi. inliye inleye .. 

Yarasa 'ar, uçuşuyordu 

KaratılıklarJn çocuğu yara

salar .. 

Belkis, İlhanın toy ve bu 

yol ar:da oldukça kaba ol 

duğunu anlamıştı, ille söyle

diği sözlerden . 

Belkis. İlhana elini uzat. 

t : 
Hoşca kalın . 
Evinize kadar geçir

mek isterdim 
Yoo. Yorulmayınız .. 

Hem sizi yanın da görme· 

sinler. 

Bir daha konuıamiya

cakmıyl7.? 

Genç kadın, elindeki gü
deri eldivenlerle oynadı: 

- Bilmem?.. buluşmak 

isterdim ama . 

- Evet. buluşmak ister· 

len bir t1evinçle--kutlultyoruz 

Balıkesir on üç yıl öne~ bu
gün 2 yıl iki ay 5 gün sü · 
ren esaretten sonra ışığa ka 

vuştu. Ulu Türk Ordu unun 

Yüce Kamulanı Atatürl<ün 

idaresinde 26 Ağustofta baş
lıyan büyük saldırış 30 Agu

stosta tarıhsa 1 ve evrensel 

bir zaferle sona erdi. On üç 

yıl önce bugün Bal kesir 

ufuk 1arım bağ ' ıyan kara bu 

lut nr bu zafer güneşinin 
ışıkları a tında eridi, parça
landı. 

Arkadaşlar!.. Balıkesir ıki 

yıldan fazla süren bu kara 
günlf rlnın kara çerçi vesi 

içinde özgenlığini kazanmak, 

kurtuluşa çıkmak için bütün 

varlığını ortaya koydu. Yıl

madı, umudunu kesmedi 'e 
nihayet 1922 6 E"· lıll sa

bahı kurtuluşu müjdeliyen 
ve şehre bir kas1rga hızı ıle 

giren Türk akıncılarını kuca
kladı 

Arkadaşlar!. 

Ulu Türk Ordusunun ya. 

rattığı bu günün ardından 

on üç yıl gelip geçti. On üç 

yıl som:a bugün bu büyük 

sevinç yürek erimizi aynı 

kuvvetle clövüyor Gözlen 

mizı aynı ıŞılt aydınlatıyor . 

Türk ulusu on üç yıl için· 

de en verimli devrimlerin 

aydın 1 ığındn yürüdü Bu de

vrimler' e ışıktan ışığa koş 

8AYP.l 3 

tult. 
Eskiyi yıktık Yeniyi kur 

duk. Osnıanh saltanatı-

nın yüzlerce yılda 

başaramadığı. başarmayı bi· 

le tasarlamadığı i§leri on üç 
yı içinde Cumurivet haıardı 

Arkadaşlar! .. 

Atatürkün iıaretile on üç 
yıl içinde Türk ı,ılusu en 

bü ük enge leri aşmış, en 
büyük inkı lapları yapmış 
ve benimsemiştir. Bugün 

geriy,e bakmıyoruz. Çünki 
daha on üç yıl önce Ulu 

Önder lİ eri) dlye haykır· 
mıştır. 

lçimizıde inanc, karşımız· 
da· bütün dün'vanın baş 

eğdiği , ordu v~ önümüzde 
Türk devrimile açılan ışıklı 

bir yol var, Atatürk. lıerı! . 
dedi Bu ıleriye bütün sev

gimiz ve inancımız!~ b11 ğh. 

yız 

Arkadaşlar!. Kurlu 1uşumuz 
önünde bu gü:n sevinçlerin 

en büyüğün{\ duymakta 
hakhyız. Kara günlerin ar

dından doğan . Türk ya ı ını 

kuruldu, Türk u usu bugün 
' 

hız aldı ve en ilerire va· 
rmanın t~dını on üç yıl ön· 

:e bugün tattık. 

Var olsun yurdun ufuk. 

!arını saran, karanlığı devi

ren Ulu Türk Ordusu: Var

olsun bize ışıkl-1 bir yol açan 

Atatürk 
Varolsun Türk Ulusu ... 

Şarbaylıktan: 
Blıkesirlilere: 
Soysal ve kültürel inkılabın ızın başarılması yönünde 

At ıtürkün işaret ve emrine uyularak yurdun her yönünde 

başlıyan }enilık ve bu arada kıyafet devrimı bütün hızla 
yürüyor . 

Bu kaynaktan ilhamını alan Şar kurulu bu yönde ka -

rarını vererek sayın hemşeri ere bir mühlet de bırakmıotı. 
Bugün bu bir ayhk mühlet sona erdi. Artık kanunun 
buyruğu baŞlıyor. 

Yurdsever ve devrimci halkımızın çok hassas hareket 

ederek takibata mahal bırakmamalarını Uray ha1kımız 

dan rica eder: 

Parasız yüksek okıılalarda 
okumak istiyenlere: 

Balıkesir Lisesinden me7.un o 1up yükst k tahsilini yıı p 
rnıya mali gucu yelmiyen mfü.teit talebeden biri 

(T{)UKDll./) adına İstanbul )ÜkEek okulların birinde 

okutulmak iizere gönderıleceğinden islt idi olanların lO 

ey ü 935 akşamına kadar (TeUt(IJI/ .. /) Mütevelli Heye 

tine yazı ile baş vurmaları ve vesilıalarmı vumeleri 

1 1 eylul 935 saat on altıda idart·hanede kendilerinin h.a
:1.ır bulun naları b !dirilir. 

diniz ama . 

Niçin, susturuı? 
Belk i dü~ünüyordu . 

- Vallahi, dedi geleme
zsem diye dü~ünüyorurn. Söz 
verdiğim halde gelememek. ' 

Peki bu pazar Bayzıtta saat 
3 de . . 

Unutmdm. Tanrıya ıs· 
marladık. 

- Güle güle. 
İlhan, genç kadının avuç 

larında duran elini sıkarak 
ıraktı ve ayrıldılar . Belkıs 

hı-ılı adımlarla uzaklaştı. İl 
hanın içmde, bir sevinç bay
rağı dalgalanıyordu. O. ıs-
lıkla bir '-Şk şarkısıı11 çala 
çala döndü. 

Soyundu; yatağa girdi 
Uyuyamıyordu bir türlü 

Belkis, kara kalem bir re 
sim gibı, gözlerinin önünde 

a'sı'dı. Gülüyor, konuşu}or
clu Dıvard baktı takvim 

günlerden pertembe . 

-- ..,....,.. __ 
Belkis, güzel midi? 

İlhana göre, güzeİ kadın , 
sevilen kadındır. 

Abdal kadına hiç taham

mül olunmaz. Güzellik, ab· 

dal kadın için bir mukadde· 
rat deği'dir 

Bellds, zekidi. Sözlerin

den bu çok eyi anla§ılıyor -
du. 

Kapkara aydınlık gözleri 

\ar. Tipi hoş. Geyinmesini 

bilen bir kız .. tam sevilecek 
y1tşdı •. 

Gece, ilerliyordu Göz ka

paklarına, uyku oturdu. ve 
göz kApakları kurşunlaşarak 
kapandı 

... * 
Gun aydın .. 

Gün aydın .. 

- Çok bekletmedim ya?. 

Ne çıkar beklesem de .. 

Gülümslyerek Belkisin yü . 

züne bakıyordu. 

( Bitmedi) 
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l BALIKESIR VILA YHi OAİMi [NC0M[Ni ılANURı l 
ldarei hususiye akaralından Umurbey mahallesinde 

Ocakı oflu fbrahfmin oturdu~u bir fayılı mağazanın bir 

senelill icare verilmek ve 23 9·935 gününe rastlıyan pa· 
zartesi günü saat on bette ihale edılmek üzere on beş 

ıün müddetle açık artırmdya konmuııur. Mağazanın mu· 

h~~.men bedeli yirmi liradır. Tutmağa istekli olan ihale 
gunu ve uatinde yüzde yedi buçuk msbetinde muvakkat 

~eminat akça veya tahvili.tını mahandığma geUrdiğine da
ır makbuz senedi veyahut banka mektubile encümeni v i

lavete gelmeleri lazımdır. İhale zamanında encümende 

teminat olarak nakt veya tahvilat alınmaz. Bu hususta 
fazla malumat almak isti yenlerin daha evt-1 encümeni vi· 

liyete gelmeri ilin olunur. 
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Bandumı icı a Balya sulh hukuk 

Aydoslu İ~~~~J~~!~~~. ı l!afyanın ~~~~~!~~~~~: l 

TlJRKDILI E1l6l A 

BAllKESIR ASHRI SATINAlMA e••••••••••---I 

çarıamba günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapa- • z . a 
h zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedelı 38,000 li· ., ·;ı r ar af etı , .. 
ra, muvakkat teminat 2850 liradır. ihale kor satınalma 
komısyonu btnuında yapılacaktır. İstiyenler ıartnameyi iL 
me7.kôr komi•yonda görebilirler. isteklilerin rnuavyen gün • ... alır i .~ a vşa n l ı 1 
v~ saatten bir saat evel teminat mektuplarını kolordu sa 

lın•lm· komisyonun• ... m::· < 
42 

_ 
1 

_ 4 ı 1 F a n t a z i k u m a ş 8 
Kolorduya ait bir binek otomobili 25. Ey 1ul 935 çar· ı ' VE ' 

ıamba günü saat on bette açık art ırma ile satılacaktır. T h J Mubam•~•n bed<ı.11 150 hra . .°lup i~ale yeri kor satonal · ' . l U afıye mağazaların 0 1 
~a komısyonu banaııdır. Gormek ıstiyenler Kolordu nak- b / b ·ı • • • ? 
lıye taburunda görebilirler. Muvakkat teminat miktarı 1 U Q l ırsınzz. 
22 lira elli kuruıdur. Almak isliyenler tayin tdilen gün .,. ........ ) .............. ... 

ve ı1aatte kolordu satınalma lrnmisyonuna müracaatları . 

4 - - 80 - -=-- -=--· -
riç olarak iki ,az. ahın lira halleıtnden JOf ör Selahaltin 

borçlu Aydoslu Rifatırf Sa- hemıireıi İrfan tarafından 
maun krasnıca haciz ve sa- ytne o mahalf ile tulu ... ba · Kolardu nakliye taburunda mahal li istimal olrnıyan 
tııı bildirilen Bandırma.da cı E§ref oğlu Feyzi aleyhi· 143 kalem otomobıl malzemeı;i 25 . Eylul 935 çarıamba 

• 

KIRALIK HAMAM hastahane civarında havuz· ne küçük çocufu Şazrm günü saat 16 da topdan açık artırma ile eatılacaktır. He-

lu bllhçe mevkiinde iki dö için ayda 10 lira nafaka yeti umumiyesinin muhammen bedeli 50 lira olup ihale 

nüm ve aynı mevkide bir 

dönüm üç evlek ve yine o 

mevkide iki evlek ve ktZa 
iki evlf"k ve ıojuk ıuda 

Malta _ mevki inde yedi dönüm 
bir evlek ve yine Maltada 

i.ıç dönüm ve keıa aynı ye 

rde ıekiz dönüm ve keza 
aynı yerde sekiz dönüm 

bir evlek tarl1t.larile ihuniye 
mahalJeainde doksan metre 

murabbaı üzerinde iki kat 

alt ve üst katlarında l>irer 

salon ve arka cephesinde 

bir incir ağacını havi bir 
bap hane 30- 9 935 tarihi· 

ne müsad f pazarteıi günü 
ıaat ıs de bandırma icra 
daire inin 34. 79 ı sayılı 

doaya11 ile ıalllacaktır. Aynı 

g nde verilen bedeller gay

ri meni<ullere konulmuı kı 

ymetin yüzde yttmiı beıioi 

geçtiği takdirde en fazla 
bedel veren müıterisine ih 

a.le ~dilecektir. Bu gümle ve~ 
rilen bedel muhammc.n kıy 
metin yüzde yetmit betini 

bulmadığı taktirde satıf 
on beı gün geri bırakılarak 
kanun dairesinde arhrmaya 
devam ecJilec ktir Ancak 
satılığa çıkarılan bu emvale 

bir hak iddi:uında bulunan· 

dayaamda: Mafeyhe 6 ·9-935 yeri kolordu satıoalm4 komiıyorıu binasıdır. Görmek is 

tarihli duru~mada hazır bu liyenler · kolt>rdu nak liye tabaruna . almak isliyenler tayin 

lunmaaı için TürDdifi pzete- .edilen günde ve · aattc teminat makbuzlarile kolordu 

ıinin 1l · Ağusto~·935 tarih - , $atınalma komiıyonuna müracaatlan. 

lJ nüshasında ilanen tebliğat 

Zahire pazarı karşısındaki 
1
1 Bozkurt sokağında şehrimi-

yapılmış ve gelmedii;nden 

gıyap kararı verildiğinden 
ve duruımanın da 16 9 935 
pazarteıl ıaat 14de bırakıldığı 
ve gelmediği taktirde mah · 
kemeye k•bul olunmıyaca

ğı Jlin olunur. 

Kayıp mühür 
Konakpınarnahiyeainin Ba

yat köyüne aıt ıhtiyar heyeti 
mühürü kazaen kayıp oldu. 
Yenis;ni alacağımde1n kayıp 
olırn mühürün hükmü olma 
dığa illln olunu. 

Hayat köyü muhtarı Alı 

oğlu Mehmet Ali, * Muıtaf adlı mühürümü 
ka yb~tim. Y ~nisini alacaiım

dan eskııinin hükmü olma· 
dtğı ilan olunur. 

Akdarma köyünden Meh· 

mel oğlu Mustafa 

ların evrakı mü~bitelerıle 

yirmi gün içinde Bandırma 
icra dairesine müracaatları 

vt: fazla iıahat almak iıti 

yen lerin ) ukarda yazılı nu 

maralı doaya ya müracaatları 

ilan olunur. 

4 - 1 - 81 

1 zin en tenıiz ve her türlü sıh-
zemesi 1.7 - 9 - 935 saat 15 de ihalesi yapılmak üzue açık h'" 'ht · • h k •,. ~ksiltmiye konmuttur. M~hammen bedeli 613 lira olup ( l ıyaC l Camı amam l , I 

Kolordu İstihkam taburuna lüzum olan köprücü mal · 

ıhale. Kor sat'.nalma komısyonunr!a yapılacaktır. Malzeme- ıını ralıktır. Taliplerin Kangal 1 
ye aıt cedvelı kolordu satına.ima komisyonunda isUy nlt-r 1 liO 1 
görebilirler." Tali_pl~rin muayyen gün ve saatte tt>mi~at lın zade/ere~ mÜracaatfaTl•• r 
makbuzlanle bırlıkte komsyona müracaatları. 1 iJI ı~I 

{ 4 1 - 84) 1 " ..-.:::;;! ISlsns=- _c::~~· 

.-......... ~· ....... ~~------------------------------------ ~ 
Balıkesir uray başkanlığından \~1~25 

-- - ---- - ~~,,ı 
935 mali seneııi için tanzifat vergisile tenvirat, tente, · lra{ Balıkesirde ~ 

•iper _ve levha resimlerinin birinci ıak•ili •yliil aynım iç- li 1 ı~ 
ınd~dır. T.thakkuk eden bu vergi ve resimlerin mükellef -

leri belediye kanunun 112 ci maddesi hükmüne 
göre tayin ve i 1an ediltn eylül ft p içiııde nı f 1 

nm mahallelerindekı tahsildarlar ve uray tah il şubesi· 

ne öd••mıyen müludldlere } üzde on zaml<t ve tahsili 

emval kanununa dayanarak tahsil edılect>ği ilan olunur. 

59 1 - 3 

--------------------------------
Balıhesir Necatibey Lisesi 

Direktörlüğünden: 
Lise ıııınıflarına yazalmak jıtiyen kız ve erkek okurlar 

eylül sonuna kadar müracaat edebilirler. 
(3 85) 
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• • 1 
Mobilya ve zarif ve • ifl 

sağlnm masa sandalye 
1
i L··~I 

yaptıracaldarıa. ~ 
• 

En ucuz ve çok sağlam : 
mobilya takımı, sandalye : 
ve masa farınızı 1 Ba Jıkesir : 
hapishanesinde Varnah ; 

: Hüseyin ustaya ı;iparış ; 
: ediniz!. Avrupa malları :j 
: ve onlardan daha sağlam : ı 
: şekılde yaptıracağınıza : 
: füphe etmeyini.t:. Hüseyin : 
ı ustanın yaptığı işler Balı : 
: keııirin ticaret hane, ve : 
• : mağazalarmda bulunur. : 
: İşçiligi ve muvaffakiyeti : • 
: ile tanınmıştır. : 
• • 
••;ıı•••ll••················· ,.-

DOK 'l' o ıl~ 
KADRİ YETKİN 1 

iç h<tstalıkları müteha i 
~s sı Milli Kuvvetler ca.d f 
desinde Yeni 1 ürldye ec- · 
zanesi üsiindekl muaye
nehaneı;inde her gün sa 
bahtan ak~ama kadar ha· 
ııtalarını muayene ve te-
davi ecler 

a..~~~4'.-~~",__~~ 

1 

Vilayet Daimi 
Encümen ·nde'fl: 

Miktarı Asgari fiatı 

250 teneke benzin 425 
25 makine yağı 300 

f . tı 
Azami ıa 

435 tenekeri ~ r~ 
1250,,ne\ ine 

110 

Nafıa dairesi için yollarda kulianılmak üzere alına':~ 
olan yukarda miktarı ve rayiç bedeli yazılı l erı 7 iJlliJI· 
makine yağı şartnamesi mucibince alınmak ve 19 E~hll 
93~ güniine rastlıycın perşembe günü saat on te~te 

1

eye 
lesı yapılmak üzere C\n .be~ gün müddetle açık el<sıllr11 ıo · 
konmuştur. Bu yaj(ların azami ra., ıç Lecleli üzerindeo I< 

t b. d". t " ı· d' j k . _J di btıÇtl arı ın or yuz ıra ır. sle i olanlar yüıo~ ye 
• 1 9ıt J1' 

mıbf"lınde muvakkat teminat akca ve tahvilatını n1a kıt 
(lığına yatırdığına dair makbuz senedi vey;rı hut ba~11, 
mektubu ile ihale günü encün eni vilayete ge1 ecektır. 

f1111ı· 
cümende teminat olarak para veyahut tahvilat alın yi 
Bu 'ıusuı;ta daha 7.ivade nın.li'tmat almak ve ~artraroe - • 1 e 
görmek isliyenlerin daha evd encün eııi vilayt te ge: 

leri ilan olunur. 4 l -
6 
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Basır;ı yeri: İl matbaası 


