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Gelecek sene Ankara· da ~ir zihirli gaz 
aske fabrikası kurulacak 

Nüaluuı Her yerde 3 kunııtur. 
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Ordular! 

Fahr~ttin Pş. Türk ordusu na
lllına M. Voroşilof'u selamladı 

l\!Q S (AA) _ ve M. !\ark da Türk heye 
f'.lı SKOVA, 2 . . t· tı·n·ı Moskova garnizonu na-
~ reu. ıyase ın-

dek; T~n :aıa~n / heyeti mına selii.mlamı§tır istasyon· 
~o k ur as er da bir ihtiram kıtası selam 

l
' oyıı'ya varmıttır. . . ,·fa etmi• ve askeri 
, .. b 1 resmını ' 

lq,~aıyon bu munase :: e muzika Türk milli martı ile 
'•kt ;e Sovyet R~sya y- enternasyonel martını çal-

k arıle süslenmıth· Mo•-
Oy d m ıştır· 
~ a ııarnizonu kuman anı MOSKOV A 28 ( A A 

1. · I<aı-k Müdafaa komiser- R ığ· ' Türk Askeri Heyeti eisi 
'll~der;anından reisi M.hSt~r~ Fahretlin Paşa aşağıdaki be-
te a aa komiserliği arıçı tt, bulunmuıtur. 
~ ltıaılar dairesi M. llekker ya~a ~üyük Sovyet Rusya

k 08
kova mıutakası icra ·ık defa geliyorum. Ode-

b 
0llllteıi reiı vekili M. Ussof, ::.d~ hakkımızda gösterilen 

llfta ınaslahatgüzarı Fevzi bey istisnai kabul, iki millet ara-

011llak üzere Türk büyük sındaki müna,ebatta daima 
~lçı~ığı erkan ve memurini, çoğalan kuvveti bir ker~ 
e.rıciye ve müdafaa komi 1 daha göstermektedir. Eskı 

Seriıklerı erkanı ve matbuat Çarlık ve imparatorluk Rus 
~iiınesailleri, Türk askeri ya'sında buna ben7er hiçbir 

"Yetini istasyonda karşıla- teY mevcut olamazdı 
'1lıtl•ı-dır. Bcı münasebetle, Türkiye-

M. Stern, Ceneral Voro- de M. Vorotilof'la olan çok 
tilof namına, Fahrettin Pa- mesut mülakatımı:r.ı hatırlı-
._Ya ~Safa geldiniz,. demif ( Devamı ikinci •ayJada) 

COMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

GÜNLÜK SİXASt RAZETE 

fransa, leh işçilerini memleketinden 
çıkartıyor. 

Sablbl ve Baımubarrırı 
Müatecaplıo~fo Esat Adil 
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• • 

ileri. 
• 
ilk Hedefiniz Akdenizdir. 

ofis ret.ı Kurdoğlu Faik bey 
beraberinde Türkofis müta· 
virleri, iktısat doktoru Naci 
ve Servet beyler olduiu 
halde Ödemif tetkiklerinden 
dün akıam avdet etmit· 

bTANBUL, 29 ıS.Ş) 

Bugünkü Merasim 
30 Ağustos bayramı şehı·i
mizde haı·(•kt•tli biı· surette 

kutlulanacaktı r. 
30 Ağustos Zafer ve Tay

yare bayramı proğramını 

evvelki nüshllmızda neıret

miştik. 
Bugün, bu proğram mu· 

cibince sabah dokuzda Ko· 
lordu binasında Kolordu 
Kumandanımız ordu namı· 
na tebrikleri kabul edecek-

tir. 
Bundan sonra koıu mey

danında büyük bir askeri 
geçit resmi yapılacak ve nu· 
tuklar söylenecektir. 

Gece şehrin birçok bina
ları elektrik lambalarile ıüs· 

leııecek, Evkaf otelinde ba-

lo verilecektir 

otti? 
On dört bin 

kişi. 

ma:. 

İbrahim Şevki 
Yükünmek Di1 ii•tü gdiı• ıııpınmak 

- Kıvan~: Falıır, Mefhıırt't 

- Eksin: Mahrum 
Ön: ikbal 

Askeri terfi listesi 
ANKARA, 29 (A.A.) 

30 Ağustos zafer hayranı 

münasebetile çıkan orclu terfi 
Hateılnde erkıi.nıharbiye Mira· 
!aylarından Ekrem, Rüıtü, 

Mustafa, Sabri, Yu>uf Ziya, 
Veysel, Refi!, ŞemE< ıtiu, 
beyler, Mirlivalığa Erkanı

harp kayn: · kanıkrınclan 
. aaa.n Fehmi, Ahmet Beyler 
Miralaylığa terfi ettiler. 

--.1 
f evzi Paşanın teşe~~ürleri 

ANKARA 29 (A.A.) 
Büyük erkanıharbiye reıl 

Mütür Fevzi Paşa Hazretleri 
yüksek zaferin on ikir.ci 
yıldönümü münasebctile 
ordu namına almış olduğu 
resmi ve hususi tebriklere 
ayrı ayrı cevap vermek 
mümkün olmadığından mu
kabil tebrik ve tefekkürleri • 
min iblağına Anadolu Ajan 
ını tav•ıt buyurmuılardır. , _, 

Ergani istikrazı 
( C)tertibinin kayıt muamelesı 

ay sonunda başlı.yacak 
C. tt:rtibi 

nin kayıt mü· 
ddeti30 agu.

tos tarihin 
den 30 ey 
lül akşamı
na kadardır 
Yüzde hrş 

faiz veyüz 
de iki ikra· 
miyeli olan 

C. tertibine ait şartlar aıağıda gösterilmiştir. 

8. Tertibinin hamıllerine mahsus olmak üzere ka· 
yıt müddetinin batlangıcından itibaren altı gün müd-

j detle bir kayıt hakkı vnilmitlir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarla evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C.T ertibine ait aynı 
nu narayı da alabileceklerdir. Muayyen müddet geçtik
ten sonra bankalar hu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibari kıyrretinde C. Tertibi tahvilleri 
niıı ihraç fiatı 19,40 lira ol uak tespitedllmittlr. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon tafır 1-aizyüz
de be~tir. Kuponlar her ni•an ayının on oltıncı gü
nünde ödenir . 

Faizden baıka •enede iki defa yapılacak ketlde
lerde 3DO bilete 94,134 lira ikramiye isabet edecek
tir. ikramiyeler llrasında 30,000 l 5','000 liralık iki bü
yük ikramiye de vardır 

lkramive ketideleri her en., 16 nisan ve 16 te~rini
evvel tarihlerinde yapılır. itfa ketideleri 16 nhan tarı 
hinde senede bir defadır. 
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Gebelik 
Hıfzıssıhhası 

~IEHI R Vır. V•llYf.llf.) - --· -- - --

Yazan: Dr. flhmt Halit 
Doğum ve çocuk bakım evi 

Gebe hanımlara yapıla· 

cak sıhhi vesaya iki mühim 
neticenin teminine matuf 
bulunma ktadır. Bunlardan 
birincisi doğrudan doğruya 

annenin sıhhat ve hayatını 
alakadar eder ki tavsiye ı 
edilece k hususlara riayet 
edilmekle albümin iıeme, 

havale gibi, gebelik esna-
11nda husule gelen mühim 
arızaların uyanmasına ma· 
nl olmut bulunulur iki ncisi 
ise çocuğun r a him iç nel e , 
harici ve fena tesirlerden 
azade olarak büyümesine 
yardım edip vakitsiz doğma· 
sına mani olucu tedbirlerdir. 
Bu sayede çocuğun vaktin · 
de doğmasını veya hıç 
olmazsa vaktine yakın za
mana kadar ana rahminde
ki tekamülünü katip ede
bilmesine hizmet elmiı olu 
ruz. 

Gebeler. umL:ın i ve her 
kesin riayetine rn ~ cbur 

olduğu hıfzıssıhha ıa rtların · 

dan mada bir çok ihtimam· 
!ara ve perhizlere riayete 
mecburdurlar Aıağıda hu 
susiyetleri anlatılan bu 
esaslara riayet etmekteki 
mecburiyetin azlığı ve-
ya çokluğu gebenin bünye· 
sine, içinde bulunduğ u ha-
yat tarzına , yaıına göre 
değtıir. Mesela kuvvetli 
ve sabahtan akıarna kadar 
çalıımağa alııkın bir köylü 
kadının gebe l iğe tahammü
lü ile; asabi , nazik ve dal· 
ma eyi ferait iç inde yaıa· 

mağa alıımıı ve bazı irsi 
hastalıklarla malul bir lüks 
kadının gebelige tahammü 
lü derecesi bir olamaz. 
Bılhaua çok yük . ek 
ailelere mensup ve 
nazuniyaz içinde bü
yüyen hanımlarda gebeliğin 
adeta 9 ay devam eden bir 
hastalık tesir ve intibamı 
bıraktığı inkar edilemez. Bu
nunla beraber alelumum ge· 
belerin riayet edecekleri sıh
hi kayıtları gözden geçirelim. 

1 istirahat: Zengin ai· 
lelere mensup bulunmakla 
eıasen hayatı tam bir isti· 
rahdl içinde geçen hanımla
rın gebelik dolayısile ayrıca 
iltirahat etmelerine lüzum 

baştabibi 

\>ilhaasa gebeliğin ıon iki 
ayında i ıtirahate çekilmeleri 
lüzumunda bütün etibba fik· 
ren birleımiıl erdir. Buna ria
yı!tle gebeli ğinin ıon ayların 

da~istirahat eden kadınların 
hemen umumiyetle doğum 
larını tam vaktinde yaptık
ları ve doğurdukları çocuk
ların harici hayata uyabile 
cek kuvvetli sıhhati ve te 
'ekkülatı ye rinde bulun
d u ğu tecrGbe ile tesbit 
edilmittir. Bı:na mukabil 
istirahate ehemmiyet vermi 
yen gebelerin kısmı azamı 

vakitsiz doğurmak arızasile 
karıılatıy orlar. Binnetice bun 
!ardan doğan çocukla~ haya
la ham bir meyva gibi atıL 
mıı o lduklarından bu zaval
lıların girdikleri yeni haya 
ta uymak ve yaşamak ka
biliyetleri a z oluyor. Bunun 
için de iıleri u:ı.un zamam 
çalıımalarını ayakta durma· 
larını ica bettiren kadınlar
da gebelik eınaaında iıleri· 

nin hem nevi değiıtirilır.eli 
ve hem de metguliyet zaman· 
ları kıaaltılmalıdır. 

2 - Son zamanlarda mem · 
leketimizde ıınai hayatın 

t erakk isi hasebile bir çok 
genç ka dınlarımız fabrika, 
imalathane ve buna benzer 
çalııma yerlerine devama 
batlamıılardır . Bu zümreye 
menıup gebelerin dıkkat 

edecekleri en mühim nokta 
humzu karbon . hamuı kar
bon gibi doğum ağr ı larının 

vakitsiz baılamaıını icap 
ettiren zehirli gazlarla kir
lenmit havalı yerlerde bu · 
lunmamaktır . Bu meyanda 
aıçılık sanatı da zikredilebi· 
1 ir . 

3 - Her gebenin ken · 
diıini muayene ettirmesi 
zaruridir. Bu muayeneler 
hanımlarda ilk aylarda 
bir fÜphe halinde vücuduna 
ihtimal verdikleri gel:diğin 
vaki o:up olmadığını bir 
katiyete bağlamıya yardım 

ettiğ i gi bi beyhude gebelik 
füphesine dütenlerin lüzum
suz yere aylarca bir takım 
mütkül kayıtlara bağlanıp 
kalmamalarını temin etmiı 

olur. 

Valimiz döndü 
Valimiz Salim beyin üç 

dört gün ük Ayvalık ıeya

hatına gittiğini yazmııtık . 

Vali bey dün Ayvalık'tan 

dönmüıtür . 

Hayrettin bey 
Bilecik Mebusu ve bemıeh

rimiz Heyrellin bey dünkü 
Bandırma tr r nile ıehr; mi ıe 

gelmitlir 

Muallim Kamil Bey 
Necati bey Muallim mek

tebi tarih muallimi Kamil 
bey ailesiyle lirlıkte dün 
ıehrimize gelmiıtir . Kamil 
bey bir kaç gün sonra İs
tanbul 'a dönecektir. 

Sünnet düğünü 
30 Ağustos Zafer ba yra· 

mında Himayeietfal cemiye
ti tarafından fakir çocuklar 
için bir ıünnet düğünü ter
tip edildığini ya:ımııtık Bu 
sünnet düğüaü bugün 6 ey
lül mektebinde yapılacaktır. 
Her türlü hazırlık ikmal 
edilmittir. 

bu geceki balo 
Bu gece Kolordu tarafın

dan Evkaf binası salonun
da bir balo tertıp edilmiı · 1 

tir . Balo için da veli yeler 
dağılmııtır . 

Gazetemiz yarın 
çıkmıyacaktır • 

Gazetemiz büyük bayram 
ıerefine yarın çıkmıyacak

tır . 

Poliste: 
Dün gece saat bir sırala

rında Hamldiye mahallesin
den Davut oelu demirci çı· 
rağı Aziz. komtusu Ali kızı 
Ayte'nin evine hotbehot 

airmek illemiı; Ayte'nin fer
yad ı üZürine kaçmııtır. 

doğurması ve ica 
hında lüzum görülecek mü 
dahelenin , ümit keıilmeden 
evvel,yapılnıası imkan dahi
line gir mit olur . Halkımızın 
pek lakayt kaldığı ve hiç 
ehemmiyet vermediği ıçın 

bir çok felaketlere maruz 
ka lmalarına sebebiyet ve
ren hu noktaya ehemmiyet
le nazarı dikkatlerinin cel
bini vazife addederim. 

Her gebede birinci veya 
kaçıncı gebeliği olursa olsun. 
idrar muayenesi ihmal edil 
memelidir. idrar muayene· 
leri gebeliğin baılangıcından 
itibaren son devrine kadar 
muntazaman yapılmalıdır. 

Gebeliğin ilk dört ayında 

bu muayenenin .. yda bir de -

Birlik İzmir'e gitmi· 

yor 
Dursunbey haberleri 

DURSUNBEY, 29 (S.Ş.)
Kahveci Çolak oğulların-

dan Osman idaresindeki 

ldmanbirliğinin İzmir ıam • 
piyonu Altayla cuma günü 
maç yapmak üzere lımir'e 
gideceği haberini lzmlr ga 
zetesinden aynen almııtık . 
ldmanbirliği ıdare heyeti 
gece top lanarak bu gitme 
meselesini gorutmüt ve 
karar vermiftir . 

1 kahvede kumar ~yna~dı~~ 
ihbar edllmıt ve dun curmu 

Verilen karara göre idman 
birliği lzmir 'e gitmiyecektir 

Çünkü ldmanbirliğinin ha
reketini bildirecek ve hakem 
meselesini halledecek olan 
mektuba lzmir'liler henüz 

mefhut halinde beş kumarcı 

tutularak adliyeye verilmit· 

lerdir Kuma rcılar ıunlardır: 

Kahveci Osman , kahveci 
Kevkep, kasap İbrahim, 
terzi Fehmi, parpul Meh
met'tir 

it Bir eylftlde yapılacak 

bir cavap vermcmiıtır · Bu belediye intihabı için bütün 
vaziyet Birlik tarafından dik
kale alınmıf, cevap gelinceye! 
kac'ar hareketin doğru ol-
mıyacağ ı neticnsine varıl
mııtır. 

mahalla tın müntehip cetvel-
leri tamamen hazırlanmış 

dığer noksanların da hazır · 
!anmasına çalııılmaktadır . 

Devlet Demiryollarında 
------ -----

Nakliyat için gösterilen ko
loaylıklar. 

( Dünkü nüshadan mabat) deki ticaret beynelmilel pi . 
Bu tarifeye göre evvelce yasanın nispet~iz sukutları 

ton kilometresi 15 kuruı ve palamuta mümasil yeni 
olan balık nakliye ücreti maddeler in sanayide kulla 
bugün ton baıına 1.80 kuru nılmağa baılanması dolayı
ıa indirilmişlir. Bundan baş · ı sile pek durgun bir hale 
ka balık sevkiyatında kulla- gelmiıtir . 
nılan kapların hiç bir ücret Hatta bazı istihsal mınta
alınmaksızın iadesine de kalarında köylü palamut 
müsaade olunmuıtur. mahsulünü toplamaktan bile 
Kuru iiziiın nakli~ı.ılı vaz geçmiıtır. Bu vaziyeti 

Kuru uzumün ihracat ıslaha vardım edebilmek için 
ticaretimizde haiz olduğu palamut ve çam kabuğu içın 
ehemmiyet herkesin ma-

lumu o mak g~rektir. 
Bu kıymetli maddemizin 

son senelerde cihan pi ya · 
salarında ehemmiyetli ten
ziller kaydetmesi daha mü
sait bir tarife ile nakli ar 
zuya şayan görülmüı , ev
velce hmir Kasaba hattın · 
da oldukça yüksek bir 
tarifeye tabi tutulan kuru 
üzüm nakliyatında vaziyetin 
icap ettirdiği tarife tuhihat 
ve tadilatı icra edilmittir. 
Mesela; Alaıehir 'den İzmir'e 
nakledirecek olan kuru 
üzüm ton ba~ına maktuen 
beı yüz kuruş, Sa lihli'den 
İzmir'e dört yüz kuruı Ka
ıaba'dan lzmir'e iki yüz ku
ruı, Manisa'dan lzmir'e yüz 
seksen kurut üc; et tatbik 
edilmiştir Bu auretle mesa· 
fesine göre nakliyat ücreti 

kilo baıına yirmi para ile 1 ku· 
ruş arasında tahavvül etmek
tedir. incir ı çin de bu esaslar 

1 
dahilinde müraa<'eli bir 
tarife yapılmııtır 

de müsaadeli bir tarife tan
zim olunmuıtur. 

IJalı, Ze~tiıı~:.ı~ı 'e :-iu
suııı ı ı aldi,atı 

Ege mıntakasında geniş 

bir ticaret faaliyetine mev
zu olan bu maddeler eski 
idare zamanında ton kilo · 
metre baıına 8 ila 10,5 
kuruı arasında ücre le tabi 
bu lunuyordu. 

Devlet D c m i r y o 11 a r ı 

İdaresi bu maddelerin 
nak l iyatını çoğaltmak ve 

kolaylaıtırmak için bunlara 
daha müsait nisbetler arze. 

den Devlet Demiryolları 

tarifesi tatbik edilmiı- bu 
suretle yüzde 50 ile 60 
arasında tenzilat temin 
olunmuştur. 

Bütün bu mevzulardan 
maada büyük tehirlerde 
halkın sıhhatini korumak 
için menba suları nakliya · 
tında, deniz sporları malze 
m~si nakliyatında da müsa
it tarifeler tatbikine baılan-

Palamut \e ea111 kahtı-fa tekrarı kafidir. Beılnci , mııtır . • 
altıncı, yedinci'. aylarda 15 jiıı ııal,.li~alı İç ve dıı ticaret hayalı-
günde bir yapılması lazım- İzmir mıntakasının en mü- ınızın inkiıafı yolunda de 
dır . Sekizinci ve dokuzuncu him ihracat madde erinden mir Yollarımızın aldı ~ ı bu 
aylarda ise, ihmal edilmed"n birisi palamuttur. Evvelce kolaylattırıcı t~ dbirleri tak-

Küçük habt:rler: 

Haydarpaşa 

lisesi açıldı i İki 
Af yon 

bayram birde" 

iSTANBUL 29 < ~ . Ş) Es-
ki tıp fakültesi bınas • nda açı

lacak olan Haydarpaıa il· 
sesinin hazırlıklarına aüratle 
devam edilmektedir. 

yaptı 
1 

Bina dahilinde yapılmakta 
olan tadilat , bu sene baılan

gıcında bil mit olacaktır . 

AFYON, 28 (A .A. ı - ·~ı 
yon kurtuluş bayramının t· 
inci yıldönümü Antalya b:ır 
tının vazı esası resmininde 

1 
gün i~ rası dolayısile Aotal1' 
Isparta ve Burdur'd•' . ı· 
gelen heyetlerin de i ştır 

İstanbul ve Kabataı liıe· 
!erinin nakledilecek olan ley
li kuımlarından batka ne · 
hari talebenin de bulunacağı 
bu lisede gerek leyli ve ge 
rek nehari talebe kaydına 
baılanmııtır. 

Diğerlerine niıbetle çok 
genit kadroya malik bulu 
nan Haydarpaıa lisesinde 
üç müdür mua vlni ile bir 
müdür bulunacaktır. 

Öğrenildiğine gör,., birin
ci muavinliğe, Kadıköy lise
si baımuavini Ihsan ve ikin
ci muaviniliğe de lıtanbul 
erkek lisesi müdür muavini 
Hikmet beyler tayin edilmit· 
!erdir. 

Leyli meccani tale· 

be alınacak 
lı:>TANBUL 39 (S Ş) -

Lise,Ortamekteplerlo Muallim 
mekteplerine girecek leyli 
meccani talebenin duhul im
tıhanl.ırı 30 Eylulde yapıla
caktır. Bu s ıme leyli mec· 
cani olmak üzere ıki yüz 
kadar tele be alınacaktır. 

lmtıhana girebılmek ıçin 
Türk olmak gibi esas ş~rt · 
lardan bo~ka Lise ve Orta
mek tepler talimatnamesinin 
her sınıf ıı·in tesbit ettıği 
yaş hadleri jçjnıJe bulun 
mak , fakır ve s ı hhati eyi 
olmak, eyi ve pek eyi dere 
cede sınır geçmiş bulunmak 
ve zekıl. s ı. çal.likanl ığı tuv
r . nın eyiliği mektepten alı· 
nacok fotoğraflı vesika ile 
tıısbıt edilm iş olmak lhım 
dır . 

İmtihan sualleri her sınır 
meccaniliğı ıçın ayrı ayrı 
Vekllletı·e tertip olunacak ve 
müsabakaları her vilAyet 
merkez ı nde Vekdlet\· e seçi· 
lecek bir heyet yapacaktır. 

Meccani leyli talebe ol
mak iıtiyenler girmeği anu 
ettikler ı mektebiıı müdüri
yetine müracaatla icap eden 
vesaiki ve istidayı vere cek
lerdir. 

ı Bir maske fabrikası 
yapılacak 

ANKARA 29 (S.Ş)-Hıf-
' zıssıhha Umum müdürü Asım 

bey dün akıamki trenle latan· 
bul'a hareket etti. 

Alınan malümata göre, 
burada zehirli gazlara kartı 
maske imal edecek bir fab 
riknın inıası kararlaıtırıl 
mııtır 

. 1 bıl 
kıle f,;vka!Ade heyecan ı 

surette kutlulanmıştır. 
Büyük t efin i ştirAkile • 

açtığ ı günün yıldönüoıiiou' 
Afyon - Antalya hattın ı n ~ 
l ı şı mıinasebetile dört vi11' 
yet holk ve müme.silleri bl 
iki bayramı bernbcr kutlıl' 
lamışlardır. 

Fındık enstitüsü ,çt 
lacak 

GİRESON, 28 (A.A.) :
1 Şark ,· ılAyetlerinde bir tel~:. 

seyahı.ti y cı pmak üzere ş' 
rimizden gı!~ en ziraat ve~1 

Muhlis bey gelecek seP' 

Gireson'da bir fınılık eos1~ 
tüsü açılacağını ve !ı"dı 
istihsalAtını ~'oğaltmak içı• 
hastalıkla mücadele 1Ab10

' 
• ••• tuvarları kurulacağını •0
• 

lem iştir. 

Veni paralar bas1lıY~ 
IST Al'<f BUL, 29 (S.Ş) ,, 

Geçenlerde müsabaka o~ 
ceıinde seçilen yeni ıüll'11 

ufaklık #paraların nünııııı', 
leri beğenilmtı =ve baaılıl" 
ıına emir verilmittir. '{ı
para ar Cümhuriyet baY1;. 

mında tedavüle çıkarıla'' 
tır. 

~)> - -

Aydın -Tire 
Yolu açıldı 

AYDIN 29 (S.Ş) Ard'. 
Tire yolu açılmııtır . Bu ,J 
nasebetle Baıvekilimiz Is~ 
Paıa hazretleri vilayeti 
halkına ıükran ve t•ziıl'jı 
rini arzetmek üzere btj 
valimiz Fuat bey olduğu 
de Fırka ve Halkevi re1111 

rinden mürekkep bir he~ 
yeni yoldan g.,çe' 
Bozdağa hareket ettiler• r' 

Yeni açılan Aydın fi 
yolundan ilk geçif Tire ol' 
mobillerine nasip olmutlJ 
Bu otomobillerin kıyrt'I 

humule!eri olan Tire kaY~: 
kamı Gafur bey, lzmlr 
fia Baımühendisi Nuri ~ 
Belediye Reisi Ali, bey~~ 
liıi umumi azasından R 1 
bey vesair muhterem zşff 
tır. 1 

ilk kıymetli yolcular~ 
Ba'ediyemizde misafir .J - ,r 
miılerdir.Halkımı:ı: bu JTI 'f 
hadiseden fevkalade ırf 

İhaleıı yakında yapılacak duymaktadır . ,./ 
olan bu fabrika önumüzdekl -------

1 sene içinde itlemeğe başlı Radyo 

yoktur. Bunların sadece mon· 
den hayat icabatından olan 
dans, uykusuzluk, sıhhi yor· 
gunluklara sebep olan, ve
lev eğlence mahiyetinde kal
sa bile, kağıt oyunları ve 
benzeri oyunlardan çekin· 
meleri kafidir . 

Gebeliğin ılk aylarında 

yapılacak muayenelerin 

ıöyle mühim bir kıymeti 

daha vardir. Bu sayede ge
beliğin tabii olnp olmadığı, 
dıt gebelik gibi mübim 
ve tabiata aykırı arınların 
vücut ve ademi vücudu da 
tetkik edilmif bulunur. haftada bir defa gebenin seksen; doksan bin ton ihra- dirle karıılamamak mümkün 

idrarı muayene ettirilmeli-
1 

cat yapan bu madde üzerin· değildir . 

yacak ve beşyüz bin liraya 
mal olacaktır . İptidai mad· 
deleri memleketimiz dahilin· 
den tedarik edecek olan fab-

Günün mühim bir kıamını 
vazife, ve yorucu işlerle ge

çirmek mecburiyetinde bu · 
lunan iıçi sınıfına giren ka
dınlarda, itlerin ağırlığı ço
cuğun düımesine veya va
kitsiz doğmasına sebebiyet 
vereceğinden, istirahat çok 

mühim ve koruyuc.u bir ted · 
bir te,kil eder. Filhakika bil
fiil çalııan köylü ve amele 
kadınları arasında dütük 
-sıkıt - veya vakitsiz doğum 
yapanların miktarı ıehirli · 
lere niıbeten daha çoktur. 
Bu keyfiyet müeıses.,ye vaki 
müracaatların l"tkikle dete-
eyyüt ediyor. Binaenaleyh 
mükerrer dütük yapan veya 
vaklhiz doğuran köylü ve it· 
çi annelerin gebelik zama· 
nında lılerlni bırakıp tam bir 
istirahate çekilmeleri zaruri
dir. 

Esasen her gebe kadının, 

Medeni memleketlerde 
hemen bir çok aileler do
ğumlarını doktor nezareti 
altında yaptırmağı itiyat 

edinmit olduklarından on
larda bu tıbbi• muayEneye 
daha çok ehemmiyet veril· 
mektedir . Bu suretle müra 
caat eden gebele rin doğum· 

!arını deruhde ecfen doktor 
müstakbel loğusasının, ge 
belik dolaysile mevcut 
afetler'nin uyanması ihti · 
mali fazlalaıan kalp, akci
ğer , karaciğer, böbrek 
gibi mühim uzuvlarını bir 
kaç defa muayeneden ge
çirir . Bu fuzuli görülebile 
cek olan muayenelerin 
yapılması sayesinde gebenin 
sıh!ı i vaziyeti vaktinde 
tay!n edilir ve mevcut bir 
rahat11~ !1 ğı va rsa buna karıı 
alınacak tedbirler sayesinde 
gebenin arızaaız olarak 

dir. hira bu muayenelerin ı __ .:....,;,_ _________ ..:....__;~---------

göıtereceği neticelere göre 1 Başvekil Askeri 
yapılacak tedavi ve alına • • 
cak tedbirler ile gebe hava · ismet Paşa heyetımiz 
le ıııbi çok mühlik ve öldü- 0 b Moskova'da ( at tarafı irinci sayfada) 

rücü bir hastalığa maruz kal 
vekili Tevfık Rüştü bey ve 

m•ktan kurtarılmıı olur. 
Gebenin nabzı daima kon ' vali Kazım Paşa olduğu 

trol edilmelidir. ip gibi ger · holde doğruca beyler •<'ka
ğındaki fırlıa bınas • nı t P~ rif 

gin ve kuvvetli atan nabız 
eıtiler . 

!arının 11\zyiki bilhassa son • 
ikı üç ay zarfında • .ı{ •ık ismet ~aşa ıstan-
ölçülmeı idir . Çünkü tazyıkın bul' a döndü 
gebelerde artması havalenin İZMIR , 29 (S . Ş) Baş· 

çok yakın ve kuvvetli bir vekil İsmet Paıa bugün Gü l-
alametidır. cemal vapuru ile lstanbul'a 

( Devamı Var ) hareki etmiş ve harare tle 
. - --~- - --~- _-

Bu gece 

Yenitüı•kiye 

Ecz<tnesi 
Nöbetçidir 

teıyi olunmu~tur. 
TRABZON 29 S Ş -Baş

vekilimizın 3 eylülde Trab
zon'u ıereflendirecekleri ha· 
beri bütün Trabzon halkını 
sevindirmitlir. Halk şimdi

den Baıvekili karıılamak için 
hazırlıklara baılamııtır. 

( Üst tarafı birınci sarfada) 
yorum. Kendiaint', bü . 
yük Türk ordusu na · 
mına dostane selamla· 
rımı ve tebriklerimi yolla 
rın1. 

Arkadaşlarım , do• l mem
leketin inkılapçı lıalkını ik
tısadiyatındaki yaratıcı ku· 
ruluşu ve kudretli Kızılordu 

yu daha eyi tanımak imka 
nına malik olmakla 1'ahtiyar· 

dır.. 
MOSKOVA 28 (A.A.J -

Fahrettin Paşa r iyasetindeki 
Türk askeri heyeti dün bu
rnya gelmiştir Fahrettin Pa· 
şa beyano.tm<la Otlesa'dıın 

itibaren lı .. klarında gösteri -

30 AGUSTOS Pf.RŞE~~t 

rika senede iki yüz bin ve İSTANBUL, i 
icabında daha fazla ma ske Plak neşrıy~tı 19,20 Al 11 

yapabilecektir Bu suretle ' haberleri. 19,30 Türk musiki~ 
d h ık k "ht" rıyaıı: (Kemal Niy~zi. Azın• ,, or u ve a ın mas e ı ı ı . n ı• 

. d .
1 

. ler ve Hayrı ye, Müıeyye 1 ı 
yacı tamamen temın e ı mıt . t>e1 
olacaktır nım lar) . 21 Sdım Sırrı ~· 

Boyabat madeni 

tetkil.i 

rafından konferans. 21,30 41 
ru lhl.h Şevket bey tarafın 
teıı-anni ve stüdyo orkestras•· 

ı:>IN~P , 28 (AA.) - . Bo BUDAPEŞTE, 550 J1'I J, 
yabad da bulunan mudenın va- H . b. bak .. 1 ıo 5' . . . k 'k d · arıcc ır ış . • , ıı 
zıyetını tet ı ve 80n DJ ame. b 't· k'l 2310 habt1 

1 

urg an na 1 . • o• 
lıy e si yapacak olan fen he- 23 30 Sig~n musikisi. 24,10 
y ıli Boyubııd'., g-itmiştir . m~sikisi. 

len kabulünliki millet ora- ' 
31ndoki münaseLatta daima 
aMmı zJa kuvvet gösterdiği . 

ni ' öylemiştir. 
Voroşilof bugün Fabrııttin 

ve Muzaffer Paşalarla Nuri 
beyi kabul t•tmiştir. Heyet 
Kızılordu erkAnı reisi ile 
Moskova askeri mınlaka ku
mandanını ziyaret etmiştir. 

BÜKREŞ, 364 m- 0,~ 
Gündüz neşriyatı. 19,05 ZO. 

musikisi 20,30 Universıtt· ~ 
konferans. 21 Senfonik kO 
(Salzburg'tan naklen). 

MOSKOVA, 1714 ıfl~y,ı 
Müsahabe · Musıkili ııefjjl" 

21 Akşam konseri-dans ~1:1• 
22 muhtelif dillerde neşrıY 
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F rasa' dan Leh 
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işçileri. çıkarılıyor. 
VARŞOVA . 29 (S.Ş.) -

Pazar günü Katoviç'ten ge. 
len huıusi bir trenle, Fran. 
sa'rlan kovulmuş bin Leh 
maden i~çisi buraya gelmio
tir. Bunlar. Frnnıa'yı :!4 H· 

Fikret'in mezarında 
Bir kaç arkadaş Eyip'te 

oturuyorduk. Yanımıza gelen 
biriaL «Bugün 19 ağustos; 
Fikret ihtifali varıı dedi. Filı:· 1 

ret'in mezarı Eyup'tedir . ~- / 
sundüm . Yüksek. ateşlı; 
ölün<'eye kadar y~rdu için 
didinen; şiirlerinın her mıs
raıııda yurdunu11 acılarını 
haykıran , hemde bütün ağız
ların sustuğu bir znmıında 
haykıran .. Büyük şaıirimizin 
ölümünün kaçınrı yıldönü
nıünü .. 
Düşünüyorum, bu ıhtifahle 

bulunmak ne büyük saadet. 
Bir ıairin Filı:ret'in mezarı 
İçin yazdığı: J 

•Dediicrki ıssız kalan türbende! I 
Vahşi güller açmış ırörmeye geldım ·. 
O baQ'ı cennetin hakine bende 
liasretle yüzümü sürmeye ge~dim.• I 

Parçaı.ını biitün kalbımle 
duyuyorum. . 

B•gün onu g~n~·lık kab-
rinde takdiı edecek. Şairle
rimiz, Filı:ret'in ateşin şiirle
rini ve kendı duygularını 
terennüm edecekler. Hatip. 
ler at»~li ıözlerle FiJı:ret'i 
anacaklar. "azete muhabir
leri suriı . ıÜ.riı ~airlerin duy
guların • , hatiplerin sözlerini 
not edecekler Fotoğraf ma
kinaları harıl harıl bu ha
diseyi teıpıt edecekler .. Yur
dun her yerinden gönderi. 
leeek buketlerden mezur 
görülmıyecek. . Bınlerce 
hatta on binltrce Fikret'ı 
seYen yurttaş merasimde 
yer alacalı: Velhasıl bu 
ihtil41 bütün Türkiy"'nin 
milli bır harlise"i olacak. 
Durulur mu? Hemen Ü8taJ. n 
mezarına gıtıik .. Acabn yan· 
lı!i aıı geldık.. Bıtk ıyorum 
Jiılı:rel' ın ımzas ı , o~un me

zarı . Fakat bir .kaç kişiden 
batlıu kimse yolı:.. Onler
dan ıoruyoruz Daha me
ruime JO dakika varmış .. 
letanbul'dan bir vapur zi
yaretçi gelmiş. . Uutmı· 
)'ayım. ıo dakika geı,ti: 
20 geçti .. Nihayet bir saat 
•oııra üıtad Florinalı Nazım 
hey kız ı ve altı yedi 
•rk11Ja~ı göründu. Bir Tapur 
zivaretçi buolarmış 1 • Nazım 
bey bu ıeneki lı:al~b~lıktan I 
ıolı: memnun .. Hepımııe ayrı 
ayrı te~ekkürler ediyor. 

Ü~tat her ıene olduğu gi
bi hıtııbeıioi ve şiirlerini 
okudu . Dinledik. Etrafıma 
hııkıyorum; fotoğraf merak 
lısı bır lı:aı· hanım mütema. 
diyen fotoğrafçı soruyor
lar . Eyi çıkmııları için tuva
lttlerioi tazeltmeğe başladılar . 

Nazım beyden sonra bir 
lene muallimin heyecanlı hı
laheıini ve Fıkret haklı:ında 
Yapılan dedı kodulara karşı 
cevabını dinledik . Mahalle 
ltahveleri "ibi, hitalıeden 

" sonra <cHalükıı dedi kodusu 
ba~tadı. Göçlükle hu dedi 
ltodu baetırılabildi. Bundan 
•onra bir kaç kisının yap
~acık, hatır için ıöyle?ik · 
erı sözlerden sonra Florına-

1· ,. lı: ' ''aıım bey geleee sene 
19 ağustostd tekrar buluş
lll&lı: üzere ihtifale nihayet 
l'erdi. 

İl:ıtifalden sorıra Florınalı 
· aııııı heyle lı:onuıtum: cıOn 
~tlncdenberı bu ihtifali kandi 
~dare ediyormu~. Üstadın bir 

1 
•ırıennisı var. Boğazda bu-
t~n~n cıaııyan>)ln zengini•
!· ırıı~ tar alından, olmadığı 
akdırde hükumet torfından 
~at,n alınarak, bir miize 
ııline konınaeın ; bu ıuret· 

le 'aşı yan >ıın "en~·liğin iı:A-
be · "' 81 olına11nı ıstiyor ... 
k Vtı nihayet bu sene ~ok 
ıılııba !ılı: olduğundan hah. 

k~·derelı: tekrar tekrar teşek . 
Ur ediyor» 

•• 
E' * ·Vvelce hayalimde canlan. 

Gör~Oğüm rüya imiş 
Mahfe! parkındayız .. Dün 

akıam geç kaldığımızdan, 
yer bulamayup geri dönmüı· 
tük . Bu gece erken gelüp; 
ilzerind" alet böcekleri bu· 
Junan bir çamın altına otur· 

duk. 
Paıavantoryomdan yeni ge· 

len arkadaıım; namzetlere, 
sabah güneıinin; fezanın di
ğer güneılerinin insan fiz 
yolojiıi ve pılkolojiıl üzerin
deki fayda ve tesirlerini sa· 
ya saya bitiremiyordu Gü 
lümsediğlmi gören Yalçın: 

·-Siz inanmıyor muıunuz? I 
Diyerek atıldı.Çok evvel inan·/ 
dığımı. bir kaç sene de tec 
rübe etmiş olduğumu söy -
liyerek: 

Daimi olmadıjını zan· 
nediyorum da 

iki, üç gündenberi Sühey· Kadın! itte batlı batına 
la'nıo gözcüsü idim . Yuva- anlaıılmıyan muamma. 
sında avını bekllyen bir Dünyada yaklllfı ' mıyan, el 
baykut gibi oturuyor ve de edilmiyen hiç bir kadın 
can sıkıntısından da üzülü yoktur. Yeterki kandırma 
yordum. Geçen saatlerın sanatını bilmit olalım. Çün· 
ağırlığını anladıkça içim kü kadın sevilmek ister ve 
daha ziyade kararıyor ve bu isteği duyan ve verebi 
bilmiyordum naaıl bir duy- len erkek onun en sevimli 
gu ile oracıkta bt>kliyor· bir dostudur , daima da doıtu 
dum. Seven kalplerin btrbi· olacaktır 
rine yakınlığını bilirim. İtte Kendi kendime düıünü 
Süheyla da bu duygu ile rüm: Sübeyli'yı nıçin ve 
çağırılmadığı, varlığımdan niye sevdim? Bu sorguya 
salığı olmadığı halde bana kartı açıkça •öylemeliyim 
doğru geldi.. Selamlaıtık. ki: Kazanç Süheyla'nındır 
inanamıyorum. Konuıtuk; Evet, o istediği için sevdim, 
epeyce konuıtuk. Si!\'mif olduğumu da beğenı· 

Sonradan diğer bir odaya yordum. Lünkü eriyen, ilzÜ· 
çekildiğini anladım, fanlazi len kalbim eski dirliğini 
defterini açmıı, mektup yaz· kazandı ve bana 18 dekiler· 
mağa baılamııtı. Beni gö de olan kuvveti verdi. Bu 

rünce itini bıraktı ve beni 
gülerek karııladı Bu benim 

sevgiden ıonra enerjimi duy · 
mağa baıladım. 

i.f~::.1 i uzgir bır def sesi taşımaUadır i M. N. ! . ......................................... ~ ........ : 
- Kutup hafız Ayte'yi ı çalgılı ve sarhot bir bar 

Müftü'lere vermemif.. havasıdır. 

"Kızım küçük daha ,, Müftünün oğlu , söz ara· 
demlf, dünürlere.. mızda vurgundur, ona . 

Bu haber , kaıabayı o ka- Kutup hafızın kızını Müf
dar tez ve çabuk sardı ki.. tülere vermemesinin sebebi 

Genç kadınlar bır "cezve. çok baıkadır. 
dibinden kibrit cöpile raıtık 
çekinirlerken bunu konuı 
tul ar-. 

Delikanlılar, 6 kollu is 
kambil oynanan mahalle 
kahvelerinde bunun dedtko· 
dusunu yaptılar. 

* •• 
Nalbant kutup hafızı ki-

me sonanız tanır. Irak daii 
köylerinden kasabaye in<n 
hangi köylüyü önliyerek 
kutup hafızdan bahsetseniz 
ona bildik çıkar: 

Nasıl bilmem . koca 
ağayı diye . O , bütün köy
lerin tanıdığı ve •aydığı 

böyle bir ağa tipidir . itte . . 
Kut•ıp hafıza yıllardır bor· 

cunu ödiyememiı köyler, 
her harman sonu çuval çu· 
va! ekin ile borç ödiyen 
köy ağaları vardır. 

Borçlu bir köylü, alacak 
toplarken: 

nt zarfında terketmeğe icbar 
edildikleri cihette , eşyalorı
nı beraberlerinde alamndıJı:
larını söylemektedirler. Ge
lecek hafta 2000 Leh işciıi
nin buraya gelmesi beklen
mektedir. 

1.oh mahafıli Fransa'nın 
hattı hareket ıni şiddetle mü
ahaze edirorlar 

Irak kabinesi istifa 
etti. 

l:lAGDAT . 28 CA A.) Irak 
kabinesi istila etmiştir Kral 
yeni kabineyi teşkile mabe
yinci Ali Cevat beyi memur 
etmişt i r . 

İngiliz lirası neden 
düşüeor? 

LO. 'DRA , 28 (A A . ı 

Gezetelerm İngiliz parasının 

sukutun un sebebini ararken 
hemen her sonbaharda gö
rülen bu tenezzülün ufak te. 
(ek amilleri bir tarafa hıra-

Kaya maksadımı anlamıt· 
tı. Kendile\•iyemizde bulu 
nan varlıkları bırakup, yük· 
sek diyarlardan bahsetmlye 1 

böyle güzel ve içiçeki hah- J 

çede ne lüzum vardı . Eğ· 1 

lenmek için gelmemif miy · 
dık ... Saz baılayıncaya ka· 
dar Hayattan konuıulması 
niyetinde idim; Yalçın bu 
zemini benim için hazırla· 

için geçen 1aatlerirr in güzel 
bir eğlencesi' hoı~bir arma
ğanı idi. En kısa bir zaman-
da, geçireceğimiz b .. I ayını 
bekliyorduk, o, benden daha 
ziyade istekli idi. 

Süheyla, sarsılmaz, bit
mez, tükenmez bu sevgi için 
seni bütün varlığımla kul 
luluyorum. 

Ayte, kömür alevi gibi 
adamı tutan mavi gö:ı:lertle 

kostak bir kadın tipidir. İn· 
ıan onun gözlerine bakar
ken kömür tutmuıa benzer. 
!:lir baş dönmeıi ve bir ıar· 

hoıluk içinde kendinden 
geçiverir. Hele Ayte'nin bı 

çakla yeni açılmış iki yara 
ağızı gibi kıpkırmızı dudak· 
ları .. Ona, herkes vurgundur 
O arzulu ve istekli daussıla 
ıarkılarına benzer. Hu ' oı 
tak genç kız minyatürü 
adamın kafa tasında esen 

- Öbür yıla bırakalım 
diyecek olsa hemen lıaıları 

çatılır. Ve tatlı bir sesle: 

' kılırsa hakiki amelini 

makla meıguldü. 
Daimi olmadığını 

iıbat eder misiniz? diyerek 
bana döndü . 

Bana yakın olc.n sa· 
bah günefi hakkında saz 
kadar slzı aydınlatmağe 
çalııacağım Sekiz senedir 
sabah günetinin sıhhatim, 
yaıayıtım üzerinde pek 
çok faydalarını gördüğümü 
itiraf t:derlm. 

Bilerek, anlıyarak: ilk 
gördüğüm on dört yaıında j 
idim O ana kadar hakkında 
bildiklerim •· Şaı ktan doğması 
bir an g~ılp garpta batmaıı. 1 

idi Uzun seneler onu çok 1 
eyi tanımıılım, tektük bu· 
lutlu kıı günleri istisna 
tetkil ederse! 

Geçenlerde yağan yaz 
yağmurları ve siyah bulut· 
!ar aramıza glrmitti· O 
günden beri görememeğe 

baıladım . Mevsım kış değil 
ki yaz evet yaz!.. 

Kabul etmezmlsin? 

flllARDAN SONRA D~NO~ 
Gurbetten yuvama dönünce geri 
Baktım ki her taraf ıararrnıt solmuı, 
Kendine it edip gamı, kederi 
Tabiat ağlamıf, saçını yolmuı ! 

Eskiden bu yerler ne de güzeldi; 
Kalbimi mesteden hülya, emeldi . 
Bilmem ki bu yeis nereden geldi, 
Bilmem kı buraya böyle ne olmuı? 

Uzaktan bir çoban bakar geçerdi, 
Peıine sürüler takar geçerdi. 
llir dere sü,ülür. akar geçerdi . 
Bugünse mecrası çakılla dolmuı ! 

Vaktile bahçemde mor sünbül v"rdı, 
Hercai menekıe. penbe gül vardı. 
Bunlarla eğlenen bir gönül vardı, 
Yazık ki hepıi de efsane olmuı! 

Baykuılar dolatır mavi göklerde, 
•Hu!,, lan çınlıyor servi ilklerde ; 
Bu ücra köte de, bu güzel yer de 
Demek ki onlara bir iane olmut ! 

Kemal Ferdi 

B[NOEN SANA, SENDEN ONA 
V. E- ye 

Sana açılan gozum ebedi kapanmaeın 
Senden ayrı günleri mevlam bana yazmasın 
Güneşimsin, eşimsin, kardeıimsin dengimsin 
Baık.t güzeller bakmaıın, seni yaban anmasın 

Girdabın beıığindir, bir hırçın denizıin ~en 
Ruhumda ıolmıyacak yegane benizıin ıen 
Sevgimsin, ıaygımıın, penlıe rengimsin 
Ellere kulak aama, ıen biricik dengiınsln 

21-8-1934 

İ. Ziya 

OTUZ AGUSTOSTAYIZ 
Kayalıklardan kopan bir kartal gibi, 
Tayyaremiz yükseldi gürliyerek asabi 
Bir yıldırım hızile gökleri deıe deıe 
Gözümüzden sllindı vardı kı:ı:ıl güneıe 

Şımdı al bayrağımız güneıte sallanıyor 
Dünya zaferimize özençle yalanıyor. 
Doıtrusu ya zaferde birınciyiz, ustayız 

Bayram yapın karde.ler otuz ağuıtoatayır; 

.Sabah güneıini göstermi 
yen yalnız bulutlar değil 
gece de evet gece de göstermi Nerdesin acaba, nerde yarabbim? 
yordu.Bazen: kum çöllerinde Yok mu bir çare bu derde yarebbim? 

/v1uhaı rem 
~thayet yıkıkılmıf, virane olmuı ! 

Cahil Vecdi 
olan seraplar gibi: kutupta i _c_e_n-:n::e-te~b::"e':':n::"'z'":ly:-:e:-:n::-ı7i':'ri_n-:-m-=e==ı~k...,e==n,.,i,.,m~=--== ---
görüldüğü ıekilde gece· -...c ~=---=:::=:-::::-:--:-::---:-~~:---=-:-

lerı pencereden görüyorum Genç ru·· rkı·ye limanler yapılmamıştır Ge-

Saz çalmağa baılamıı, 

park bir haylı kalabalık, 
yıldızlar daha parlak. daha y 011 arın da 
çok görünüyordu, Yalçın: 

- Evet kardeıim, böyle 
çiçekli bir bahçe de baıka 
ne konuıulabilir! 

Saat 21 i henüz vur· 
muıtu; Sabah güneıi bura 
da ne gezer. 

Ona alııan gözler çam 
dalları arasında baıka 
alemlerin giineıleri olan 
bir çok yıldızları göremiyor 

Yalnız bahçeye düıen gölge· 
!erini fark ediyor gibiyim. 

Sivri ıinel.lerin ıararı üze
rine yataktan kalktım Saat 
onu onbq!. 

bile ... 

.:ıabah güneşim tabii çok 
tan geçmif; perde arasında 
son olarak bıraktığı uzun 
saç tellerini sarkıyor gördüm. 

Gece gördüğüm rüya; ben· 
de ıeki:ı; sene uzun ve de
vamlı olduğu hissini veriyor· 

du. 
Halit Bozkurt 

dırdığ'ım v11 düşündüğ.ii".'. ih
tifııl ilt. o-özümün onunde 
olo.n bu ~htifnli ~örrliikt~n 
sonra; ölünceye kadar ınıl· 
!eti yurdu için didinen ve 
ölü~ü göze alan ~Sis) mu· 
harririne (zavallı Fılı:ret) de
roekten kendimi alamadım. 

M. Sabri 

fi folanda'da çıkaıı l>< T deıtraaı ı:azetesı· 

nin 1 O Ağu stos ı \1!4 tarihli nii~hasındakı 
başmakalMin tercümesı ] 

Denız yolu, zengin bir sahili 1 yıyormuı gibi sinesinde la· 
takibediyor-Anadolu demiryolları- •ıdı. Türk devleti b h'l 

·· ı ·· ı • usaı 
uın teıbıyevı ro ve tesırı· sla•yon· seferlerini Sovyet hududun· 
!ar, devletle konlak noktalarıdır 
- Nankör topraklan zorla hayat daki Hopa'ya kadar kendi 
voratılmıştıı. filosuna tahsis el mittir. Fran-
. ,,Trabzon? Fakat efen sız'lardan satın alınmıt olan 
dim, Trabzon'da itiniz ne?•ı vapurumuzun adı «Er:ııurumı> \ 

Bu ıuali lstanbul'da otur- dur ve temizlikten pırıl pırıl 
duğumuz büyük otelin fit- parlıyor . Ka~arollar nazik 

1 man kapıcuı sordu. Öyle ve dalma guler yüzlü, ye · 
zannediyorum ki bu kapıcı mekler neflı, bol ve ucuz . 

mütekait bir harem ağa11 Eski, fakat temiz giyinmlf ı 
dır. Kapıcı sözlerine föylece 

1 
olan güverte yolcuları za

devam etti: man zaman birinci sınıf 
"Orada, Trabzon'da yolcuların güverteıinden ge· 

. ahali bellerinde genit kır· çiyorlar. Eski devrin mait
mızı kuıaklar ve büyük ya- rur korsanlarına mevkiler! 
tağan hıçakları latırlar. Ve arasındaki farkı kim anla 
eğer siz karanlıkta sokağa tacak? 

k 
ı İlk geceden sonra 1914 

çıkarsanız ggt.,, 
Son kelime kapıcının •il· tarihli ve fazla iddialı 

olan Baedec1<r'imi kapattım, 
zından çıkarken o aynı za · 
manda eli ile de boğazı et· 
rafında manalı bir hareket 
yapmııtı. 

Trabzon'a giden vapura 
bindim. Karadeniz, kııın 
mülhit fırtınalarla tanınmıı 
olan Karadeniz, beni dört 
gün ıanki yağ ilzllrtnde ka· 

çünkü burunları, demir ata 
cak yerleri dağ ve tepeleri 
kaptanın deniz haritasında 
daha eyi ve vazih olarak 
görüyoruz E aıen Be.edecker 
rehberi bu yeni memleket 
hakkında yeni malOmat ver
miyor. Vakıa burada henüz 

milerin 

talar 

demir attıkları nok· 

sahilden bir haylı 

açık ve uzaktadır. Bu nok· 

laların bazılarında parçalan

mıt kayalar ve eski eserle

rin enkaz v" bakayası gö

rülmektedir. Her yerde boy. 

lu poslu. güçlü kuvvetlı ka· 
yıkçılar kayıklarını ayakta 

durarak çekiyorlar ve 
bizi llurunları yüksek ka 

yıklarına alıp karaya gölü· 
rüyorlar 

Şarka doğru her menzil 

ve mevkifte daha kuvvetle 

hiasediyoruz ki bu memle 

kette bir hayal baılamııtır 

Bır tarafla istatistikçilerin 

kurıun kalem hatları aıağı · 

ya doğru süratle kaymakla 

iken diğer taraf! an burada 

bu hatlar salabetle yukarı -

ya doğru yükseliyor, Kim 

biliyor ki hemen (Tropikal) 

bir tarzda çıplak bir daiiın 

eteğinde bü~ülmüt bir halde 

duran Zonguldak'ın zeminin· 
den kömür madeni çıkarı

lan bu yerin kömür ihraca

tı,bilha11a buhran senelerin· 

de 700 binden 1,5 milyon 
tona yükselmittir ? 

(Devamı var) 

Güzel amma! diye gü
lümser. Seneye hiç vere· 
mezıin. Kadirlik sana olur. 
Hayvan hakkı bu oğlun• .. 
Günah.. Köylüye "günah. 
kelimesi kafidir. zaten .. 

Nalbantın çuvallarına 

tinik finlk ekin ölçülür 
• • 

"Nal marka ziraat maki· 
neleri Türk anonim şirketi" 
Kepekçibey'de de bir ~ube 
açtı. Köylere kataloklar 
gönderildi. Duvarlara afitler 
asıldı . .,ıirkel bu ıubeye es
mer güzeli birini memur et
miıtı. 

$ 

• 
Aylardanberi hafız ve 

şirket gizliden gizliye çar
pıtan iki cephedir. Ve onlar 
iki cephe gibi aylardanberi 
mütemadiyen çarpıfıyorlar. 

Hafız makineyi yenmek 
istiyor. Çünkü makine hay
vanın rakibidir. Hayvan ha 
fazın seroıayeaidir, halbuki . 

• • 
Aradan aylar geçtı Bu 

aylar içinde Ayte çok de
ğiıti Kirpiklerine "kozma· 
tik" sürdü. Tırnalrları kına· 
yı unuttu. hatta. . Kasaba 
ağzında gıcırtı hır sakır. gi· 
bı yeni bir dedikodu çiğne• 
melle baılamıflır. Bu tir ket 
müdürü Umur'la Ane'nin 
ettikleri (aşna fitne) nin de
dikodusudur. Hatta ihtiyar 
kadınlar daha ileri vardılar. 
Onların ba,. geceler bağ 

yollarında kolkola dolaıtık
larını söylemeğe baıladılar. . . 

• 
İki gün ıonra bağ yolla-

Doların iştirdksizliği olduğu

uu yazıyorlar . 

kadar bir temiz ıslattı. 

Komıular Ayte'yi onun 
elinden güç alabildiler. 

• • • Köyler. antenlerini çevi· 
rerek kasabayı dinlediler. 
•Kepekçi bey" bir radyo 
stüdyosu gibi hergün yeuı 
yeni haberler verdi. Bazıları: 

Şirket müdürü kıza 

büyü yaptırmıf .. Dediler. 
Bazılarıda şirket müdürünün 
amelinde bozukluk olduğun
dan tutturdular. 

Haberler ağızdan ağıza 

dolatırken ağrandisman ol -
du. Nalbant heryerde tir 
ket al ey hinde atup tutuyor. 
du. 

Üç can gitti.. Kasaba. 
mıza uiiu. suzluk bu gi. vur 
icatlarile girdi! diye .. 

• • 
Şirket vakti gelen taksit

leri toplıyamıyordu. Köylü
ler 

Paramız yok .. alınalmal 
rınızı. Verdtjfimiz para döndü 
vazgeçtik! deyiverdiler. 

Bir hafta sonra hayvan 
pazarlarında hayvan flatları 
yükseldi. 

• • 
Müftünün dünürleri aon 

defa kutup bafızın kapısını 
çaldılar Dönerlerken bep
ıinde saklıyamadıkları bir 
sevinç vardı 

•• 
Hir akıam eıı:an vakti 

Umur'a merkezden bir tel· 
graf geldi. Telgrafta Ke
pekçi beydeki tubenin lağ

vedildiği l.ildirilmektedir. 
Telgrııf Umur"un elinden 

düttü 
• • • 

Bir gün sonra gelen mü . 

rında traktör bir çocuk çiğ · 

nedi Yakın köylerin birin· 
den harman makinesinin bir 
kadın kaptığı haberi geldi. 
Ve uzak bir çihlıkte orak 
makinesi bir kol kopardı. 

feltiıler tubeden hesap al
dılar . Şirket dehıetli lçerde 

1 idi. 

Hayvan pazarlarında hay
van flatları düşmüştü. 

• 
Ayte'nın babası hcrıeyi 

haber almııtı. Bu aık dedi
kodusu onun kafa tasında 

yeıil bir tenvir fiıengi ateı· 1 

liyerek geçti. Erteıi gün Ay. 
ıe'yi çekti, tilki divanına . 

1

1 

- Ben1 dedi, bir ıeyler 
duydum! kız, babasından 

çok korkardı; ses çıkarama- [ 
dı. 1 

Amma Hafız kızdı , bindi 
köplere . . 

• • 
Umur boıta kalmııtı,ar

tık . Bir kaç yere bat vur
du ama, iş bulamadı. Büt6n 
it kapuları sura tına kapan· 
mııtı. 

• * • 
Umur bir akıam kaaaba-

dan çıktı. Arkasında donuk 
ıtıklarile bir kasaba ılllü· 

leli vardı Sarhoıtu, ıanki 

Gece smokinli bir adam 
gibi fırıl fırıl dönüyordu. 

Durarak donuk ıtıklartle 

arkada kalan kaıaba slllü 
letine baktı. Baygın çiçek 
kokularile esen rüzga· r onun 
kulağına Ayte,nin kına ge· 
cesinde çalınan def ıealeri-

Namusumu berbat et · 
tin! diyem! bağırmadı; din
den. imandannıı bahsetmedi. 
Ve kızı herfeyi anlayıncaya ' nl getiriyordu. 
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Nüfus İsleri ,.1===~~========~~=~~~'\ll . 
Hir e~· lt'ılde lı~r tarafta kö;. ıııulıtar H' uzalal'I ! I Muhterem Balıkesir 1 

1 ~ s E H 1 R ~ 
kaza ıııerkezlerıııe davet ı·dilerek vali, k.avıııa- Ahalisine Müjde. /. --- ·~ ~~ 
kam beylerin gizli ııüfııs vakalarıııııı ehen;miye- Sinemasında 
tinden bahsedt'cellerdir. Bu keı-e latanbul- mektedir. ipekli, yün· 

Beleılive Ye küy ııııılııarlan k:ısaha \(' kö\- dancelblnemuvaffak B ,. R lü kumaş-lar ve elbi- 29 Ağustos 934 Çarşamba dan iti~aren 
!erde tfa,:ullarla ı;aıı..a bil' e\ltıldf'n iıilıareıı it~rı lduğum Müsyli Yil· seler üzerinde olan MALE•... L"'I \ LENi. Y')R 
d ·ı k b' ı ı · '. 1 1 ( i tarafından en mlit- bi1umum lekeler beş ft. ~ il( e ı ı>re - ve ır ııucuıı. a\ ıeıııc f' ıeı· ai r ı·eisi 

k 1
• . d ı . • • • ' killpeeent bey ve ha- c.lakika gibi pek kıs 

. ... n( 1 evın Cl\I n·~a emri altındcıki, her H•li ve- ım efendileri mem- Defa bir zamanda çıkanlır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtereha- ı 

l.kımıza tebşir ederim. 

Kalık.alıalarla tiiilmek 'ı• lıus hir •1ece • 1' 

geçi rnıek isLerseııiz lıu filiıııi ht>r halde !ayetindeki, her vasi ve~ayetiııdeki hu ana nnu edecek ta.rı:da 
kadar niifııs dairelerincf' ~azıİaıılardaıı ~a' ri ,·azıl 
mı) arak gizli kıılnıı.>; doğum, r.:a ip, ölii~n · ,., ·~, a
zılnıaıııı~ e'1rııııu· vak:ıhıı·ıııııı kö\ mulıt:ıı· \e 
ihtiyar lıe~etlPrine H~ .ı..aı.ab:ıdcı, ~ı>İıiıde hı·ledivı>
lı>rt> hildirrıı1>ğe lwhı• ıııPh:ıl ını>d ur l ulı.ı ı ılııkİa
rındaıı ıııii.ldetiıı lıi1<1nınHl: ı 11 ı.mıra lıii\lt· ııüfu!' 
i~leriııi y:ıptıı·ıııı~~uıl:ır lı:ıkk1111la ı't'Za' 1ııthik:ılı

~örii ıı iiz 

ııa ha.'l:ıııacaktır 

her nevi ve modaya 
muvafık yeni tapka
lar imal edildiği gibi 

eski taPka-lar da ye 

1 bir h.ale getiril-

Deneyiniz 
Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 

doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 

İLA YETEN ntNYA 11.\ Y.\nisLEHi 
ZAFER Bayramı ıııii ııaselwtilt- 30 aAııs

to:; peı·~f'nıhe 1-(İiııii saat :?,:ıo ıla ~I.\ Tİ.\.\. 

\' 1\HSİ !\t""'Rİ \.,-\'~11' 
~ 

(• c' 
1 

y i'T z (T 

Balıkesir· !\skt~ri s.ıtııl ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Ztki 

. .\ l ıtl(l 1\ 11111 is V(>ll ll llll(t n I..;;;;;===:::----=:::::-:==----=-=-=--=:-:-..:::::::-:: ---- :::::::--:.-

Her yerde ve herkes tarafından mazharı takdir 
ve rağbet olm· , ~lur. lan. amen tabii ve norır.al 

olan böy·e bir filimi her zaman göremezsiniz. 
Çok istifadeli, merak:ı ve İıcyt· c . nlıdır 

• 
Balıkesir kılalı ilıı ı ~aı·ı wrıı (500 ) 1011 liıl\il 

rııaılı-ıı hiiıııiirii :? ll - H- !l;ı ..ı 1"11111 ; ı·ıı !'İ ~iiııii, i'.'ıal 1 

oııda a 1 r.ı 1 1111111:,i-a:-a 11:-ıılilt· ~:ııııı :;lrıı:.ır;ıkı.r. 
TaliplPriıı ~aı·ııı;ııı ı P~ i µ:fınıı• k iizı · ı·p lı<,. giiıı \ ' f' 

ıııi'rıı .ı kas;ı>a i.-.. ı r:'ık i~·iıı dı· :!bO lıra ııı11vakk:ı1 
h•ıııiııal :ıkı·ai'ilı· lıiı-likıı · 'ııh:ııTıd:ı \; 'lllı !.tİİı : de . . . 
't' ıııııa~ ·' ı·ıı s:ıalll' il. lıkı · :-ıı \Jı. k<ılor dıı ~ : ı ı ııı al-
ıııa kıı ııı.-..> oııııııa ırıiir;wıı ;ıtlaıı. 

4. - !O 

Dr. M. Ali 
'1ı·ııdı·l-..ı·ı lı,ı-l:ılıa

ıwsi ı·ilı, frı>ıı;,!İ. lı;•l

snğııl..111~11 lıa:-Ldıkl.ı . ı 

ı ı ı iı wlı;ı '~'~" 

s •• (ılık ·= ,. '' (' .,,, ··•·· 
Muallim me~tubi k. r1ı.sın

Ja ıolıisarlnr ıdarc•İ ve İ b -

FH~SATl KAÇIRMAYINIZ . 
. ~ .,,,~ıı,o'l!l'j!;jiJJI--

1 Satılık hane -- ---.... -·~--------------· -~~a·--•-.&bSA _____ AA•Aaaa~ 
Bütün asri konforü haiz .#1! ·~ 

sıhhi, havadar bir ev .-a•. ı- -~ - T '• 
~- - ~ lıktır. ~f - enıaşa ' · sA 

Talipl<'rin cezacı A"ni ve ıt• -- ~ 
rııh i m Saın: beyın y< nı yaptır- -~ • ,4 
dığı honeHİ ılti•:ılınde ıw Fahri beylere müracaatları. tD~ff o TEL v E G z 1 N osu t_.ı 

Hastalsnu• 11..t üçte ve kö1k o' ma,(:a lılyık on ,,.. ' 
ı hükümet caddesinde mu- tlönüm mıkt:.ırındaki t:ırla 

tedavi eder. taıı: veyJ arsHv .ı talip olanlıır tf Şeref Bey idaresinde A I lı ayeııehanesinde kabul ve f perakonJe olıırak cll ı kuru~- i~·inJe sorn ı ('tle sutıl kt r Ev JI · ı; 
~~~--~~~- .-~~~--~~~~..!!.:============~:=..:' ' - tt • 

1 S a V a Ş l}c•t l Ik(' .sı· ı· \' ı• (a' ""(' l Ay,!;(ören'de Lirb;ıp hane, küı:ük ~adırvon karş s. rıda !! l::ılıkP"Iİ riıı lwr lııı-.u~ıa 1, 11 f 
il J11 , .T ıi~· kııt, dört !-{ÖZ odasile mut- Çarıkç. !sa ııstnya müracaat •• • .. l rı ıııiiki~lllllll'I O(l'lidir. 

J),aiıııi ~n<·Üıııerıiııdeıı bağile. onmetre balkonile, etsinler. ,~ 

1 Abone ücreti \'il:'ı.\t'( a~J.!11' ılı•ııolaı ındak.i daıııızlık :ıyJ.!ırlal' -B--, -k---.-v-.-,--~-D ___ "_ ı, ! Konfor. TemiziiK, Servislerindeki 

ı 

YILLIGI 800 Kuruı it:iıı ltıf'Yl..ii ıııiiı ı al.:ıi'aYa ':ız ,,. nıiiıhlt-ti ll'lllllİI a 1 esır 1 ayeti aimı ı: nazf;~et Ve Ciddiyet, emniyet 
s AYLIGI ~50 edildiği lıal<le k.ıını ca.~ır otuııa vıız cdilf'ıı ıw~ •il 

4 

d 

• 
3 AYLıcı 240 : 1 1ıaı1ı1i ı:ı.\'ik görünıııı·ıti~ind .. n ,e ~· uıar i~·iıı ı · ''" Encümneinden: •ı 1 

zuhur ı·Lıııeıuı•siıı<lt-ıı ::?.ı-e,·lı'ıl-!11>4 ıal'ilıiııe ka- t 
Abone ücretleri taksite • ~ 1 ı \1 1 (' - 88 8 7 ·5 · · ı · tf ba~lanabilir. dar bir ay zarfında ihale edilııwk İİ'l.f'l'f pazarlıj!a .'\)\a ı .. -. lıııova ~o uı.uıı >+::> - + b 1111' 1 11.ı- M 

bırakılrııışıır. loıııetrelel'i arasııula ~arlııaıııı·ve ke~lfıı:ınıesi 111u. •ı 

SAVA Ş, a ı;önderilen 
yazılar geri verilmez. 

---+ -

Talip olarılarııı yüzde ~edihu~uk ııislwtindı• tı>- eilıince y:ıpılacak. Les\ i~ı>i ıuralıiye \t' ka i dırıııı :. 

rııinatı muvak.late makbuz \eya ıııek.tupları ,... in~aatı l O - t>ylıll - !l34 ıarihirıP ıııü~;ıdif p;ızııı·- tf 
ticaret odası , ·esikasile birliklf' encümeni ,·ilaye- tı>si güııii saat ouh .. ~lt' k.apalı zarf ıısulilf ihalt' U 
le müracaatları ilan olunur. t'dilrııek Üzt-"re ıııiiııaı..asa\a kmııııusıııı-. tt 

Gerek /ı1enıleket halkının. C 
gerek bütün misafirlerimizi ~ 
umumi takdirini ce/betmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 
• ı 

Müddeti 
10 

geçen nü•halar 
kuruıtur. 

•· -

S 
--------------..,.--ı ı• · ı J 1 ı ·1 • tf St>lıl'irı İslaııhııl ve ızıııirirı biitiiıı ~.· azt>tt>leri 

ındırgı ı'cra memurlug~undan·. >il ııışaaıııı H'tıe i .. e~ i 8~05 lira li7 kııı u~- M ·. . 
tur. tf ıııevcuttur i 

Ziraat bankasına 1850 kıymet takdir edilmitlir tf 
lira borçlu Sındırgı'da mu- Taliplerin yüzde yedi bu lliırıaka~ ı\a; Liyakati f111111İ\l•~İ lws ıııiilı ı •ıı- tf Balıkeaırın en eyi tanınmıı bır oturma ve 

f Gazeteye ait her hususla 

1 

Ne~riyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

kim Satır zade Emin ve çuk nisbetinde pey akçesi tlilik<,:P ta..:dik ı~dilPıılt•riıı İ~liı'.:'tk. ıııe~uli~..tleri ~-----._,;!!:,ı~:,~~=-- .,,.....,., 
o~lu Refat efendilerin vermeleri ıarttır. Verilecek 'l 1 ıı El ı· • · · ., ... ---------••-••••=--~ 
mahcuz Sındırgı çar~ııında bedeller kıymetimuhamme· 1 e ı;.ı ı~;tcaıı. al'. ·.) l)t'f \PSlkası \t' IH'<ll't'( Vf'SI- !i•Wi!iHtJi~;t::uıın~. •!i!:l'iiıi-1it-.ıl8tHllUi•~ 

- -+-- -

SAVAŞ Cumartesi günleri! 
çıkmaz. 

- ··----
SAVAŞ 

: l~~RE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
mıllıye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi : flalıkesir 
SAVAŞ 

109 - 20Es numarada kayıt· nelerini veya yüzde yelmit 
lı adbıkan sıra evler ııamiy- betini bulduğu takdirde ı lar \t'\llli ilıalt'dı·ıı laak:ıl 'f'kiz giiıı t'\ \t•I ba~ 
le marı:f olup halen arsa borçluların bu mallardaki · ' • 
halinde bulunan ıağı Angili hiaaei irıiyelr.ri 29-9-934 ıııiilıPııtli~liğl' ihraz Pılilnıi~ hııluııaı·:ıklll'. Talip 
ve Sava oğulları, solu yol, tarihine müsadlf cumartesi olaıılarııı btı \esaik ile bt'ralwl' ~iizde ~t·dihu~ııl. 

::~::.~~::ı y:~ı~e ı.~r:~~ ::~:a;:a:d:~ec:~1:~';:~~; ııi~ııetiııd .. teıııiıı:ıtı ınınakkaıı· ıuaı..ııuz ,,.ya 1 Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 1 
dut on bap hane yeri ve verilecek bedel bu miktarı lllPktnpl:ıl'İlt• ~·p\fllİ nu · zklınl:ı \t' \akli nııı:ı~~t'- I ~! K u M As LA RI N 1 ı" 
yine Sındırgı çarıuında ki.- bulmadı~• takdirde en ıon ııiııde ıısuli'ı dairı•siııdP PIH'Ülllt'lli \ ilÜ~Plf': Faz- ıwt 

1 D artıranın taahhüdü baki ı in sağı lopa imit, solu la llltılüıııat <llıll<tl\ İsti\'('IJlrl'İll dalıa P\ Yt'l has 
Servet bey kerimesi Atiye kalmak ıartiyle artırmanın . . li 
H k b k A d on bet gün daha temdit nıiilwrıdi:.;lı'ı...-'1' \P.\;ı Pllt'İİıııeııi \ il:t\l'I kalı•ıııiıw =. 

1 
• ar ası a ırcı n on, »: 

· önü yol ile mahdut bir edilmit ad olunacağı ve on miinll'aaı ..ıııwleri ıl:iıı ohıııııl'. ~ 
F:ılıril..:ılarııı ı'allıldan fiallaıı ıfaha u<•uz 

M:tzamızdan temin edeceksiniz. 
j bap dükkandaki hi111:i ir- bet gün hitamında aynı ~ 

~i:;~:rio:::ıh~ü~ar;:~~de~~~ ;~:~:eedil::e;~k cih:;ı~ra;;.~ ' . . ·= ENı LÜKS İNGtLtZ KUMASLARl DA ~ 

DOKTOR 
1 açık artırmaya çıkarılmıttır. llp olanlar ıeraili anlamak Balıkesır Sı~~at ve lçtımai Muavenet müdürlügünden: ~- ·, Mevcuttur ' 

müıteriye aittir Bunlardan almak ve peylerinl koymak Balıkesir doğum ve ço- bulunduğu görülmekte ol- g - ı Dellaliye ve masarıfı ıaireai ve daha ziyade tafsilat ~~ 

ııra evlerin tamamına 150 üzere Sındırgı icradaireıine cuk bakım evine müracaat duğu mezkur müessese baş m Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
j JIA h ş k , ve ç!lrtıdaki dükkanın ta- müracaat eylemeleri ilan eden doğum vakalarının tabipliğinin işarasından anla- li her cinsi müken1mel ve fiatfannda 
ı ır.1e met a ır mamına da keza ı so lira 1 ol i.M b ·· "k t ·ı-ı / t unur. büyük bir kumının doğum şılmaktadır. Bu sakim iti i uyu enzı a yapı mış ır. 

lleq.('ün ha~talarırı 
2 den ıık~Hma kadar 
ed ·r 

kabul 

.\tlres: llustafafakih 

1 
rııalıall ... siıı<lı· Karr~i 

he\ ı iirlıesici' :ı rrıııhı 

ı .:.'!'! . 

PEK YAKINDA 

SÜREYYA OPERGTİ 
ŞEHİR Sİl\EM~-lSINDA 

Doğum ve Çocuk Bakım Evi 
Parasızdır. 

Hastalaı·dan para alınmaz 
Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi 

ağrıları baıladıktan günler- yad n mahzurları ve teh !ft ~ 
ce sonra müesseseye geti likeleri aşikar bulundu- ~Buna ıııiiıııa~il yiiıılii ıııaıııııltık, ı oplıık joı·jt•l lj 
rildiği ve bu halin hariçte· ğundan bundan sonra vila- ; kııloıılan daha ll<'llZ lı•ıııiıı ı·ııı ı ı·k iı;iıı ~ 
ki ebeler tarafından doğum- yet dahilinde sanatlarını ic· :ıır.ı: ~.; 
ların •Ukuu beklenllerek 1 ra eden bütün ebelerin mü- ; Muhterem müşterilerimizin bir defa mazamıza ~ 
beyhbude va~it bgelçi~ild'.kğ~ şahede ve muayene edecek ~ teşrı'flef·I L3'ft"dt'f. ~ 
ve unun ıçın ge e erın ı ı . .. ... :'1! 1\ ;f 
üç gün evlerinde alıkonul- lerı t<\bıı dogum vakalarını lf! 'I. 
malarından ve doğum ol doğum ağrıları Laşlarnadan I l!N TAVS.AN,LILI z A.DE FAHRi' ~ 
mıyacağına kendilerhian

8

c
1

e
1 

evvel ve tabii surette neti '1'.i~ • f\ . f\\ . • 
ve ailelerce kanaat ceieneceğıne ıahip bulunduk 
oluncaya kadar intizar va- ıarı diğeor vakaıarı da ilk : . Fantazi Manifatura Ve 
ziyetinde kalmalarından ile- , ağrılardan itibaren nihayet 1 it 
ri geldiği ve böyle geçikti- c12ı saat zarfında müeste- lif Kum aş Mazası 
rildikten sonra getirilen ka seye sevketmeleri lüzumunun ~ . . . C . 
dınların ise ekserisinin ço vilayette mevcut re•mı ve * Ku~~ı M ıllıye addesı N o: 5 2 ' 
cuğu ölü ve kendilerinin hususi ebelere tebliğ buyrul- ?iiff~lf~L ' it, l.f!ı-::<~~~IH~j.ijf.~~-
ahvali umumiyelerl çok mu- masını ve bıldirilmesin·i icra '"'ijrtyat müdürü: ESAT ADIL 
hatıı.r11lı bir tekle girmiş ederim efendim. Vilayet Matbaaıı Balıkealr 


