
Mamlekat iılarindı, fabrikalarda olduğu
gibi. daima zinde kuvetler4en istifade 

etmeliyiz. 
italya

1

dan bu gOn de hiç bir ha~sr alına
mamıştır 

Nüıhası Her yerde 3 kuruıtur . 
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S a h 1 b 1 ve 8 a t m u h a r r ı r ı 
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' Üzüm Nafia ve Ma
liye Vekilleri 1 kongı·ası 

Nüfus işlerinde Yaprak tütün •Ana hali» zamanında yapı
lacak sıhhi ihtimamlar. - --

Bugün Elaziz'e ha- kooperatif murah - Halka ko~cl~_lı~ gösterilecek (İzmir Ti caret: 
piyasası 

reket ettiıer 1 hasıarının iştirakiıe Aykırı hareket edenler cezalandırılacak. ~a~~~~~~ = id:r: ta;:rı ~~!n g:~ 
ANKARA. 8(A . ~l -. Na · · kongra toplanacak A.'lKA.RA, 8 ( SŞ ) - • Vildyetin emrinde gizli nü - bin kilo tütün mubayaa edil-

fıa ve maliye vekıllerı bu IZMIR, 8 ( S. Ş . ) - Nüfus muam olalerin hak- !usla rın kuydı i•inde hükıl · · · T 
k Ad , mıştır . ürcar faal ıyeti yok-a tam 21 de Kayıerl, a· Üzüm vaziyetin i tanzım kında dah iliye v .. kıı l etind en metin takip ett iği hedefin a- z 

tur . ürra elinde pek az tü . 
na, Fevzipa şa hattı tar~- icin bazı hareketler yap ı l- vil tl yetlere bir tomim gönde· zami kolaylık ve sürat oldu- tün kalmı ştır. 
kile husuıi trenle Elaziz e dı"ı haber olınm ı• tır. Bu lo(ün rilm iştir. Tamime "aöre bo zı ğu , halkın şik Ayetini mucip URS 

o • · " B A: HentiJ; satılmamı~ 
hareket ettiler. Elazlz istaı ~ ü züm ihracatçılar birliği yerlerde nüfus dairelerinin olacak hallere meydan veril. olan tütünlnıle n bu on bP~ 

Yazan: Doğ'um ve bakım evi 
Ser tabibi Dr, AHMET HALiT 

Bundan evvelki yazıda ları bir birine bağlıyan bal· 
adetlerini munt11zam surette ları - Rıbat . oldukça zayıf 
görmekte olan her kadının I senç kızlarda ekıeriya hu· 
gebe kalmadıjtına !taret ede- • sule gelir. Bu çocuklara dO& 
rek bunun ıebeplerlnl; her ı durmaları ve belden yukan 
kadının ana hali zamanında 

Yonu 10 atuıtosta ıaat 16 a bıı rs adll bir i~·lima aktede- mektum nüfusları kaydetmek memesi, muhtar ve ihtiyar gün z a rfında idare tarafın 
açılacaktır. Açılma resmi rek üzüm i şlerini gJrüşe- i~' in muhtar ve belediye il- heyeti veya belediye ilmühn- dan 10,000 k ı lo satın al ı nmış- n'. arz etmlttim. Bunlardan 
için vekil beylere devlet de- ceklerdir miıbaberlerinden ayrı olarak berleri üzerine mektum ka. tır Tu·· f ı · ı· kt bırlncı.ı. yınl gebe kalma-

riayet etmesi icap eden Blh
hi kayıtların izah edileceği· 

-d.. .. · ccar ·ıa ıye ı yo ur 
mir · yolları umum mu uru , Haber ulınd ı ,.ına göre ye- ı · t hk "k t l'" ·· y tların derhal y pılması bil- KO•' AELl' S b . mak bahıl çok mühim ve 
1 Üdi d . " " po ıs a ı n ına uzum gos ' u u ; on eş gnn zar-
i e rüesa ve m ran an 1 ni teşekkül eden üzüm sa- terdikleri ve bu yüzden mek· dirilmiştir . fındu idare tarafından 165.ooo' kıaırlık namı tahtında tü· 
bazıları ve her iki vekalet tıc ılar bı' rlı'ğ ı' ne Z-ı raot bnn- f h' 1 · · h V k•( h Ik 1 mullu" ve büyük bir mevzu 

· tum nü us sa ıp e rının mu - e ~ e l : emrinde, a a ve tüccar taru fından da maaını icabettlren çalııma huıuıl kalem müdürlMeri re · kası lzmir şubesi de dahil telıf daireler arasında gün- müşkülıı.t gösteren memurin_ 175,000 kilo tütün satın alın- tetkil ettiğinden ileride kı· tarzları bedenin dOz.ıOnlOIG· 

kı11mlarını öne e)'lk, aaf 
veya ıola çarpık bir halde 
tutmamalan ehemml1etle 

ve ıararla tenblh edilmeli
dir. \lektep hayata, terz.ılık 
gibi uzun mliddet çocutun 
öne efllmlt bir halde dur-

fakat eylemektedir· ütea- olmuştur . Bu suretle gerek 1 d kl · b'I ı · · ı 'dd l 1 d 1 aırlık e b 1 ı 
h erce sürün ü e rı ı uırı - rın şı et e ceza an ır masını mıştır. Fintlar '.?O 25 kuruş v se ep er ayrıca nü bozan bu kimin anz.alannı kip üç gün hattın ve o a- •atıcılar ve gerekse alı c ı de- h d 1 k y 1 

1 d 1 t g mi :itir. ı\ıı ilave etmPktPdir. arasındadır . iza e i ece tir. anız muh- kurmaya müsait yerlerdir. va 1 e bu unan inıaa ın ve mek olan ı' hraro t ~ıbr bir-
E d 1 . . > ~· BALIKES!R: İda rı> taraf n- taS!\r suretde arz edeyim ki Ayakta durdukları zaman rgani bakır ma en erının lı'k\erle baalanm , şlarJı r. ·ı • b 1 d" . 40 b" I' f tt" 

f 1 k 1 " zmır e e ıyeSI in ıra sar e I· dan HJ 000, tüccar torofı ntlıın adetlerini muntazam surette ekseriya bir bacalın Oz.erine te titile geçir! ece 1 r. Z ı raat bankasının satırı· d 
N f k ~ 1 t" · 1 e e e e a 15 .0011, kilo tiiıün sat ı n gören hanımların l azıları yüklenip öblirünli ıerbeat bir a la Ve a e ının a - lar ar.ısına iltihakı piyasad a l F " 1 20 k lzmlr Sergisi a ınmı ştır . ı a t ar 15 u . rahmin içini döşiy<n ve halde bırakmak çocukların dlgwı tedbı·rıer büy iik bir elı e mmi)·etl e kar- ruş ar Si d i h 

-
. 

- - .- -. . 

1 n a• ı r . gıı a i mu ati namını ver- bir çoğunda ıiirülen aakim ANKARA ' 8 ( ..: .') -- Nafıa aılanmı ştır . Ç ıinkü bu suret. SA."SlJN· lda ta af nda diğl b k 
v y , "' · re r ' n miz ince zar ta a a- Adetlerden olduğu için ıe· vekiiletinin demiryollarında le kooperatif ortakla rı müt- h 1 ki ·ı ,. p 1 ~ . ~· 1 nd 232 b' l " t f d 

. b'I 1 . 1 ~zır 1 arı 1 er ıyor. avyon arın epsı ıra 8 1 ın , uccar ora ın nn sının , bilhaasa kendisinin rek ailelerde ve aerek mek-ıhdas ettiği halk ı et erı tehit hareket imk fı n arını da 406 bin kilo tütün sutın h il h • 
b ki . d ' IZMİR , 8 (A A) - Pana· mahl\lllnln arkaıındakl yan- marazi a eri, ra mln ya teplerde çocukların bll11e ve mevn ve se ze na ıyn- elde e tmişler ır . 1 t F' tl 25 30 k 

lı tarifelerinde yapılan ten- Du"n verılc n yen i bir ha- yır sahasında inıaat hum· gın yerinin elli bin metre a ınmış ı r. ıQ ar • u- doğuotan ve yahut sonradan mahzurlu bir vazl1ette uz.un 
ruş arasındadır. dk ıilıı.t burada büyük bir uıem - bere naz "ran , bilumum kredi 

1 
malı bir surette devam edl· murabbalık kıamı tehir bah- . geçirilen hastalıklar teıirile müddet durmamalarına 1 • 

" TAŞOVA : idare tarafından nuniyetle karşılanmıştır. kooıı er.·ı t"ıf murahhaslarının yor İnıaat için timdiye ka · çeıl haline ifrağ olunacak, 
82 

OOO k 
1 

r öne veya arkaya clrllmeıi, kat edilmesi lazımdır. 
, i o, tüccar tara •n-Elaziz şimendiferi iştirıl.kil e lzmir'de bir üzüm dar belediye tarafındıtn kırk panayır iti bittikten sonra Jnn dn 116,000 kilo tütün hatta •ala ıola çarpılması Teneffüs cihazları bul61-

ELAZIZ, 8 (A.A) .. Şi- kongrası toplanma sı düşü- bin lira sarfedildi Bu para· belediye bu itle metgul 911ın alınmıştır Fiotlar 20 40 ! gibi ıebepler kadının gebe dan fazla milteeulr olmu· 
d " 14 b' il d olacaktır . k 1 J ı ıada burun zarı ekıerlya AM men lfer istasyonu on a,.us- nülmekteılir. nın ın raaı pavyon a kuruş aras n •ladır . 1 a maoına mani o an ami · 

toı cüma günü @aat 12 de Kongrada ıi~ıim i~leri g-ö- ki gazino içindir. Panayırın ANKARA, 8 (S Ş) 16 ARTVİN ; İdare tarafından lerdendir. Bundan baoka zamanında kan hOcumu ile 
açılacaktır. rü >jülecek ve bu hususta içi güzel bir park halinde Ağustostan 20 ey l ıile kadar 32,000 kilo ve tücl· ar tnra- yumurtalıklarda rahim ara- flter. Binaenaleyh burunda 
Sıhhat müsteşarı kararlar verilecektir tezyin olundu . Sovyet'lerln lzmir beynelmilel panayıl'ına fındaı;ı da 1 O,OOO kilo tütün ıındakl münasebet ve itti· divlyaıyon ııfbi arızalar mn· 

Zonguldak'ta Bu sene ıi züm ü:.ıerine ya- pavyonu bitmek üzeredir. !ştirıı.k edecek tacirlere de- mübayea edilmiştir. Fiatlar raki temin eden <nefir bo- cutsa ıenç kız.da bir Hfu 
ZONGULDAK. 8 (AA' p ı l an alivre sat ı~lar noksan- Sümer Bank ve inhisar pav• miryolu ücretlerinde yüzde 20 40 kuruş orasındadır . rularında) vukua ıelen ıltı darlığı ıörülür. Bundan bat-

Sihhat ve içtimai muavenet dır. Ziraat bankası Manisa yonu için parkın göze en elli ve eşyaları irin de yüz haplRrdan sonra veya difer ka adet zamanında teaeffa. 
vekaleti müsteıan ve sicil şubesile , Manisu bağcılar i güzel çarpan k111mlarında d~ yetmiş nisbelinde tenzi . 1 T.O.T.C. nin bir sebeple ıörülen daral · cihazında umuml bir tbtıkan 

1 k bankasının kuru üziim üze- 1 t h iı dilmlttlr Mev lılt yepılmosına Devlot de- 1' ' ld " d ba .__ müdürü ıehrimize ge ere yer er a s e · · Teblıhleri 1 mttlara ve yumurtalıkların gilrO o.on en zan -
k k rl.ne büyük muamelelere "'i-

1 

cut pavyonların hemen hep· miryollerı ıdaresim·o lıaror 5 d ki d 
amele vaziyetini tel i ve "' j ISTANBUL, 7(A.A) - Tü· bazı huıuıi, marazi delitlk· devre e mevcut eı ne e• 

f d 1 ri~e cekleri anlaşılmaktad ı r . ıl tutulmuı gibidir. Panayır verilmiştir. k D 
1 

T k k C 1 lerln tazelendi"! ve belum, -l~e!t~l!ı~e~ly~g~r~a~r~tı~r-· ---~~~==~~~~~==~~~~~-~-~-7-~--~~~~--~~~~~ r il ~I ~~tlU l~l~dep~ kalmakta • 
. o·- r. d. u. terfi yeni fabrika i Bulgaristan' da mumi Katıpllllnden: 1 müıkülatı mudp olabilir. hançere ve bunlara mlitr Köy plaııları 

-- 1 
Birinci Türk Dili kurul · Verem; frengi, belıoğuk- allık bezlerin iltihabi ballare 

listeleri Başvekil 15 Ağus- Türkler acıklı günler tayının zabıtları kıtap halin· luğu, bazı bünyevi veya maruz kaldıtı ve hatta bu-

l d k k it 1 b 1 run kanamaaı, a"ız.dan kan tosta Zongu dak'a geçiriyor. e çı mıı ve uru ay aza - hat surette ı, e ç lrl en u aııcı l b hl k .. 1 b 
Kazalara Nahiyelere 

gönderildi · Ali t asdika arzedi• 
İZMIR . 8 ( S.Ş ı - Kema· 

lııt Türk köyü tipl.;rine ait liyor 
!arına gönderilmiıtir. Hariç· haıtal ıklMa tutulmuı bulun· ıelkmesl ıll 1 tt hl e 110\'ed ~ gidiyor İSTANBUL. 8 (S Ş) - Sof k 

1 
yQ arıza arın uıu • av" 

ANARA, 8 (:;,Ş) - Sümer ya'dan gaz<telere ge len mek ten tedarik etme lıtlyen er mak ta gebelijte mani sebep rülebllir. 

1 ISTANBUL. 8 (S.Ş) · · plAnlar vilayetçe. hazır anm,.,
1 31 Atustoı ıafer bayramın · kaz.a kaymakamlıklarına ve 

1 da tebliğ edilecek o an aa
nahiye müdürlüklerine gön- 1 

keri terfi Uıteleri hazırlan
derllmııtır. Bu pllnlar köy - mııtır. ::o Atuıtoıta ali taa· 

B ankın Bakırköydo kurduğu tuplara nnzaran Bulgarisları'- ı için de mahdut bir miktar ler araaına ılrmektedir. 
yeni pamuklu mensucat fab daki ırkdJşlarımız çok elim 1 satııa çıkarılmııtır. Deleri Adet zamanında tutula
rikası 13 ağustos tarihinde ve ı zt ı replı dukika lor ıceçir · Ankara ve lıtanbul'da yOz. cak I. ı fzı111hha esaılıırına 
Başvekil lıınet pnşa llazret· mektedirler Bulgarlar Türk- elli kuruotur. Diler vilayet· ıelince: huna riayetin 

lere karşı tar.y ı k 8iyasetini !er için yirmi bet kuruı poı· ı mlibremiyet derecesini an · lerin coğraf i vaziyetlerine ve k 
dika arzolunaca tır. 

icaplarına göre değiıtirilebl- ı -=--·------:'.'.'"'::~::-::;-- 1 
!eri lurafı ndan eçılacoktır . artırm ı atı r. Bu lgar "nzetolP- 1 1 k 1 b 

> " ta paruı ilave edilmittlr. : atmıı oma için evve a u· 
Ba şvekil ismet paşa Hı. ri derin bir inilti içinde ya- Salto merk<.z.I latanbul'da lüğun kadın uzviyeti Qzerln 

ağustosun 14 ünde de ban- şıyan Tıirklere kor ş: tııcovüz- Türk Kıt~pçılık Limltet ıır de mucip olduğu maddi ve 
kan ı n lzmit'te kurulacak kıl · kdr nP,riyat yo pm a kta vo ketıdlr. ruhi değlımeleri ve hatta 

lec~ktlr • 
Plan bir Kemalist köyün· Dilenciler 

deki medeni ihtiyaçların ne 
suretle ve ne gibi yerlere yer· Boğaz tokluğuna 

belediye işlerinde 
çalışacaklar· 

aıt ,.e karton ftlbrikas : nın ,.. 
ve aynı gönde lstunbuı'da 
~ ı ~e v~ ~ 3 ın fabrikasının te . 
mel atma merasimine riya-

2et buyuracaklardır . 

: h:ılkı Ttirkler ol l•yhino talı -
1 

baz.an yaptıjtı fena teıirlerl 

'

' rik eylemektedir. Hesmi : !arımız karakollara. götürü-

l'ltt irtleceğlni göstermek için 
Yapılmııtır . 

l ' gözden geçirmek llzımdır. 
memurlar bil tı gördükleri İ !erek ılö vülmektedir . Dayok- Bu değiımeler bir kumı 
teşvik yüzünden tazyıkat f tan yar .. l ıı nanl n rın adedi hay- dotrudan dotruya ve bu
yapnıuktan geri kalmıyorlar. ! lı mühim yeiulna baliğ ol- ı lüjt dolayuile tabii mahiyet· Medeni hamleler gösteren 

her köy bundan bir tane edi
nerek klly oda11na aaacak-

iSTANBL'L. 8 (S.Ş) - Po-
1;8 son iki gün zarfı nda 14 
kadar dılenci yakalamı ştır. 15 ağustosta ba vekil İa 

met paşa Hz rPfakatlHinde 

iktısJt vekili Mahmut Celili 

Birçok kasabalarda ırkdaş- ; duğu bildiriliyor. te vllcutta huıule gelen te · ·-
Bu dılenciler polis muhofa • tır. 

Mosabaka lmll. hanlırı kaldırı dl zasında olarak adliyeye tes. 
S it h beyefendi ve alılkedar zevat 

A".''KARA 6 (S. Ş ) - İlk lim edilmişler vo u ana -
·' met Sulh cezıı mahkemesine bulunduğu halde Zongulda -

Sporcularımız 
Yine Yenildiler. mektep mezunlarının bi.r kı- k'a gidecek v~ Türlıiye İ ş 

1 1 verilmi~lerdir. - - · --·· 
sım ortamcktep veya ıse e· ı bankas ı turafındnn tesia ı"\I kt• •d J, i • k • l • f" ( 

l u Bunlar muhtel if wütl• el- • 0S 'Va - () n. ) l f C ( () -re al nması için yapı un m - · d edilecek olan yarım kok 

ııabaka imtihanı usulünün ~e:ğ':z ~od~~:ği~:a h::~;~:ğ: tabrikıısır.ın temelini atacak- bO) il)()(~ l lldlt 1 - 2 kıl ,. bet f İ k 
knldırılması takarrür etmiş- ı d , · • 1 
tir· mahkum eJilmişl~dirler . ar ı r, : MOSKOVA , 7 <A.A) -· ve bu nokta eıaalı ıekılde 
~. - Anadolu ajansı huıu•i mu aleyhimize olınuıtur. Bu ak· 

B - - · ı· · .h b N I y· apılacak7 hablrlnden: ,am güre, müsabakal arı ya· 

efed•ıye ntı a 1 ası • ı1 "Burada bulunanHalke - pılacak,ondan sonra Sovyet 
. vl takımı ikinci maçını yap spor ıurlsi tarafından 

C -b fd hazır/adıg" l yok/ama ta- 1' mıo ve bire ıkı matlup ol- ıereflmize verilecek ziyafet-• H. F. nın u yo a . muıtur. Saha talak ve ça- : te bulunulacaktır. Yarın ak -

'

• f mesini neşredıyOTUZ: ; murta örtlilü idi. Top kon· ıam Lenlngrad'a hareket 
ıma na 1 kellef olan idare heyetlerine lrolu lmklnıız bir halde idi ediyoruz. 

"-1 dı k "bin- 1 cediyoruz: •f f k 1 lstanbul1da yüzme ue e ye anunu mucı . 125 inci \ 75 inci maddenin " ı ra- calının bir ta lmatname ile 
Ö .. - d k. ı- l d Nız.amnamemlzln 1 a 

ce numuz. e ı ey u ayın a 'h ı 11nda yazılı hallerde yoklama teıbitl faydalı görülmüotür. yarış rı 
mevcut Bele iye ec il er ma k : ıalahiyetlnl vermlttlr , Madde 1 Atalıda sayı· ISTA1"Bt1L, 7 (AA.) -d M 1 1 1 ddeıl bütün lnlı ııp arın ' 1 

1 k . C ı · F serbest yapılması esasını oy 
yeni enece t<r 

1
• • .. rme hak - Namzet ıöıterilmlyen in : lı seçimlerde yoklama yapıl · 

Umumi idare Heyetince teı- muı, namzet. go~te tıha !arda eyi neticeler elde maz : 
pit ve Umumi Reislık Dıva kını Umumı Reıalık Divanı· p k ıurette fırka menıup- 1 A) Umumi Reiılik Divanı 
nı tarafından da tasdik edl- nın kararına bırakmıt ve her edece kaz.andırmak için (1ok- I kararile namzet ıöıterilecek 
len intihap yoklama talimat· intihapta fırka menıuplarıııı lannı ti 1 1 ı DeYamı ikinci aayfada) 

nd k ıfeıile mG· lama) nın ne ıure e 1apı a - \ 
DalDeltm •JDen a,aiıya der- kaza ırma vaıı: 

On ağuıtos cOma gOnQ Mo. 
da yüzme havuzunda Va
kit gazetesi tarafından yüz· 
me müsabakaları tertip edil 
mtıur. 

klmülle ifade edilebilen 
nevi; diğer k11mı ise bilhaı 
sa tenasüli uzuvl11 r üzerinde 

görüll'n ya ini ve yahut 
bünyevi telayyür veya ade

mi klyafeyeler olmak üzere 
bııolıca iki z.limreye ayrılır . 

Hunlardan vücutta huıule 
gelen delltmeler kemiklerin 
birden Lire uzaması haıebile 
be:lenln bazı yerlerinde his · 
sedılen alrıların ve kemik 
iskeletinin tabii vaziyetine 
aykırı istikamette lnhlnalar 
-eğrilmeler· glistermesldir. 
Bu glbilerde alrılar ekseriya 
kemiklerin nihayet tarafla. 
rında Ye bilhaua bacak 
kemiklerinde hi.ıedilır. Uz.un 
yürüyüıler, fazlaca ayakta 
durmalar ağrıların uyanma· 
ıına yllrdım eder. 

Amudu fıkarlnln efrilme· 
lerl - inhlnaları • daha mli
hlm olup bu hal bulut yat· 
lannda keaılklerl "• b11n. 

Ana hali zamanında kalp 
nahlyeainde atnlar; kalp 

helecanı,yorgunlutu, z.aafı 
hl11edllebilir . Nabız ekaert
ya 11lıla1ır ve kan taz.1ıkı 
yükselir. Bu ıon ıekll bilbu

ıa adetini az ıören kadın· 

!arda daha bariz ıurette 

kendilinl ıöıterlr . 

Üaretl teneffOı buluaabl· 
lir. VOcudun bir çok nok• 
laaında oldutu ıtbl hazım· 

cihazı üz.erinde de teılrl aıı
rülen bulüğ z.a,manında ha-

Türk Adları 

Dolıun Duru 
Doyum Dudu 
Dikme Du1an 
Dikmen Duyu19 
Dirgen Duyuf 
DOndar Diren 
Dündaralp Dıdıt 
Dün Dldltken 
Dulda Didin 
Didim Dofru 

Yeni doğan çocuklannıaa 
öz Türkçe ad koymanız için 

1 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 

ı şubesi Türk adlarını toplamak 
, 1 tadır.Bu adları gazetemizde 
1 I neşrediyoruz . Bu yolda bilditi· 
1 niz adlar varsa onları da Hal· 

kevine bildirmenizi rica ede-

' 

riz. Bu adlarböyle toplandık· 

l 
tan sonra bir kitap halinde Del" 
rolunacakbr. "H. ifaretlileri lal 
adıdır. 
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zım bozukluklarhıın baıla· 

ması en ziyade na zarı dik 
kati celbeden bir keyfiyet· 
tir. Aile efradının hususi 
meıguliyetlerinln tarzı dola
yıaile yemeklerini muayyen 
saatlerde yemekte. lüks bir 
hayat içinde bulunup çocuk
larına da kendilerinin kul· 
landıkları ispirtolu içkileri 
vermekte, müttehi olarak 
alınan fazla baharlı, kon
serve yiyecekleri yedirmek· 
le mahz'.lr görmlyen evler
de hazım bozukluklarına 
daha çok tesadüf olunur. 
Bizim muta vaasıt aile ' eri· 
mlzde, amele ve köylü sı· 

nıflarına mensup halk ara 
sında da çok defa yemeğin 
bir intizam altında ve toplu 
olarak muayyen bir zaman- 1 

da yenilmesi ihmal edildi
ğinden bu arızaya ekseriya 
tesadüf etmekteyiz . Bağır
sak hastalıkları da adet za. 
manında, diğer uzuvlar gibi 
bu uzvun da kan hücumuna 
maruz kalması hesabile. şid· 
detlenir: apandisit ağrıları 
ziyadeleıır. 

Bilhassa asabi bünyelerde 
bulüğun tesiri sinirler üze
rine çok faz1adır. 

Sinirleri sağlam olan ge· 
rek kız ve gerek kadınlarda 
ay baıı zamanında asabın 

ehemmiyetli ihtilaller gös
terdiği çok defa vakidir. 1 
Bu meyanda dokunma.Lem&. 
hissinin azaldığı, koku a 1 rr a 
hissinin fazlalaftlğı, hatta 
baazn görmek kudretinin 
uzaldığı anlaşılmııtır Bun· 
dan maada bulıiğun akli ve 
ahlaki değifmelere sebebi
yet verdiği de şüphesizdir . 

Bir çok ruhiyatçılar bu dev
rede genç kızların daha 
melankolik, mahzun, müte
euir bir hal aldıklarını zik · 
retmektedirler. Bunların bir 
çoğu bu yaılarda ve hatta 
kadınlarda her adet zama· 
nında okuma yeya herhan· 
gi bir ciddi vazife ile meı 
gul olmakta güçlük çekerler. 
Ba, ağrısı, midevi bozukluk· 
lar, görme kabiliyetinin azal· 
maaı, çabuK yorgunluk gibi 
ve daha birçok asabi tesir· 
ler görülebilir. Bunlardan 
baı ağrm en mühimini ve 

ı A 

Vilayet Bütcesi Spor: 

Yarınki 
Maclar Bütçe.de yapıla'!_tadilat n_edır? 

57100 liralık borç affedilmiş 22100 lira ilave olunmuştur. 

JI 

Yarın Ali Hikmet Paıa 

stadyomunda ldmangücü ve 
idman yurdu ikinci takımla ·ı 
arasında samimi bir maç ol· 

ması kararlaştırılmııtır İki 
haftadır muhtelif sebepler
den dolayı geri kalan bu 
müsabaka yarın olacahtir. 

Hundan baıka ayrıca Gücün 

üçüncü takımı ile Birlik 
üçüncü takımı da karşılaşa· 
caktır 

Şehir kulübü açılması kabul edilmemiş; 
bıra~ılmıştır. 

1934 vilayet bütçesinin 
tasdik edilip gönderildiğini 

dün yazmıttık. 

Gelen bütçede bazı tadi· 
lat yapılmıştır . Maarif 
bütçesindeki muallim mek· 
tepleri borcu o 'arak konan 

26100 lira ve nafıa bütçe
sindeki vekAlet hissesi 21000 
ve dahiliye bütçesindeki VP.· 

kaletler evinden 10000 lira. 
ki ceman 57100 lira tenzil 
olunmuftur. 

Buna mukabil; 

Sanat mekteplerine 9900, 

tekaüt sandığına 160. sıhhi

ye harcirahına 21 O, masarıfı 

muhtelife düyun faslına da 

11900 lira, ki ceman 22100 

lira ilave olunmuıtur Neti· 

ce olarak yeni açılan ihtiyat 
faslında 35000 lira bir faz. 

lai varidat görülmek!< dir.Bu 

para daimi encümen tara· 

fından münasip görülücek 
tekilde bütçenin diğer fa 
sıllarına tevzi olunacakt r. 

Belediye Meclisi 
18 <tğııstotsa f'c\fk<tlı1de 

t)faı·ak !t,pl<ınıı<•,a k 
Belediymiz, önümüzdeki 

çalııma devresinde görülecek 
bir takım tehir itleri hakkın 
da görüşmek ve karar ver
mek üzere Meclisi fevkala-
de bir toplantıya çağırmıthr. 

Bu toplantıda bazı istim· 
lak meseleleri, yeni mezarlık, 
derenin kapanması ve bele. 
diye binası Jşleri görüıülecek 
tır . Meclis 18 ağustosta top
lanacaktır. 

~~· 

Yeni başmühendisimiz 
Dünkü sayımızda başmü· 

hendis St-yfi beyin nafia mü· 
fettlfliğine tayin edildiğini 
yazmııtık . 

Seyfi beyden bot kalan 
Balıkesir nafia ba ımühen · 
disliğine de Mersin vilayeti 
baş mühendisi Hurtil bey 
tayin edilmiıtır 

--

Yeni evliler 
Değerli genç adliyeciler!· 

mizden Mehmet Necati bey
le, keşkek zade Hacı Bahaet· 
tin bey kerimesinin evlilik 
ve düğün merasimi bugün 
yapılacaktır. Arkadaşımızın 

kurduğu aile yuvasına saa· 
det dileriz. 

;f< 
Vilayet matbaa.ı bat mü· 
rettibi Nazım beyin zahireci 
Mehmet efendi ' kerimesi 
Bahriye hanım ile nikahları 
a ktedılmittir. Düğün me-

ı 

rasimi de bugün yaı•ılacaktır 
Genç evlilere devamlı bir 

bahtiyarlık dileriz. 

Otamopil kazası 
Ssalı guau Ş'lat 19 

tahsisatı Halkevine 

Ali Hikmet Paşa 
ltm an birliğini tebriıt 

ediyor 

-·-
Altay takımını iki bir ye 

nen İdmanbirliği, Balıkesir 

sporunun hamisi Ali Hikmet 
Paıaya telgrafla galibiyetle- Süleymaniyeliler 
rini bildirmiılerdir. Pata haz. Sülymaniye\ilerin teklifi 
retleri Kayııeri'den ıu ıekilde 

1 

üzerine Güç tarafından çe 
ve telgrafla iltifatta bulun· 

kilen telgrafa he.nüz bir ce· 
muılardır: 1 vap gelmemittir . 

"İzmir'in Vahap'lı takımını -----------
yendiğinizden dolayı sizi teb- / haberini beklerim efendim. 
rik eder, muvaffakiyetleriniz ALl HiKMET 

Sındıegı mektubu: 

Belediyesinin 
Faaliyetleri. 
• 

Sular Boru /cine Alınıyor. 
SINDIRGI, 8 S.Ş.)-Şeh

rin sularını boru içeraine 
almak için belediyemiz Ba
lıkesir belediyesi mühendi
sini getirterek iptidai ha
zırlıkları yapmağa baılamış· 

tır. 

Memleketin hayali meae· 
lesi olan su işinin esaslı bir 
seklide ve kökünden halle· 
dilmesini timdiye kadar ol
duğu gibi yarım yamalak 
yapılmaması temenni edil
mektedir 

Umumi hala 

.. 
Dün ha va tamamen bulut
lanmıı ise de buraya yağmur 
d Üfmemiıtir. 
Buğday fia tla rı iki bu 

çuktan üç kuruta kadardır 
Çiftçi hararetli bir surette 
gece gandüz harmanlarda 
uğratmaktadır. 

Bu bunaltıcı sıcaklarda hıç 

durmadan gece gündüz cu 
malarıda dahil olmak üzere 
çalııan çiftçinin istihsallerinin 
biraz para etmesinden başka 
endişeleri yoktur. 

Bu beıeri takatin fevkin· 
deki yorğunluğu dinlendi· 
recek netice mahsulün para 
etmesidir, diyorlar. · 

Çorum nahive mu-
dürü 

J 
A 

N 

s 

·ıı 

• 

', 
y 

o 
ltalya'da karışık işler 

F<tşist fırkasıntlan çıka 
ı·ılaııla ı· 

------
iki gün~ür İtalya· dan hiç bir haber alınamadı 

Mussolini'nin öldürüldüğüne, 
İtalya 'nın büyük bir karııık· 
lık içinde olduğuna dair ıa
yıalar var Fakat ajanslar 
bu yolda hiç bir haber ver
mediler. Hatta radyo istas
yonlarından da bir ıey ala
madık. Berlin'den alınan bir· 
tek haberi aıağıya yazıyo. 

ruz. 
BERLİl\ 8 c S l;l )- ltalya 

ahvali hakkında Völkischer 
Beobachter gazetesi Roma mu . 

habirin len şumalı1matı almı~tır 
Rologna•Ja faşist fırkası-

nın en maruf dzalnrından bir 
ı·oğu fırka kdtibi umumisi 
Starace tar" fınılıın fır knuan 
ihraç edilmişlerdir. ihraç olu· 
nanların arasında faşist Cır· 

kasının Bologna vilıl.yeti ki· 
tibi umumisi de bulunuyor. 

Evvelce bazı, dzalar muvak· 
knt surette fırka haricin•lc 
bıralcılmıştı Şimdi bunların 

cezası ebedi tarda ve ihraca 

tahvil edilmiştir . 

Bu adamların 

vektile fırkadan ihraç olun 
bir reisle tesanüt gösterere 
raş:zm aleyhinde vaziyet • 
mış olmalorıdır. 

Hadisenin sebebi faşist 

esnsı aras .ndu çıkan bir 
yandır. Bu hareketin oıen 

vaktile dahiliye nazırı Ar 
nati ile fırka umum kılı° 
Staraca arasında zuhur ed 
ve nıhnyet nazırın ozlile 
ticelen• n ihtılılf ır 

Dahiliye nazırı azledild 

ten sonra Bologna'Ja yeri 
mişti Burada faşistlerin 

çoğu eski nazırın tarafını t 
muşlardır. Bunun için b 
sabık nazır fırkadan ihr 
ve tevkif edilmiş, heın 

kendisine tarafıarlık yapa 
\ar rır kadan ç 1 k .. rılmıştı. /ı. 
pinati başka bir tarafa ne 
yedilmi-;tir. 

belediye intihabatı nasıl yapılacak? 
(Üst tarafı birinci sayfada) 1 

seçimlerde 
B ) Fırka kongralarının ya

pacakları seçimlerde 
CJ Fırka idare heyetleri· 

nin kendi içlerinde yapa
cakları seçimlerde 

Ç) Hayır cemiyetleri, ti
cari şirket ve müesseselerin 
idari heyetleri seçimlerinde 

D) Belediye sınırı dııında· 
daki muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçi mit-rinde. 

Madde 2 Aşağıda sayılı 

seçimlerde yoklama yapmak 
mecburidir: 

A) Mebus intihabına esas 
olan ikinci müntehip seçim· 
!erinde 

B) Belediye azalığı seçi· 
minde 

ğırılacak arkadaılara topl 
manın yerini. gün ve ıaa 
birer mektupla · dar va 
!erde münasip 
bildirir. 

Yoklamaların. netlcelııı 
nin rey sahiplerine ilan 
lebilmesı için geniı za 
kalacak surette vaktiD 
yapılıp bitirilmesi lazım 

Madde 7 Yokla 
!arda seçilecek arkadatl 
için; kanun, nizamname 
talimatnamelere göre iıtııı 
len umumi vasıtalarla niı 
namenlizin 127 inci ma 
desi daima göz 'önünde 
tulur . 

ciddi bir muayeneyi ve ı..aıtı İ hitsas nıahkernesinde: 
ıfareketin tayinini icap et 

da Kasaplar mahallesinden 
hacı Talat bey oğlu memle
ket hastahanesi otomobili 
şöförü Fehmi,idaresindeki oto · 
mobille Gazi caddesinden 
gcçm<'kte ıken Şeyhlütful!Jh 
mahallesinden lıah~·.van Sarı 
Mehmet'ın oğlu yedi yaşla 

r.ndaMuharreme çarptırmak 
sure tile ayağından ve başın · 
dan ağır surette mecruhiye. 
tine sebebiyet verdiğ'ınden 
mecruh borayi tedavi mem
leket hostahanesino sevk 
edilmiş . ~uı·lu dordestle 
tahkikata başlanmıştır. 

Helediye inhisarlar idaresi 
kartısında bir de umumi 
hala yaptırmağa başlamıı· 

tır Umumi halanın birçok 
kısımları kerpiç ve çamurla 
örülmektedir. Fakat bunlar 
muhafaza duvarı imlı .. Ümit 
ederiz ki intaat sonunda bu 
umumi hala bütün •ıhhi 

tartları ihtiva ettiği gibi bü· 
tün bir halkın kazoratına 

tahammül edecek kadar 
sajilam olsun .. 

Çorum nahiyesi müdürü 
Avni bey tekaüde sevkedil 
diği için mezkür nahiyeye 
tayin edilen yeni müdür 
dün vazifesine baılamak 
üzere Çorum'a gitmiştir . 

C) Mebus intihabı teftit 
heyetleri azalığı seçiminde. 

Madde 8 - Yoklama t 
!anmalarına gelenler Rel 
idaresi altında lüzumu ka 
konutnrlar . Netice rey 
belli olur. Reyler nizam 
memizin 59 uncu madde 
deki esaslara göre verilir· tiren kısımdır. 

Yukarıda pek kısa suret 
te bahsettiğimiz bulüğ ve 
ana hali arızalarını öğren· 

dikten eonra rlayE:t ediln esi 
lazım gelen tedbirler kendi· 
llğinden anlatılmaktadır ki . 
gerek bulıiğun ilk görünme· 

si ve gerekse müteakip adet
ler zamanında yukarıda izah 
edilen arızalar görünmüyor 
ve kadının genç kızın umu· 
mi halleri mutat ıeklini 

muhafaza ediyorsa yapıla
cak itina her halde adi za
manlardan daha az çalışmak, 

gezmek ve her ha 1de te~ı· 
suru mucip hallere maruz 
kalmaktan çekinmek gerek· 
tir. Ana hali devam ettiği 

müddetçe her gün temiz 
çamaşır giymek, temiz ütü-. 
lü bez kullanmak ve bun
ları 6 saatte bir değiş tirmek 

lizolliı, ıüblümeli veya diğer 

taffünü menedici madde 
!eri havi sularla günde bir 
kaç defa taharet yapmak 
tarttır Bu suların soğuk ve 
ya sıcak olmasında tıbbi 

beis yoksa da ılık olman 
her halde müreccahtır. 

Fazla süslü . yani sert ça 
maşırlar bacak aralarını , ba · 
husus dıt zürriyet uzvunu ze 
delemesl gibi mahzurların· 

dan dolayı adet zamanların 
da kullanılmamalıdır. Y u· 
mufak pamuk serviyetler ve 
ya tül sargılar altında bir 
miktar pamuk kullanılması 

~ Yıne tütüo kaçak~·ılığı 
ynpmaktan suçlu ve mevkuf 
Sındırgı'nın Çınum nahiye
sinin Ç1yır köyünden Ah 

met oğlu Abdullah hakkında 
yapılan mahkeme sonuda alt ı 

ay hapsine ve 25 lira ha. 
fi( para cezasile mııhkı1mi
yetine karar verilmiştir. 
~Tütün kaçakçılığı yapmak

tan suçlu ve mevkuf Balıke
kesirin Ova köyünden Emin 

oğlu Ko!'a Kt\mil hak kında 
yapılan duruşma sonunda 
altı ay müddııtle hapsine ve 
beş lira hafit para cezasile 
mahkumiyetıne karar veril-
mişıir. 

en sihhisi ve en n.uvafıkıdır. 
. \det zamanında alınacak 
hanyoların dutların fena 
tesirinden korkulmamalıdır 

Hatta ıoğuk banyo yapma 
yı itiyat edinmiş bazı ha
nımların hila mahzur adet za. 
manında da hu itiyatlara 
devam ettikleri vakidir. 
Yalnız fazla firik si yon yap· 

mak. alaturka sıcak hamam· 
larda · b~lunmak mahzurlu 
görülmektedir. Adet zama 
nında lavajların yapılması 

mahzurlu olduğu kadar ade· 
ti mütekaip yapı 1mau mu 
hasenatı hai7dir lliğer umu· 
mi ve uzvi hastalık ar dere 
cesindeki teıev\ üılert- ge:ın · 

ce lıunların tıbbi muayene· 
!erden geçirilmesi icap et · 
mektedir. 

Ya~alandı 
Küpeler nahiyesinin Koz 

örep karyesinden Ali karıs1 
Selime'nin alı unlarını yolda
önüne geçerek almakla maz 
nun Pelitçik karyesinden 1 
Ahmet oğlu İbrahim ve İı 
mail oğlu Ali derdest edil 
mittir. 

l,_,__Ra_d_yO_ 
9 AGUSTOS PERŞEMBE 
ISTANBUL. 
Plak neşriyatı. 19,20 Ajans 

haberleri. 19,30 Türk musiki neş· 
riyatı: (Kemal Niyazi, Azmi bey· 
ler ve Hayriye, Müzeyyen ha
nımlar). 21 Selim Sırrı bey tara· 
tından konferans. 21,30 Nurullah ı 
Şevket bey tarafından teganni 
ve orkestra konseri, 
BUDAPEŞTE 550 m. 

Küçük radyo tiyatı·osu. 2:.1 
Dans musikisi. 22,40 haberler. 
23 Budapeşte orkesfrnsı . 

Tütün mahsülü: 
934 senesi tütün dikiti 

5500 dönümdür. Bu güne 
kadar kuruyan tütünler çok 
temiz ve renkleri çok uy
gundur Hastalık falan yok
tur. Rençber hararetli bir 
surette gece yarısından iti
baren günde on sekiz saat 
çalıımaktadır. 

Bu sene Sındırg• tütün 
mahsulünün ikiyüz bin ki· 
lo olacağı tahmin edilmek · 
tedir. Bu mıktar geçen se· 
nenin yarısından 50 bin 
kilo noksandır. 

İnhisar idaresi 933 tütün 
mahsulünden idare anba

rında mevcut tütünlerden 
kırk elli lıin kilo kadar al . 

mıthr. Daha buldukça al· 
maktadır. Fakat fiatlar düş· 
kündür. Anbarlarda 60 
bin kilo raddesinde 934 
mahsulü kalmıştır. 

Zahire işleri: 
BÜKREŞ, 364 m. Zahire vaziyeti geçen se· 

Gündüz neşriyatı. 19 Rasatha· 
1 

neye nazaran .yarı yarıya 
ne raporu. 19,05 karışık konser. noksandır. Ancak son ır.eb· 
20,15 Konferans. 20,30 keza. • .. ' . 

Kendisine muvaffakiyet· 
ler dileriz 

Kaymakam MuzafferB 
Kaymakam Muzaffer bey 

asker olduğu için yakın za. 
manda Harbiye mektebine 

gidecektir.Mumaileyhe kimin 
vekalet edeceği henüz belli 
değildir. 

Belediye intihabı 
Eylülde yapılacak bele· 

diye intihabi hazırlıklarına 

başlanmıştır. 

Mey va/ar 
Burada bu sene meyva 

çok boldur. Armutlar ağaç· 
!arın dallarını kırıyordu. 

Şimdi de bol bol kavun 
karpuz gelmeğe batladı. 

Bet altı kiloluk karpuzlar 
dört beş kuruıa kadar satı· 1 

lıyor. 

Sebze bolluğu / 
Sındırgı sulak biryer olduğu 

Madde 3 - Birincı ve 
ikinci maddelerde sayılan· 

!ardan baıka seçimlerin han· 
gilerinde yoklama yapıl

ması icap edeceğine mahal
lin en yüksek Fırka idare 
heyetleri karar verir. 

İdare heyetlerince böyle 
bir karar verilmemlt olursa 
yapılacak seçimlerde rey 
verecek Fırka arkadatlaı ı 1 
dare heyetlerine yoklama \ 
İteklifi yapabilir. 

Eu tekliflerin esası, seçim.I 
lerln baılangıcından itibaren 
yoklama yapmıya yetecek 
kadar zaman evvel reisliğe 
vermek hakkı gene idare 
heyetlerine aittir. 

Madde 4 - Yoklama ka· 
rarına bağlanmıyan seçim. 
lerde arkadaılar diledikleri • 
ne rey verirler Bu halde 

seçimlerde nizamnamemizin 
125 inci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince kendilerin· 
ce kazanmasını faydalı gö· 
recekleri arkadaılar için tek 
tek veya birleı!k çalışmak 

arkadaıl.arın haklarıdır. An· 

!için sebzesi de pek bol. Yüz 
yirmi adet büyük büyük 
büber 5 kuruıa 15 patlıcan 
keza beı kuruşa, domatesin 

1 kilosu 2 kuruıa. Hasılı bütün 
• sebzeler bu nisbette ucuz .. 

1 cak rey verileceklerin Fır· 
kaya yazlıı olmaları farttır. 

Madde 5 Yoklamayı 

bu kararı veren Fırka idare 

20,45 Balet ile Verdinin eserle· ı zul yagmur ınunasebetıle 
1 rinden •RigolcıtO•' operası. çiftçi bol 'ıısam, mısır ek 1 

MOSKOVA 1714 m. tiğinden bu mahsuller zahi· 
Müsahabe. 18,30 Kııılordu neş· 1 re noksanlığını nisbeten azal· 

riyatı. 19,30 Kolkos neşriyatı. tacaktır. 

Halis tereyağın kilosu 50 
ile 60 kuruş arasında, ko· 
yun peyniri 20 kuruf, ko. 
yun yoğurdunun kıloıu va· 
&ati bet kuru,a kadar . . 

Bağc!lık 
Memlekette bağcılık ol

dukça ilerlemektedir . 
Piyıuaya yerli uzum • 
\er de çıkmağa batlamıttır. 

ı heyetinin reisi yapar. İdare 
heyeti azası hazır bulunur. 
.\ncak bunlardan asıl seçim· 
de rey sahibi olmıyanlar, 

rey vermezler 
Madde6 21 Edebiyat. 22 Almanca neşri· 

yat. 23 05 Fransızca neşriyat. Haftalardanberi yakıcı sı· 
24,05 lspanyolca neşriyat. caklar devam etmektedir. 

Fırka idare 
heyeti reisi asıl seçimde rey 
sahibi olup toplanmıya ça· 

Yoklama toplanmaları 

seçicilere yazılı rey puıl 
ları dağıtmak yasaktır B 
lar reylerini kendileri ya:ıa 
yahut dilediklerine yazdır 
la! . 

Madde 9 
netice, idare heyetleri tar 
fından mazbata ile teı 

olunur Mazbata ve rey 
laları bir zarfa konarak 
!anır. 

Madde 10 İdare 
yetlerlnce kuvvetli sebap 
bulunur ve yoklama neti 
!erinin tekrarı karıılaıtırıl 
sa yoklama yenilenir. 

· Aynı sebepler yokla 
seçiminde bulunan arkad 
lar tarafından ileri sürül 
se yoklamayı yapan ;da 
heyeti toplamı dağılmad 
bu dilekleri tetkik eder 
bir karal'a bağlar. Anc 
yoklamalar birden fazla 1 
nilenmez Neticeler, topla 
ma dajiılmadım evvel o 
da bulunanlara ağızdan 

gelmlyenlere de yazı ile 
dirilir. 

Madde 1 1 - Bdediye a 
lığı seçiminde, mahallin 
yukarı Fırka idare heY 
reisi kendi heyetinin a 
ile beraber (Vilayet merlc 
!erinde kaza idare he 
varsa bu heyetin reis 
azası da bulunduğu hal 
belediye sınırı içindeki 
hiye ve ocak heyetleri 
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• K- -k • 8 b . d • Yazan • Sorgu Lô:le Serpinti Kalmamış ı:·;:::.~·~·:··············· ················~·········: 

Bomba Bu sabah ost arım ay gün ost arım Yas tutup ağlıyan ey yüce dağlar! •Hıku_çu . : u enım romanım ır :Mükerrem: 
lk

1
· b 1 Ufuktan mehtabı denize attım; Düny d ti'" • ayesı • • K' ·ı • M D saatten eri yara ıyım a a mer ııse tapan kalmamı1 ... •• •• •••••••••• •••••••••••• •• •• •• • amı • - " .- ya 

v Pembe Bulutlarla şimdi ben varım K h •• •• •••••••••• ••• Bu sevdaya güler misin? 
e o zamımdanberi en büyük uruyup ep ıo.lun ey yeıil bağlar! Yollarımız ayrıldı Sup· kıra kogmamak için iman 

acının kurbanı bulunuyorum. Sed~r bir put kırdım suya fırlattım. Hayatta doğru ıı yapan kalmamıı. hl bey. sözü daha faz!a kuvvetinden çok fazla bir Gönü sözü dınler misin sı · ı Sen de aıka düıer miıin 
nır erimin bu kadar bo- • • S uzatmıyalım. Bana müEaade gayret gösterdi. zulacağını, bu kadar yıpra· Bu sabah denizi bir gerief gibi al sende ey güneı, bütün ziyanı; ediniz. Bencileyin inler mlıln? 

nacağını hiç aklıma getir· Önünde diz çöken, ıarışın gerdi.. Dünyada yanmıyan bir kalp kalmasın . 
memlıtım. İıte bitmif, tü Ve sahil hem deyaz bir sedef gibi Ey ıema, ıen de dök bütün varını, 

kenm· b d y k S Buıriin de kendini kumlara serdi. Temizle her yanı, riya kokmasın ... 
11 ir a amım. azı ü- o h •• 

1 
eyla, yarattığın cenneti böy· • 

ekendi elinle bozmamalı idin • Bura da güzel'»deye oturduk dal ucunda 
Medeni dediğin millette bile; 
Sözünde er olan insan kalmamıı .. 
Etrafı kaplamıı yalanla hile; 
Dünyada hakkına tapan kalmamıı .. 

Ne düıünce, ne sevınçler ar· «Burdasın z!ı> diyerek kim gösterebilecek 
kasında idik. Seninle vermiı Yaprak gibi buruştuk suların avu<"unda, 
olduğumuz söz böyle beı on Bundan sonra gölgeniz sulardan silinecek. 

dakikada değlımemeli idi. Bu ' ' Neşemiz bir kaynakt:, ruhumuz burda güldü 
Yattan sonra mesut olaca· 
ğımı ummuıtum. Bu ne al- Ve biz ruh gibi sessiz uçuşup gideceğiz. 
danıı, bu ne çocuklukmuı? Halkn halka karanlık belımizde küçüldü 

Orduyla yapıyor herkes itini, 
Kuvvete tapmiyan lıirlik kalmamıt . 

Parayla kesiyor can kardeıini; 
Dünyada adalet, mertlik kalmamıı .. K d k \'e biz ruh gibi s •ssiz uçuşup gideceğiz 

en i endime soruyorum , • 
Arkadaı etrafı eyi gör t.mı! 
Bastığın bu toprak atanın kanı 
Bakılmak istiyor hemen her yanı: 

ve diyorum ki. • 
- Saat 15,31) da berabe- Bey.ız beyaz benekli sema ldcivert bir bez 

rlz. Midelerimizin temizliği Gönlü öyle sıcak ki bir meltem ılığından. 
için almak istediğimiz ufak Havuzda çırpınan ay ruhun gibi muazzez! 
bir tiıe konyak, çikolata, Damla damla süzülmü~ gece kuranlığınan. 
tekerlemeler masada duru· H. Fehmi 

Sana emanettir Gazi vatanı ... 

Muhip fifa/ay 

Yor. Baıı boıuz Değil adam· 1111 f k 
ların, tanrılı:rın bıle göremi· ır.ıasa .. Cl DİNDİ MI? 
Yeceği, ititemiyeceği temiz 
bir odada karıılıklı, nasıl ister· 
sek öylece yiyor, içiyor ve 
eğleniyoruz. Aı a ~ıra par
maklarınızı, okıamak sure
tile sizi gıdıklıyorum; eğleni
yoruz. Bizden daha sevinçli; 
bizden daha ıen adam bile 
yok. Birbirimize girmek 
dileği ile çırpınıyoruz. 
Sonra oturuyoruz. Ma· 
sadak! konyaktan birer k a-

edeh içiyor, çikolata ve teker· 
lemeclen yiyoruz 

Oh bunları, bu tatlı va
ziyetleri düıündükten sonra 
sarsılmamak, bayılır:amak 

elde değil. ikinci bir defa 
1 

Yanıma gelüpte benimle uğrat-i 
masııydın, oracıkta sararıp ye· 

re yuvarlanmak işten bile 
değildi. Bayılacak. belki de 
geberecektim Ah. yalnız 
kadın yanında erkek olmak 
dütül'ceıl beni bir derece 
loplandırdı. Evet. bu e} i ol
maz bir küçüklük, bir düt· 
me idi. Ancak sevdikten 
sonra erkeklik, kadınlık bot 
bir itti. 

Yine ıevmek, diğerlerinden 
daha sarp olarak ıeıvmek, 
earsılma k, tltremE k .. Ne ya· 
Payım ki duyguluyum! 

Bunlar lıtekıiz sevgilerin 
birer izidir. Seviyorum, çıl· 
dıraaıye seviyorum. 

Bu sevginin bir suçudur. 
Çok ta çekceğim. Ne olur; 
çekilen dertler hep böyle 
olsa.. 1 

Süheyla, ıuna seviniyor, 1 
Çocuk gibi gülüyorum. Se· 
viliyorum da. Buna inanaca.1

1 ğım. Görüyorum, itiliyorum, 
Neden böyle vermiş olduğun 
bir sözle beni şaıırttın. Bu 

ve azalarını bir araya top 
lar. Asıl ve yedek azalığa 

seçilecek Fırka namzetleri 
için çağrılan arkadaılardan 
Yukarda yazılı yoklama 
usullerine göre rey alır 

Bu toplanmalarda ekıeri
Yet kazanan arkadatların 

adlını reisin imzası altında 
ıe · ı çıcı ere . mevcut olan her 

Geceler üzülürken bülbüllerin sesinden. 
Çi~ekler koku çalmış onun gülnefesinden. 
Seyir ederken o kız yıdızlar balosunu • 

Kardeşime 

Batını zo~klatan, o derin sızı, 
Hızını keıipte biraz dindi mi? 
Aklına geldikçe o yosma kızı * • 

Sehpası gül dem~tı. fırçası bir meşale, 
Mehtap koya enipte ~iır söylerken hale; 
Dudağının alıyle sü~lermiş tablosunu. 

Günlerin içine acap aindimi? 

Bir sonsuz hulya;a· dalıyor musun" 
Nefesin tıkanıp kalıyor musun? 
Mecnunun halini alıyormusun ? 
Sevginin üıtüne sevgi bindi mi ? 

* . * 
Leylllk ağaçllrile bağda i9lemi~ oya, 
Mehtap ilham alırmış bu kızdan doya doya 
Mf}r bulut gölgeleri silermiş gözyaşını. Gün geçe yüzünü bir pas bağlardı 

Kalbini ateıten bir his dağlardı . 
Yapmacık gülerdin, için ağlardı. 
O heves yelkenin suya indi mi? 

•• 
• 

Her geı,en asır; ona güzelliğini tııkmı~ 
Venıi ı'ü kıskandıran teni mermerden akmış 
Elmas gönlünıi vermiş: öpünce ay başını Muaallim Mektebi 

Tevfik !Yaci Mu harı em 
~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

başımda patlayan bir bom
ba idi Aldanmadığımı siz 
de biliyordunuz. 1 eni çok 
a.c , çok güç halden her ne
dense kurtaramadınız. Ken-
dinizi ayrı olarak eyi yap· 
mak istiyorsunuz. Yarın yi-
ne beraberiz, yarın yine gö· 
rüıeceğiz, yarın yine birbi
rimize söyliyeceğiz ki : Bu 
olmadı, olamıyacak. Biz. sen 
ve ben, b a f ı m ı z d a n, 
inliyoruz Ancak tunu da 
föyliyeylm ki: bizim sıkın
tımız sevgidir. Diğerleri o· 
nun birer izidir. Biz ne ka
dar kendimize baktırsak. 
biz ne kadar eyiliğimlz için 
çalışsak bir ıey yapmıı ol 
mıyacağız. Bunu zaman pek 
acı da olsa sana ve bana 
gösterecektir . 

Demek ki benden ayrı 

GÜZEL 
Gözlerin uzaklardan öksüz kalbimi çaldı 

O füsunkar b11kııın içime akım güzel ... 
Sensiz artık hayatın ne zevk, ne tadı kaldı 

O, füsunkar bakııın içime aksın güzel 

Masum bir düı görürken birden ufkumda 
Yıldız oldun parladın karanlıkları koğdun. 

O çekici nurunla beni kedere boğdı· n 
O, füsünkar bakııın içime aksın güzel 

Şu bunak kürreninde bilsen sonu ııolacak? 
Koklanmıı bir gül gibi bir gün oda ıolacak 
Şirin ancak o zaman Ferhta'ının olacak 
O, füsunkar bakışın içime aksın güzel 

Kara toprak olmadan oturalım diz dize 
Leyla'l.ula, Şirin'ler örnek olmasın size 
A"11klarla, maıuklar gıpte etsinler bize 
O füu "kir bakııın içime aksın güzel 

M. M. 

Ferudun kaldığın zaman da batımda 
patlatmağı dütündüğün bir 
bombayı yapıyordun? Ne ı gencin baıın- kullanmak... lıte ben bunu 
kadar yazık. ne kadar acı için yaptığın I sevmedim sevemiyeceğim. 
Süheyla ? , bombayı yine kendi elinle ı;ö l"n. TEKl:oı 

!erine göre reyler alınır. Ek
seriyet kazananların lı•tesi 
vi·ayet idare heyeti reisine 
sunulur. Bu suretle kazalar· 
da hazırlanan listeler de vl· 
layet idare heyeti reisine 
yollanır . 

Vilayet idare heyeti reisi 
bu listeleri takibedip topla 
dıktan sonra \'ilayet idare 
heyeti kuvvetli sebepler gö· 

--~---:-~~~~~.:-..:.:.:.:.:::.:~ı 
reylerini yoklama netlcele (Bir derece yukarı idare 

heyetleri kendilerine bağlı 

yerlerdeki yoklamaları reiı 

!iği altında idare etmek üze

re mahalline lüzum görüle 

cek fırkalılar gönderebilir· 

ler.) 

rine uygun olarak vermiyen 

Fırka mensupları. nizamna

memlzin 120 inci maddesin 

kayıtlarını 

buna gö· 
de yazılı seçim 

tanımamıı sayılır, 

re ceza görürler. 

Umumi Rci< 

r;11:i .il Kı·ınal 
vasıta ile • ilan olunur. 

Madde 12 Mebus inli· 
habına esas olan ikind mün· 
tehiplik seçimindeki yokla
malar ıu tekilde yapılır. 

1 rürse bu listedeki adlardan 
bazılarını dejilıtirlr ve ter· 
tip ettiği listeyi fırkanın ikin 
ci müntehip namzetleri ola-· 

İntihap yoklama talimat

namesinin beılnci maddesi-

ne aıağıdaki fıkra ilave ı 

edilmittir: 1 

-----

U. Reis Vekili 

İsmet 
Katibiunıumt 

Rtcep 

Nahiye ve kaza idare he· 
Yelleri kaza merkezinde ve 
vilayet merkezinde vilayet 
idare heyeti reisinin reisliği 
altında (vilayet idare heye. 
tinin de lttlraki ile) bir ara 
ya toplanır ve her intihap 
tubesinde ikinci müntehipli
ğe ıeçilecek arkadaılar için 
toplanmada bulunanlardan 
Yukarda yazılı yoklama uıul 

rak vilayet Reisinin imzası 
altında ıeçlcilere umumi ıe· 
kilde ilan eder. 

Madde 13 Yoklama 

neticesi hakkında idare he· 
yetleri kararına karıı yapı 
lacak itirazlar ıçin en çok 
yirmi gün içinde bir derece 
yukarı idare heyetine müra· 

caal olunur. 
Madde 14 - Aııl seçimde 

YENİ ADAM 
«Yeııi .\danw ııı 3:! iııci ııibılıa~ı ı:ıı..ıııı~ıır. Bu 

ııii!-lıada lliılk iitıİH'l'!'İlf'~i ılt•r.·lı·ri. diiıı~·a ilim ı 
H' saııal halwrlcri ı..ısa ıt·ııl-.iı ''' ıt'lkil-.lcr, lıaf
sı dahili Yar, kiilıiir ufkıımızıı geııışlı•tıııPk İslPr

seııiz «)
0

f'llİ adamı okuyuııuz.» 

-Allaha ısmarladık Suphı \ 
bey. 

Genç adam denize karıı 
bir taı gibi hareketsiz dur
du. Ve genç kız önüne ha 
karak hızlı adımlarla kaya· 
!ardan sekerek uzaklaştı, 

gitti 

Bu; bir aşk sonudur. Bu; 
hummalı bir seviımenin son 
yaprağıdır Bi> gönül kilı hı 
kapandı Bu gönül kitabına 
iki genç göğüsten birer dam· 
la göz yaıı düştü 

Ve göz yaşları danılıya 

damlıya bu kitaptaki bütün 
neşe, emel, hayal dolu sa· 
tırları sildi. Sonunu ebeki 
bir hicranla imzaladı. 

• • 
Peki anne . Dilediğin 

gibi yap. istediğin zaman 
nikah o!sun. istediğin gün 
haydi düğün de.. Herıeyl 

sana bırakıyorum 

Ruhsar hanım kızının fe 
rağatine, duruşundaki hüz
ne dayanamıyacl\k, az da 
ha:(Kalsın bu lzdhaç) C:eyi
verecekti. 

Fakat gözlerinin önür e 
arkadaki üç çocuğu geldi, 
vaz geçti Hilmi bey öldük
den sonra Ruh~ar hanım 

• 
Nesriıı 'in hayatı s~yahatla, 

balolarda büyük kotra 
alemlerinde geçiyordu. Kaç· 
defa kocasına yalvarmış: ı 

Senin gönlül' kabem olsa 
Gençliğim yolunda solsa 
Yaşlı gözüm siler misin 
Bahtım gülsün dilermlsin? 

- Ne olursun; yalQız gez 

Bu gürültü!ü hayat beni yo ,, _ --~--------.V .... _E..,. 
ruyor. Sükunete, yalnızlığa kamÇı gibi cemiyetin yüzü· 
ihtiyacım va ı ; demifti. ne fırlatıyordu. 

Fakat karısını kolunda en Üçüne kısımda ise kinini, 
liik• eşya gibi teşhi r etmekten lanetini unutmuı. ilahi bir 
hoılanan Necdet bey, bu in· mazlumluk içinde. yüksek bir 
zlva alemine hiç taraftar ferağate sarılarak sevgilisini 
görünmüyordu. haklı çıkarmağa çalıııyor, 

Nesrin güzeldı Yaşadık bütün günahı genç kızın 
ları ha yalın teferruatı ka· toyluğuna, o yafta lükıün 
bilinden E:trafırı bir sürü yaratacağı iştiyaka bağıılı· 

ii ıık ıarmııtı . yordu. 
Fakat o, yaradılııda le· Sonra sanatkarın inziva 

miz bir kadındı. Salon dedi hayatı anlatılıyor, onun köy
kodularınrlan, riyadan uzak, de geçen yalnız ömrünün, 
lekesiz bir ömür sürüyordu. topral,la didinerek, hayvan
R uhu çocukluğunda baıla- !arla baı baıa geçen za. 
mış. genç kızlığında zorla vallı ömrünün sadeliği izah 
uyuıturulmuı beyaz aııkı ediliyordu. 
ile yıkıınmııtı · Genç kadın hıçkırıklarla 

Suphi ne olmuştu ' Onu ağlıyarak gazeteye kapandı. 
kayala1arda, kayl' lar kadar - Hu benim romanımdır, 
katı ve sakit bıraktığı al'- ha? Bu benim romanımdır, 
şamdanberi Lir daha gör- Yalnız senin değil Suphl, 
memişti. Bu Eeasiz, ııka)et diyordu 
ıiz çekiliıte öyle derin bir Ey herkese meçhul olan 
acı vardı ki . Nesrin bütün büyüp •anarkar. 
hayatında bunu duydu Bu benim de romanım. 

Yaşıyor muydu? Evlenn . iş· S en ızlırabını kaleminle pay· 
miydi .1 Nesrin'i her zıman at· laşabilmiısin.Yaben, ya ben. 
kı unutan, paraya koşan, aç Dilsiz bir ıztırap içinde ih· 

gözlü bir kadın olarak mı tiyarladım 
telin etmlfti? içime dökülen acılar öyle 

Bilseydi ki .. . Ah bilıeydl dayanılmaz ki · 
ki .. Sen köyde yalnızdın. Ben 

Annesi için . Üç kardeıi 
için aşka kıymış,kendini on· 
lara feda r·tmişti~ 

evini idare edemen.iş, ipin 
ucunu kaçırmıftı. Bir kaç 
yıl ıunu, bunu elden çıka

rarak etrafa enini !:elli et 
memeğe çalı,tı. Fakat !.a· 
yal p~halılığı arttıkça, ço 
cuklar büyüyüp tahsil me 
selesi ortaya çıkınca it de· 
ğiftf. Artık geçinemez ol 
dular. 

1 

Fecla~arlı ğ, nı Suphi'ye his· 
•ettirmemek için ona ne so 
ğuk ıeyler aöylemiıti 

Avrupa'nın en mutena tehir· 
(erinde, lstanbul'un en kibar 
ulonlarında yalnız kaldım. 

Hatta evlendikten sonra ıa· 
adetlerine dalan kardeıle

rimden bile uzak .. 
Ve hır ay sonra hizmeçiler 

onu elinde : (Bu benim ro· 
manımdır) kitabı ile baıı bir 
kanepeye dütnıüt ölü buldu. 
lar. 

.,ıimdi ellerinde b.r ko-
nak kalmıştı. işleri düzdt· 
mek zengin bir damac'a 
bağlı idi. \'e el altından 

haberlerle Ruhsar hanıır. 
bunu temin etti. Harpten 
evvel meçhul, si ik bir adam 
olan Necdet bey timdi pi. 

yasanın en öne geçılor.ez bir 
tüccarı olnıuıtu. Akla ıığ

mıyacak bir israfla yaşıyor
du Kimi istese alamazdı H . 

Fakat Nesrin'in saf güzel
liğine, vekarına cidden aıık 

olmu~tu Şimdi can ve gö 
nülden bu izdivacı istiyor
du. 

Düğün Parapalaıla ola· 
caktı Nesrin buna ilir z et· 
mek istedi. Fakat bütün 

mihveri eline alan Rııhsar 
hanını bu vadide l<ızına röz 
bile söyletrr.edi. 

Düğünün ihtişamı günler 
ce lıtanbul ıalonlarııca rr ev · 
zu oldu. 

Ve Nesrin; ışıklar içinde, 
caz~ant gürültüleri. tampan· 

ya köpükleri araıında (aşkı 

lükse feda ettil damgasını 

yiyer k gelin olurken, uzak
larda Suphi'dn dökeceği göz 
yaılarını düşündü. 

"Beni kimbilir ne kadar 1 
telin edecek. duyordu. Çün 
kü ona: ı 

- Aıkımız bir geçici gÖ· 
nül rüyasından batka lıirşey 
değilmi§, Suphi bey; demiıtı. 
Düıündüm. Çok düıündüm. 
Sizinle evlenecek ıel<ilde 
sizi sevmlyormuıum. 

Ve güzel gelin bu düıün· 
ce ile ağlamamak, kırma

mak etrafını haykıra hay-

Hayal ne biçimdz ıey 
yarabbi , diyordu Kürklerime. 
elmadarıma, otorn obıl l < rime 
bakanlar, bir emrime bin· 
lcrce liranın serildiğini gö 
renler, dünyada benden rre· 
aut kadın yoktur zannederler. 
Halbu~ i bir kuçük evde bir 
basma entari ile yıı şanıağa 

razı idim. Her mahnınıiy te 
kat!anacal<tım. 

Kalbim aç kalmasaydı .. 
• 

Aradan uzun yıllar gc\ti. 

Bir gün sabah gazeteleri 

iri baılıklarla meçhul bir 
sanaH ardan l:ahaediyorlar 
dı 

Uzak, çok 1,711k bi r köy 
de ö en bu san tkar, ölü· 
m ünden üç sene soı ra nH' f• 
hur oluyordu. Ya2dı/ıı ro 
man bir tesadüfle meraklı 
Lirini ıı eline geçmtı . oku· 
muı, yüksek bir muharrire 
göstermiı, onun delii.leti 
ile tabedilmitti · Bu kitap 
edebi, içtimai kıymeti i1e 
öyle bir zirveye yükseliyor 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 AYLIGI 450 

" 3 AYLIGI 240 • 
Abone ücretleri taksite 

bajtlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . __ , .. -

Gazeteye ait lıer hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . - . 
SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 

-·-
du ki,. ilk talının mevcudu S A V A Ş 
on g · nde bitmişti. !O R .A E YERi: Balıkesir Kuvvayi 

Kitap üç kısın dı mıllıye caddesinde Hususi daire 
Birinci kıurr. c1 a çccuklı:k· 

la baılamıı kudretlı bir 
81

_ Telgraf .ıdresi: Balıkesir 
kın geçirdiği anfhalıır na· 

1 
.._ __ _;S;..;.A;..;.V,..:.;A:.;Ş:ı;_ __ _ 

sum ve çok rakik bir hnsıa· 
siy tle teshil edilmifli . 

lkıncl kı•ım, aldatılmış, 
paraya, lükse feda cdılm!ı 
Lir sevgilinin ıztırnl ı, kiııi, 
nefreti, telini ri ile dolu 
bir ıaheserd ı Burada mu
harrir terkedilm•ı o mamn 
acısını insanın iliklerine iı 

liyen bir kudretle ıfo de edi

yor, i&yanlarını ate§ten bir 

Halk evimiz tarafından 

ç karılan vilayetimizin biri 
cik kültür mecmuası olan 
K_A YNAK'IN son mektep· 
nushası zengin yazılarla çık 
mııtır. Tavsiye ederiz. 
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, : - . . -- - . ,, 
· Reledıye Dıspanserınde ı ' ı · Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 

1 

Muayene Günleri 1 

Ci.JtAHTESI Gi",LEHI 

ügl«>deıısoıın saat 14drıı 16 ~· a kadar dahili 
lıa ·I tıklar ıııuayene:-;i ( ()oklo,. .\ lııııt>I 

Emin bey) 
PAZ .\B GÜ~LERI: 

r Üğle\len sorrı·a saat 1 fı tlı·rı 16 ~ ;ı !.atlar 

1

. kulak, l.ıurıııı . • ' oğaz ıı:ı~talıkları ıııııa~ı·-

'.'"~i ,(O<~kh~ı: .. \ t'lrnı~ı K:ıııııl lıe.' ) 1 
P.\Z:\H rEsl Gl:\LEBJ: . 

Üğled(•n ('\\rl saat 10 daıı 12 ~t· kadar; 
dalıili lnıslalıklar 11111:ı~P11P~i (Dol.tor .\lı-

1 met ~111iıı he~ ) 
SALI <a:~LEHI: 

Üğlt-deıı t'\\PI ~:ıat 10 (l;ı ; , 12 ~., katlar 
dahili hastalıkla ıııua~ eıı('~İ ( l)oklor .\ lı
ıııet Eıııiıı lıe~ • 

CABS.\llB.\ ı;f'~LEl\İ: 
• • 

Üğledrrı ~oı ı ra saat lf> dı · ıı 16 'a kadar 
dahili lıa ~talıklar rııııa~pıu•:-;i (l) .. ~tor lla
saıı H:.ıif lı ı>y) 

Bu keı e latanbul· 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müayü VtJ. 
il tarafından en müı
külpeıent bey ve ha· 
nım efendileri mem 
onu edecek tarzda 
her nevi ve modayıı 
muvafık yeni ıapka · 

lar imal edildiği gibi 
eıkt ıapka-lar da ye · 
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. ipekli, yün· 
lü kumaı-lar ve elbi· 
seler üzerinde olan 
bt'umum lekeler beı 
<laktka gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır . 

Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 
lkımıza tebşir ederim: 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında ı 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki 
1 

~=· ========::;::==================-=~ 
' 

Sinemasında 

8 Temmuz 934 ~arşam~a dan iti~aren 

Atlantid Diyarında 
• 

.JEAN TOl'LOl'T 
KHISS,\ BOOBBA 
.\lllL\ LE~S(;O 

Fevkalade esrarengiz ve macera ile dolu olası 
bu filim aynı zamanda çok enteresan ve cazip ıah• 

neleri muhtevidir. 1 'erhalde görmenizi tavsiye 
ederiz . 

ilaveten DÜNYA HAV ADİSLERI . 
Suvare 9,30 Cuma matinamız 2.30 dadır . 

, 
Necip beyin losyonları ve SA GLAM, . 

J>EHSE\IBE Hf' 7'LEHİ: ' . yağsız kıremleri Ergun ılk- ZARiF, UCUZ 
1 Üğledı · ıı ~ orrr:ı ~:ı al 15 dı•rr J( i \:I l.Hdar bahar kolonya ve losyonları İSTİYENLEAE 

(•ildi,ı • H~ lıı•\ li\(· lıa~ıalıl.l:ıı ı ııııHI\ l'llt'~ı KUMAŞ 
' . 

(Bokıoı· .Urlırııf'I .\li tı.-.' ) son moda hanım çanta ve eldivenleri Y Ü H j ~ 
1. .il 935 modeli ve gayt-t şık düğn1e ve toka- aaa 
• • ._...,.~•-••••-·-·--•••••• aaa ···--··-•-••••••-··-n /arı yeni gelmiştir. ~0ooacroo00 

oo A ~ 

T .J • Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri ı : ı 
eınaşa •• 1 ~~ooa N . aooOo 

u ı B 1 k • A k s A 1 YÜN j (! a 80 A N KAR A \aa YON 
OTEL VE GAZİNOSU n a 1 esır _ ~ . ~!_İ . -~~ın ima .1 y•==\~ A j=·· 

a
•• Komisyonundan: ı 000

: ~ 1°00~ 
Şeref Bey idaresinde '•.... ....1 

flergarr ı. ı ;.tarııizoıı kılaaıırıııı ilıı İ~cll'I ol:ııı H' ata~ıc1 a ('İll~ \I' ıııiklal'laı 1 v«>oo oo•v 

Balıke~iı·iıı hı · ı· lıu~usla Pli n Yazılı f•rz : ıklar ıııüııaka:-a\a koııııııı~llll'. lhalı·lpı·i lıizal<ıı·ıııd<ı ı.(ii~leıi l en a
0:a 

•. 1 1 r r . ' . ' aa 
""'"('nınıf• ott> 11 ır. • giiıı YC :matlı~ Bergaıııa asl.el'i :-;atııı alıııa 1.orni!'~oıııırıda it·ı·a l'dilr('el.ıiı'. Y-ÜaN .

1 
~ 

Konfor' Temizlik, Servislerin~eki Tali ,.ıeri il ili i'ı l'[l('aat in ı·ı. ., 
Teminatı muvakkate Satış yeri: 

nuaket ve Cİ~~iyet, emniyet Cinai Kilosu Münakasa tekit 
:-.adt>,ağı 9600 Kapalı zarf 

Gerek /v1enıleket halk ının. 1 l'u . . a60000 >) l) 

GOOOOO " 1) 

İhale günleri 
~5-8-934 

2,1-8-93..J. 
25-8-934 gerek bütün ın isafirlerimizinD~ .\rp:ı 

umumi takdirini celbetmiştir. Sı~ır Pi i 120000 ıı " 2ö-~-!}ö.t. 
i Ze~ liııya~ı 7 500 .\lt•ııj ınlı rra~a~a 27-8-93+ 

~ TEMAŞA. Gazinosunda • ' Kuru fo~uı~ ı' 32000 )) n :?7-8-!)34 
• . . . tt I Bulgur 50000 » >1 ~\l-8-!134 

Saat Lira K. 
1 l 
1 1 
1 () 

10 
lU 
1 l 
10 
11 

-(' 1 •) 
) -

202.) 
1 ;-; ;) () 

1350 
163 
18U 
') ("' - lw 

;~ 1 \) 

13 

;)0 

58 • Guzel Seslı Bır Ra~yo ~· Piı'iıu; 21500 )l )) ~9-8-934 a Selıriıı, İ~laııhul H' ızrııiı · irı hiitiiıı gaz ı ·trlt·ri Ü -------------------------------
" • 111 · \t·ıı ı 111 " tı !···;~;;~;;;;.;~·;;;.~;~~·!' Kepsüt panayı rı ı = Balıkeıirin en eyi tanınmıı bir oturma ve af : geydiren ve herma- :1 rı 1 ı · • > ı ·1 f 1 1 M dinlenme yeridir. • • ><I ll\PSlrC '.. İ l\l O!llPll'e lllt-:-a et(' llllllılcızaııı 

TAVŞANLILI ZADE FAHRt 
Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

NEVROZi N 
CELAL p r. : nada gözeten Yok· : bir ~osa ilı• 11ıed ı 111 lıaY:ı, sır ,,. giiz!'l lı ılıı;ell'- 1 
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d M h d I 2 den ak s" nıak n !Jr kabul ~ D' LJ k. . ~ O<lll lıa\. Y<!ll:ll ~:ılııph•rı Jıa\\:UI Cll'llllll ıaS(' :-illllt' 
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aıkere eevk edilip bu ana .\ dre~ : .\hıslafafal.ilı 'f M N" • .- P<ıııc.nıl'(la ll'·r rıt•\İ ( ' ~'a \P ı • ıııti:'ı ;ılıs rrri~i ıııerkii ıııiiııak:ıs:ı~a \<lZ oluııaıı 081 lira 40 k 
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na ıa Psıııt t' ;,ı·(·~ı · ıt• • ".' ~ ·apı aı·;ı"t"" arı~tı•rı gı• ı•ı· ı •" tiicı·ar \C P:-rı:ı ııı • " . ' · · 1\ -: " 
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~11• 1ı.1~1':'.~ııl,~11 .... ~',',_. ,'.ı a:-ınlıklan I ~ Balıkesı'r K . .. :--.. .. ' i\liİ.((İiı•liig""' 'iııdeıı: larile h i dil.. ı e ~' f'\rııi ıııı·zklırtla Ralıkı ı;iı· 'tlr eıı( 
•• _ .--: .,. ıııeııi Vilüyı·tP \P fazla rııahlıııat almak. li~te 

Bütün nsrl konfıı r ii lı ai z H 1 .. f~ mllye c No -J ı K ı·p·İİI ziı·aal 11)(•1..tPlıi ı dP 011 h ı ıı kilo kuru :-;eraitiııi ı.(Öl'tn('I. isliveıılrı·iıı lstaııbul'd;ı \"ilıl. 
sıhhi , hav.~dur bir ev ~ . ı ı asta arın ıs alil uçte ....! • ,~ • • • • • 
lıkt ı r . hükümet caddesince mu- · l J22 ~· ot 24-7-U:ı.ı tarı!ıiıı?e. ~i~:ııı.güıı . ıııü~ldetlt• "!.u- lll;\kamıııa mürac<1atlan il:\11 ohırrur. 

Talılp a r i n tıczaı· ı Avn i ve ! ayenehaneainde kabul ve :I ~ . :{; Zi.1,Vt~dı•y(• '. az edılnıışıır. 1 alıplı · rııı zıraaı 11111 - -------N-e,-ri-ya_l_m_ü_dar-ü: --ESAT ADIL-
Fahri beylere müracaatları. 1 ted_avl eder. İ ~~~,.~ diirliiğlinf' milrac:ıatı. 

Satılık hane 


