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Celal bey 

Yıl dönümü Coşkun Tezahüratla Kutlulandı !Açılma merasiminde 
bir nutuk söyledi 

li«tlk sevinç içincle meı·cısime iştiı·ak ( .. tti. süı•ekli «tlkış

Balıkesir' ımızın 

lıınıaıı 11utuklııı· söylt~ııdi. 
Gece fenar alayları tertip edildi ve Halkevinde verilen müsamere Çok alkışlandı. 
Şeh· · . be günii fırkaya karşı gösterilen derin ve ölmemek kararını ver millet ümilsir. bir felakete 

ırımız, perşem · 
candan ve içten gelen se bağlılık hislerinden müte- d~ı(i.ni e~ gür bir sada ile düşmüş, haysiyet ,e şerefi 
Vinç h· 1 .

1 
lk J Kur vellit duygularını ve teşek bulun cıhana haykıra ışlı . ayaklar altına alınn,ı~tı. 

ıs erı e ça anca. · 
hıluşumuzun 

00 
ikinci yıl kürlerini beyan ederek Gerilmiş bir yaydan lo- Memleketimiz düşmanlar 

dönümü büyük tezahürat memleketin kurtuluş ve şanan ok gibi Türk ordt1t u tarafından 1 he wrulrrakn· 
içi d cümhuriyelin kurulquncla :la hızını mazisinin derin· zın paylaşılırken mukı:dce· 

n e lesi! edildi. 
Daha sabableyin hcmEn cümhuriyet halk fırksının liklerinden. azminden, ira 

hertaraf bayraklarla !üslen- yüksek hizmetlerinden l:ahs desinden alarak başkuman· 
rn etti ' e her iki arkadaşı· iş re•mi ve hususi daire- danın parmağile işaret etti-
le b mız alkışlandı r, evler ve dükkanlar ay- ği hedefe, Akdeniz kıyıla-
taklarla tezyin edilmit bulu- Kafile proğram mucibince rına bir 
nuyordu. Kolordu karargahı önünde 

aklın 

mantığın kabul edemiyeceği 

bir hızla varmıştı. 
Tanzim edilen proğram tevakkuf etli. Burada Kaz m 

llıucibince saat onda kıtaatı feyzi bey orduya Kalı-
O hız önünde demir bi" 

çenber içine alınan düşman 
ilskeriye, zabitan, c'eı air kesir'lilerin miı net \e şük 
tnü<1irdnı, mektepler ve po ranlarını arzetti ve «Hiçbir 
ı· ıs kıtası ve halkınız tesbit 
edilen mahallerde yerlerini 
almış bulunuyordu. 

Saat on buçukla belediye· 
Din kuvayimilliye caddesine 
bakan cephesi önünd" me. 
rasiın b ... şladı 

İstasvon 1an dört nala ge 
len bir süvari n ürrt'L.r ~i, 
şehrimizi tenısd eden ve sı· 
yah tüllere bürünen Vah 

det hanımın ve kürsünün 

önün~e durdu , Müfreze ku 

mandanı çevik bir atlayışla 
atından yere indi. Vahdet 
hanımın kollarını bağlıyan 
siyah kurdelayı kefti ve 

ilzerinden siyah tülleri altı 

Sancağımızı, yüksek tezahü

rl\t, alkışlar ve göz yaşları 

arasında hazırlanan direğe 

çekti. 

İstiklal ve hürriyetimizin 
bize on iki sene evvel bah· 

tedildiği anı hatırlatan bu 

mesut dakikada cadde ve 
meydanda yer alan yurttaş 

lar derin sevinç tezahüratı 
içinde idiler 

Vahdet hanımın in~at et
liği bugünün hissi}< l nı te 
tennüm eden manzumeden 
sonra kürsüye Halkevi re 

İsi Esat Adil bey gel

di Veciz ve ateşin 
bir hitabe i'.e Balı 
kesir'.h sevinç hisle· 
tinin tercü :nanı oldu 

Ve 1! ık >sir'in milli 

mücadele seneler!n 

deki yüksek hizmetle 

•• • 

-- -

Kahranıan a.skcrlerinıiz bir teftiş esnasında 

ordu büyük başkumandanın orduları zafer güneşinin kes 
1 Hedefıııiz akdenizl emrini kin ıtıkları altında gözleri 
bu kadar sürat ve kamaşmış, perişan. {aşkın 

bu derece liyakatle yerine sürüler halinde kendilerine 

getiren: ez ve Ege denızi lzmir kıy•larını, Akdeniz'i 

kıyılarına bu derece süratle mezar yapmışlardı. 
ulaşamazdı,. dedi 'e alkı~ Dumlupınar tepelerinden 

landı. yükselen zafer ve istiklal 
Kafile hükümet önünde güneşi yurdun karanlık kö 

durdu. Ve burada Sırrı şelerini aydınla! mış ıztırap 
Şükrü beyin cümhuriyd duyan kalplere neşe ve ümit 

hükumetine Balıke•ir'lilerin vermişti. 
derin l•ağlılık hislerini ve Düşman i~tilam d, n hur 
şükranlarır.ı arz ec'eıı lıi tulan ır.emleketleı m z }er, 
tabesine vali beyefenc'i yer kurtuluş günlerini bütün 
veciz bir şekilde mukabele- heyecanile tesil ediı orlardı 
de bulundular ve çok al- İşte azi Balıkesir-

liler, bundan on 
iki •ene evvel bu
gün bizler de iki. 
sene süren l\ar«nlık 

~ünlerden sonti\ is · 
liklal güneşine, Türk 
o rdusuna, benliği 

mize kavuş·nuşluk . 

O büyük ve mesut 

ratımızı ellerine tevdi elli· 
ğimiz, Türk milleti için bir 

yüz karası olan , saray ve 
saray hükumeti sad<ce ıus· 

makla iktifa etmemiı halla 
bu paylaşmayı lıolaylaştır· 

mak için ellerinc'en ~ekn 

her türlü denaeti yapa akta 

as1a çekinmem•ıt i r 

Aziz hemşehrilerim; Vata 
müdafaası için çalışırkenn 

birde hilafet orduları namile/ 
teşkil edilen vatan hainleri· 

le, Anzavurla uğrı-ştığıırı7. 

p!k ala hatırlardadır Şahsi 

endişelerıni, ıata "ı menfaat 

!eri üstünde tuıan hr hi· 

yanet yuvası olan ve bize 
düşman!arın:ızdan d&ha 

u "ı k olan saray.', hıliifete 

karşı büyü1< <ela.Jeti r gös · 

!ererek ilk ısy~n <d€n sen 

oldun aliz; B~lıkesir'lı Ana 

dolu'nun iç taraflarından 

meınl ket ıztırahnı dindir 

mek, çamurlarda sürünen 

haysiyetimizi, mahvedıl< n 

şerefimizi, tecavÜ7e u~rıyan 

namusumuzu kurtarmak için 

sana uzatılan ele ilk defa 
bt1lün mevcudiyetinle rnrıl 

dm Ayvalık Soma cephe 

!erinde düşmana ilk müca

dele kurşununu tılnn yine 
sen oldun. 

Bağrından çıkardığın 1 

müdafaai hukuk sana elem· 
li günlerinde en büyük timil 
membaı oldu Vatanı kur 
tarmak içın gösterdiği gay
ret her zaman şükranla yad 

rinden bahsederek Esat Adil hey nutkunu söylerken 

kurtuluş bayramını kutlu· k1'!andılar. 
günü her sene biraz Milli bayraııılaıa ait biı ıntiba 

edilecektir. daha artan heyuan ve se 

vinçle kutluyoruz. Ve bugün 
burada o mesut ve sevin\li 
günün hatırasını yad iç n 

toplanmış bulunuyoruz. 

ladı ve yer yer alkış•andı. Kafile hükumet ön üre< n 

Şiındi belediye reisi Na intizamla ayrılarak hükü-
ci beyi dinliyoruz . Naci bey, met ve kuvayi milliye ca d-
gilr bır ses ve hararetli bir delerini takiben Palkevi 

ifade ile lrnrtuluşun ehem· önüne gitti ve burada da-
lniyet ve büyüklüğünden ve ğıldı. Bu suretle gündüz 
B 1 k mera!ımi derin samimiyet a ı esirin yüksek hizmet· 
lerinien belağatle bahsetti içinde yüksek, içten ve 

candan gelen tezahhürat 
ve "Bayramınız kutlu, yarı· 

nınız mut'u olsun" diyerek 
alkışlar ar asında kürsüden 
indı 

Şimdi önde muzika, askeri 
kıtalar, mektepler ve halk 

olduğu halde kafile cümhu 
riyet halk fırkası önünde 

Yer aldı. Burada hulwk ıııe· 

zunu Esat Nurettin bey gü 
nün yüksek ehemmiyetin· 

~~n .. ve müdafaai hukuk 
uyuk hizmetlerinden bah-

~eden çok kıymetli hita besin 
en sonra. fırka idare he-

Yeli azasından feyzi bey 

içinde hitam buldu. 

Esal \ııriıtirı lw~ irı 11111~11 
Aziz yurttaşlar. kahraman 

askerler, 
On iki sene evvel 30 

ağustos sabahı. misline tarih· 

te ender rastlanan o büyük 

sabah, Türk milleti, düşman 
!arının bir daha doğrulma ma k 

üzere eğilmez zann•tlikltıi 
mağrur başlarını yere vur 

muştu. 

O gün en 

kalplere telkin 
vetli bir imanla 

hüyüğünüıı 

ettiği kuv 
ölmediğini 

Bu sevinçli günlerimııde 

bize akıttıkları kr.nlar n U· 

kabilinde; bu günleri ya a
tan bu topraklarda olduğu 

kadar kalplerimizde yatan 

aziz şehitle rim İL in ruhlarını 
taziz etmek ve büyükleri

mizi anmak bir vatan bor
cudur. 

Balıkesirliler i•l b ı,: 1 ra· 

vaşında inkılabın yuruı u · 
şünde vatan vazifesi başın 

da bütün mevcudiyet ve 
samimiyetıle daiır.a ön rnf 
ta yer ald n. Göslc rcliğ ıı 

kahramanlık Ye ferağat za

fer tarihimizde en şerefli 
yer işgal edecektir. 

Hemşehrilerim. bundan on / 

beş sene evvel vatan ve 

Müddaai hukukun bır is· 
lihalesi ve devamı olan C. 
H. Fırkası da inkılabın yü 
rümesinde gösterdiği yükstk 

gayretlerine nihay t altı 
ınkı 'a p projöktörü ile her 

sahada bize rehperlik ede 
rek Türk'ün yüksek ülküsü· 
ne ulaşması için yüksek 

faaliyrtlerine deıam <'lmek
tedir. 

Tarihin bir eşini kaydet 

mediği ve bir daha kayde
demiyrceği büyük şefin, bü. 
yük Gazi'nin kazar.dırr1 •,1p 

emsalsiz ZE fer bi1e irtiklali-
mizi, şerefimizi, haysıyetı 

ıTiizi namusumuzu nihayet 

insanlığımızı iade etti. 

Milletimizin derin, l Ü} ük 
ve şerefli bir m~ ziye malık 

o'duğunu öğreren ve bunu 
bütün dünyaya kabul etti 

ren yine büyük şef oldu. 
(Devamı ıkiııci '"yfada) 

1 DIHNE. 7 (A A) - lktı · 

sat '""kili Cclôl b• v, İs ban 
Yazan: Dr. flhmt Halit 

- . Doğum ve çocuk bakını evi 
kı"ı subı>sınin nı·ıl H ıııern- 11 -

siıninıle >öyle.lıf(ı nutukta 4 P.,rhiz meselesi: 
d!'ıl ikı Gebeler çok yemekten çe-

Ar kaıla~lnr. lıuıı ku vı ser 1 kin meli, fakat uzviyetin muh-1 
nıayc ılJİma emniyPt arar, taçolduğu gıdayı da almalıdır
araılığı emnıyet b:rinci Jc· lar İştihası azalanlarda dok-, . 
re ce le •iyn.i emnıyet, ikinci torun tavsiye ed.,ceği ilaçla 

derecede ise, d:ılıili enın yet. bu i•teksizlik bertaraf edil-
lhhilı c m n j y l' t 1 i m~lidir Bilha•sa gebelikten 
bir miicsse~enin aı· ima sonra başlıyan bulantılar, 

sınn şahit olıı yoruz. Buııun ehemmiyetsiz ve mu tal bir 

mühim bir manası vur; hu ıla alamet gibi tel~kki olunarak, 
vatanın her y ·rİn•le olılu···u tedavileri ihmal edilmeme-

" ~tbi EJirne'mız.fc dtı siya~i lidir. . . 
Pıııniyet ve 181ıkrarın nı ılı 

Cuz olmasıdır. E<lırne, Turk 
tarıhi YL' nıılh·tınin Lutün 

nınka.lderııtıle ul:iknılar ol

nıuştu Onun zuf rile s"vinmİ•, 
tlrmlı gıııılcriı.dı· büyülı. 

ızt roplar ıluyııı 'tıık. EJir_ 
r 1 utiin ' l"ırlı.'liiğlln ruhu 

.J,.nı.,kl ir Sızın 'cviııı·lcı ıni 

zı duyın )"·h':tk oıu·ıl a :"ı 

k ılır nlnıırnı" k tı·k bir fert 
yoktur. Eıl rnıı'ı n ıl:1nih•y" 

hiir \'•' ını~sut k:ılınaı-.ı ıriıı 

Turk lııikı'ıııı 1 inin zinıkıi r 

ol lu[:unu ve ı.ıı lıu~u'Lı 

lnz m ıı·•lı'n lı r ,, yi yııp 

mnğıı h z r lıu1nn luğurıu 

o nyliyı•ı,,!,rıııı ı..ı rne cıım

lııır y t r"J'"'' oltınılu mı'>'Ut 
ve miirdfeh olJcrıkt r Onun 
rt f.ılı v.ı ,anılrtini gtirınr kir 
hız fıolııj f8r ol:ıcaf(ız >JSürck
lı alkı, !.ula kar' IJnan 
bıı nutuktan sonrıı fıntün 

.ı~ı·cıLl~r b4nknya gelmiş 

lerolır Gel:11 lıey hıınknnırı 

veznı:,i oniinJekı kıırılelayı 

kesmı•k üzere kcn.lisino ve. 

rılen makası mebu~ S ·ref 
bl'ye vcrmis. ve mumnıl~yh 
kurılelay kcsm ı, ve kc>nıli · 

Hine !ı,r lıes:ıb cari oı·ı rmıık 

sun·t ılı• ılk mu nıl•leyi ynp
tı ııı stır \ hıl hr y rı ·s rııi 

küsatt~n ~enra Ji~dı;nc:'nin la
rılıi ynlıırini. nıı ııun·• hah
Çt>:tini, bağ:lırı t;'"'ııni ·lrr vc
gecP \L• lı· J ,ı, liyı::ııltı s••rı fı t• rı 

ne lıır z y ,f,.t v~rılnı ~tır. 

Giresun'da tetki
katlarına devam 

ediyor. 
G RE 'UN 7 ( A.A. 

7iMal Vekili Muhli• bry 
bu snu.ıh Gülcemal vapurile 
şe rimize gelmiş ve Mebus
larla karşılanm,ştır. Vekil 

bey pazara kadar şehrimiz
de kalacak ve telkıka ita 
bulu.,~caktır, 

Ergani tahvilleri 
MuGLA,7(A A.) Ergani 

dahili istikrazının "E, ter
tibi halk tarafından büyük 
hır tehalükle satın alınmak 
tadır. 

Cevizli köyü inşaatı 
AKSEKİ 7 ( A.A) Bir 

yangın neticesinde harap 
olan ve yeniden inşasına 

başlanan Cevizli köyü inşa· 
atı haylı ilerlemiştir. 

Yüz lıeş evden ibaret 
olan bu inşaatınCiimhuriyet 
bayramında bitirilmesi için 
çalışılmaktadır. 

Panayırı gezenler 
. 10.0 bini geçti 
IZMIR. 7 (AA.) • Pa -

nayırı hu güne kadar ziya. 
ret edenlerin mıktan yüz 
bini geçmiştir 

Gebelikte kabızlıktan şi· 

kayet fazlalaşır. Maddei gı

daiyenın uzun müddet bağır
saklarda hapsolup kalması 

gebenin yavaş yava, zehir
lenme>ini ve bir takım has 

talıkları" zuhurunu mucip 
olabileceğinden bu gayri ta

bii ve bazan asa biyel uyan
dırıcı halin de izalesı lazım 
dır. Yani her gebr 24 saatle 
bir ve ya iki dda defi tabii 
sini yap~bilmelid,r 

5 - Giyinme tarzı ve el
biseler: 

Gebelerin giyeceğı elbi 

sel er, rahmin karın için· 

de serbestçe büyümesine ,.e 
lazım ge 1en vaziyeti alrr a

sına mani olmıyacak şekil

de , bol ve serbest olma 1 ıdır. 

Korse kullanılması müna
kaşayı mucip olmuştur Bu 
kuşağın mahzurlu olduğunu 

iddia ede..,ler bulunmakla 
beraber hır çok gebelerimi
zin, bilbaE•a gebeliğin rnn 
aylarında, korse kullanmak

tan memn<'n kaldıklarını 

görüyoruz. Bununla btraber 

bunlarııı lastikli olmaması 

ve gebenin vücuduna göre 

ihzar edilmiş amerikan be· 
zinden veya mümasil bezler· 

den yapılmış baoil bir karın 
sargısı mahiyetinde olmaları 
daha muvafıktır. 

Bazı hanımlarda, bahusus 
hirkaç defa doğur:rnlarda 

karnın Ö'1 ve yan duvarları· 

nın· cidarlarının- gevşemesi 
hıuelıile gebe rahmin öne 

ve aşağıya doğru sarktığı 

görülür. Bu g bilerde izah 
ettiğim lez konaların kul

lanılmaları gerek gebenin 
bir zahmetten kurtarılması 
ve gerekse doğacak çocu

ğun vaziyetinin istenikn şe

kilde r: ulıaf za edilebiimesi 

nch l i nazarından çok fay. 

dalıdır Gebelikte giyilecek 

ayakkabılar muhakkak alçak 

ökçeli, nispeten geniş va ra
hat olmalıdır Çünkü yüksek 

ökçeli ve dar ayakkabıların 
mucip oldukları zahmetle 

ve ıztırapla karın etlerinin 

lüzumsuz sıkışmalarına se 
bebiyet vererek bazan va· 

kılsız doğumların vukuuna 

bile yol açmış bulunurlar. 

6 Tenezzüh ve idman: 
Hayat ve malıet iklizasile 

çalışmayıp evlerinde oturan 

gebe hanımların her gün 

muayyen zamanlarda biraz 
- •• •• 1 

yuruyuş yapına arı faydalı· 

dır Bu sayede hem hazım 
kabiliyetleri ve hem de işti

lıa ları ziyadeleşir. 

Tabii aynı zamanda te-

baştabibi 

miz hava almak fırsatını da 
temin etmiş olurlar. Bilfiil 

çalııan işçi zümrednde bu 
gibi harekete lüzum yoktur. 

Bunların bilakis istirahatle
rinin temini lazım gelir. 

Gebeler mübaleğalı id • 
manlardan, bisiklete, ata 

arabaya, otomobile binmek· 
ten muhteriz davranma-

lıdırlar. Uzun tren ve hatta 
vapur seyahatlerini mec-

buriyet olmadıkça ihtiyar et

memelidirler. Bu son şekil

de de doktorun muayene 
ve muvafakatini almıt bu-
lunmak yerinde bir tedbir 

olur. 
7 · Banyolar: 
Sıhhatı yerinde olan 

geb1>lerin haftada bir-
kaç defa 10 dakika 
m :iddetle banyo yapmala
rında, yıkanmalarında mah
zur yoktur Banyo için kul. 
!anılacak suyun hararet 

derecesinin 2 4 - 36 yı geç

rr emesine itina Edilmelidir. 

Bu şartlara riayet olunduğu 

takdirde, gebeliğin !On za· 
manlarına kadar, hatta her 

gün banyo yapmakta bir 
beis ve tehlike yoktur. Da

ha ziyade heyecan 

ve hareketleri bais olan de
n iz bınyoları gebelikte ya
pılmamalıdır. 

8 Temizlik· 

Gebeler günde iki 
üç defe dış zürriyet 

cihazlarının sıhhi temiz· 
lığinl yapmalarını ihmal et
memelidirler. Bunun temiz 
bir su ile yapılması kafi ad
dedilebiline de lüzumunda 

taaffünü izale edici ve mik
ropları öldürücü bir ilaç ila

ve edilmiş sularla yapılma11 

daha muvafıktır. Bu itle 

kullanılacak ilaçlar süblüme 
lizol, likrol va. gibi bazı 
maddelerdir. 

Lavajların bizzat gebe ta
rafından yapılmaları çok 

tehlikel dir. Esasen tıbbi bir 
ihtiyaç olmadıkça buna lü

zum yoktur Lavaja lüzum 
görülen vakalarda da bunun 

tıbbı ne1aret altında yapıl. 
ması lazımdır. Bu meyanda 

şunu da ilave edeyim ki ge

belerde cinsi münasebet de 
ihtiyatlı yapılmalıdır. Müna

sebetten sonra bulantı, ka
sıklarda ağrıların uyanması 

gibi şikayetler baş gösterirse 

çocuğun düımesi veya va· 

kitsiz doğması muhtemel ol

duğundan bu gibi hareket
lerde imsak edilmelidir, 

9 - Memelere yapılacak 
ıhtimamlar: 

Bazı gebeler ve hat-
ta etibba bile gebeliğin 
son aylarından itibaren, em· 
zirmiye baılayınca meme 
başlarının çatlamaması bir 
takım yaraların açılması için 
muhtelif merhemlerin kulla

nılmasını, bazı tedbirlerin 
alınmasını tavsiye ederler . 
Bu hareketler ekseriya ıne. 
me:le zuhur etmiyecek ılti
hapların yerleırneıine ve 
bilhassa bu utuvl f 1 

( , . a aza oy-
Devamı ıkınci sayfada ) 
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ır surette ziyaret eden kin se
nin ilk yapacağı şey erden 
birı de doğru gidip bu 
abideye çelenk koymak 
oluyor. 

Fransa' da askerlerden gay
risi pek dikkat ~tmez Lakin 

burada ve llelçika'da bu abide
lerin önündt-n geç< n herkes 
onu görür görmez şapkasını 
çıkarıp selamlıyor Ben 1 k 
defa Hrüksel'de buna şahit 
olduğum zaman heı kesin 
kimi selamladığını anlama 
mıştım. Orada E•al Adil"le 
beraberdik, bana mezarın 

üzerinde yanan daimi ateşi 

ve bunu izah edince bu ge 
çen her insanın hürmetle eğil
diği ve yapılan bir hürmetin 
manevi ve kendiliğinden ge
len bir me'.ni olan bu ha
rekele hayran olmuştum. 

Ayni yolun biraz ilerisin 
de krallık sarayının dış ka
pısı bulunur. Bu kapıdan 

gırince herkese açık o 1an bir 
park var. Kral asıl iç taraf
ta "Bukinfampalas,,la otu
ruyor Fakat şimdi yazlık 

sayfiyesin le bulunduğundan 
hususi hır kart1a burasını 
gezdiriyorlar. 

Çanakkale 
Postası 

Dün ilk posta şeh 
rimizden hareket 

etti. 
Çanakale postası şimdiye 

kadar İstanbul tarikile ya 

pılmakta i.Ji. Yeni yolun iş 

letrr.eğe açılman . posların 

da doğrudan doğruya 

iki şehir araıında }a
pılma•ını kolaylaştırmış· 

tır. Dün ilk posta sabah sa
at 8 de şehrimizden Çanak 
kale'ye hareket etmiştir. 

Posla günleri şehrimizdrn 
cumar l e~ i , pazarlEsi. ç ?. r· 

şamba; Çanakkale'den de 
pazar, salı . perşembe günle
ri olarak tespit edılrri ; lir. 

Yani şehrimizden ka lkan 
posta ertesi günü Çanakka
le po•tasırı alarak dönecek
tir 

Bele~iye inli~ap encümeni 
Belediı e intihap encümeni 

toplantılarına devam ve mün 
tehir- miktarını tespit etıı ek· 
tedir. Öğrendiğin , ize [ öı e 
ıimdiye kadrr em ürr en n 
yaptığı tetkikat nelicerir.c1e 
intıhap hakkını haiz on 
bin kadar hemşehri. tefrit 
edilmiş ve !:unlardan be. 
lediye azası olabilmek ev 
safını haiz sek ·z yi"z zat 

Belediye intihabı ha
zı itki arı 

AYVALIK, 7 ( S.Ş ) 
Şehrimizin belediye seçimi 
hazırlıkları bütün haraaetile 
deva m etn ektedır. İnti~. ap 
encümeni seçimi faaliyetle 
devan etmektedır . 

Feci bir vaka 
AYVALIK , 7 ( S.~ . ) 

Altınova'da merayüzünden 
çıkan b r münazaac'a ıki 

lti , i öldürülmüştür 
Müsebl:ipleri derdc•l edi · 

le rek adliyeı e teslim edil
miştir. 

Poliste: 

Günün vakaları 
Bo kırc ı lıır çarşısında Ka

mı! çsıvuşun kahvesi önünde 
oturmakta olan Hncı lsmail 
mahallesinden Halil oğlu 
40 yaşla·ında Eski şehir ' li 
cambaz Hüseyin çavuş (ü , ... _ 
ten ölmü ~tür . 

Si Mecidiye mn lıallesind r n 
Sül11ymRn oğlu Ahmet aynı 
ma h n) leden zobı tai beledi ye 
ınem ı rl n rından Recr p efen
d inin oğlu Şükrü'yü taşla 
ayağından yaralamıştır . 

~ Oinkçiler mahallesinden 
.\hmet oğlu Sirozlu Hüse
yin ile Mecidiye mahııllesin-
siode n Ahmet Börek-
çiler mahallesinde otu-

Gönen kurtu
luş bayramı 
GÖNEN 7 ( S . Ş) Dün ı 

Gönen kurtuluşunu kutlulamak 
için memur, halk ve mek 
tepler Hüseyin bey cadde
sinde toplandı.Şarkı ve ne§e· ı 

ler içerisinde hükümel önü. 
ne gidildi. Orada temsili bir 
vaziyet veri erek Türk efe 
!erinin kasa baya si lah ata

rak girmeleri seyredildi. 
Birinci ilk mektep talebele 
rinden bir hanımın kurlu 
luşa a;t sözler dinlenildi. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
Aziz Türk milleti sen 

dü nyanınen asil, en fazilet · 
kar bir soyunc!ansın Ta ri
hinin her sayfası kahraman
lık, fedakarlık . fazilet ve 
ferağa t örnekleri le doludur. 

Bugünkü medeniyete ilk 
ışık sen oldun . St n larıhin 

kaydedemediği zamanlar
danberi m evcudsun. En 
büyük sıfatın Türlı olmak · 
tır 

Bize bugünün yüksekliği· 
ni idrak elt.ren büyük şefi

mizi, büyüklerimizi, kahra
man Türk ordusunu bir da
ha anmak, onlara minnet v~ 
şükranlarımızı arzetmek 
borcumuzdur. Büyük şefin 

ağzından bütün mevcudiye · 
timle haykırıyorum: Ne 
mutlu Türk'üm diyene. 

Sevinç, heycan ve neşe 
içerisinde kalan halk ve 
bunları gören mektepli genç
lerden Muzaffer, Niyazi, Ke
mal, mualiim Nefi beyin çok 
ınuvaffakiyetlı ve yerinde 
olan sözleri çok alkışla ndı 

Sırrı Siikrii ht•\111 ıııııkıı 

Orad<.n belediye önüne 
gelinerek hukuk fak ültesinden 
HüByin beyin kurtul • ş hak
kındaki değerli sözleri, lise 
talebelerinden Muzaffer \:e
yin et rafa derin bir sükün 
ve se; s izlık veren şiiri, Avu
kat Kazım beyin kurtuluş 

tarihçesi yapması, hele mu
allim Tevfik beyin kendı yaz· 
dığı şiiri çok beyenildi ve 
alkışlandı. 

Bütün halk gece gündüz 

eylenceler içer•inde. 
Hele İdman yurdu önünde 

saat lerce devam eden zey
bek oyunları. 

, . 
Muhterem yurttaşlar!.. 

Bugün kurtuluş günümüz. 
12 yıl evvel bugün Balı -

kesir'liler gösterdikleri gay 
ret ve çalışkanlılılarının 

mükafatına kavuşmuşlt.r .. 
Bu gün Balıkesir ufkunda 

gözleri bulandıran.gönülleri 
kederlendirtn esaı et bulut 
ları yerine nurdan 1 ürriı et 
meşaleleı i yükseldi 

Biz günlerce susmuş, yedi 
kat yer titre tip ö'müşken 
sesimize ses veren mezarla .. 
rımızda ağ'arr.ak i>tiı en bir 
tek kişi yokken çılgın bir 
hamle yıl~az bir kudretle 
doğruldvk ve tek baş ı mıza 
kanımızı, canımızı verdik, 

cennete çevirdin. Memle· 
ketteki insan yüzü görmi· 
yen. kervan geçmez, kuş 
uçmaz ovaları, sessiz vadi· 

leri tren düdüklerile . ma· 
kina hırıltılarile bozdun. 

Balıkesir'li kardeı! 

Bugün senin en büyük 
bayramın Çünkü İzmir 
meşalesinin ilk ışığını İzmir 
kıyılarına attığın ilk kur
şunla sen yalıtın Buı unla 
iftahar et. Sevin coş. Sesin 
çıktığı kadar bağır, ha}~ ır 
Dünya işitsin . öğrensin ki 
Türk yurduna ı;öz dikenle 
r ı n gözünü oymağa Türk 
milleti her zan:an için lıa· 

zırdır .. 

Gece merasim ve 
tezahüratı 

Gece, resmi ve hususi bü· 
tün devair çok cazip bir şe· 
kilde tenvir edilmişti Saat 
sekizbuçukta başlıyan mun· 
lazam fener alayı şehrin 

büyük caddelerini dolaşarak 
istasyona indi. Bütün cad· 
deler ka 1 abalıl<lan geçilmi· 
yecek derecede kesif halk 
tabakaları ile dolu idi Bü· 
tün Balıkesir, genç, ihtiyar. 

kadın, erkek caddelere dö· 
külmüş, sevinç tezahi:ratına 
iştirak ediyorlardı Ftner 
alayı Halkevi ve evkaf oteli 
önünde mahitaplar yakmak 
ve ha va fişekleri ateşlemek 
ve milli oyunlar ~}nam ak 
suretile saat yirmi üçe ka
dar Balıkes · r'e n<şe ve se· 
vinç saçtı. 

Limitet şirketlerile , koo
perati!lerin bu ara lopra 
ğında her adımda bir bü· 
yük mağazaya rastgeliyo· 
ruz. Hele son zaman!arda 
tek f ıa tlı mağazalar gerek 
burada gerek Fransa'da al 
dı yürüdü. Bu tek fiatlı 

mağazaların mekanizması 

gayet basil. Mesela bir ma 
ğazada ne alırsanız alınız 

on kuruşla kırk kuruş ara
sında değişiyor. Farz eddim 
bir tekini yirmibeş kuuıa 

aldığınız ayal<kabının ikı 

tekine elli kuruş ver;rfiniz 
Tabii mağaza"na göre fiatlar 
da azalup çoğalıyor. Fakat 
diğer mağazalara nazaran 
buradaki eşyalar hiç fiatına 
gidiyor. Tabii bunun yanın
da bu mağazaların sattık

ları eşyaların se ğlamlığı 
mevzubahs değıl. Dünya 
piya•ası bilhassa son buh · 
randanberi eski kıymetini 

tamamen kaybetti. Müşteri 

ucuz olduktan rnnra ne cin · 
sine ne de sanatın kıy mel 'ne 
bakıyor. Nerede biraz c!a 
ha aşağı harcıyorsh oraya 
kusuyor Ben dünyanın bu 
en büyük mağazalarından 

birini burada gezdim. Pa· 
ris'te de böyleleri var Fa
kat buradaki bam !::aşka 

bir alem Bu mağazaların 
içinde iğneden ipliğe atala· 
rın dedıği gibi kuş südüne 
kadar ne ararsan var için · 
de kasabı, bakkalı lokan
lası,pastacısı, çalgı ! ıkahvesi, 

sineması eksik olmıyan bu 
muazzam müessf!seler İngiliz 
sanayiinin şu son buhrandan 
ve bilhassa otuz bir sene · 
sinde yaptıkları para tecrü 
besinden muzaffer çıktıkla
rını gösteriyor. Paralarının 

kıymetini dü~ürer< k diğer 

milletlerle rekabet imkanını 1 
buldular Altın mikyLsını terk 
edip aradaki para farkından • 
her halde sanayilHine ) eni 
bir hamle verdiler Son Ame
rika para buhranı İngiliz 
rekabetinin önüne geçmeğe 
muvaffak olamadı Sebebi 
de Londra pazarının bütün 
dünya piyarnlarının merke
zi olmasıdır. 

llu sarayı görünce hayret 
etmemek imkanı yok . Dışın
dan bir saraydan ziyade ko · 
ca kışlamsı bir bina . Ne aza 
meli ne de güzelliğı var. in
san «üzerinde güneş batmı
yan inparatorluğun ·• başı · 

na bunu yakıştıramıyor. Bu 
rada en karakteristik 
şey kralın hassa askerle
ri. Onları külahları. kırmızı 
çeketleri siyah pantalonlari
le kıpırdamadan saatlerce 
nöbet bekler görünce Na
zım Hikmet' in llazer deni · 
zindeki kayıkçı şiiri hatrı

ma geldi . Nas•l orada ka
yıkçı bir koyunu kesip de· 
risini başına geçirmişse, bu . 
radaki hassa askerleri de 
öyle: Sıyah bir koyunLn de 
ğil•e de bir kuzunun posle 
kisini sanki karnından 

J tefrik edilmiştir. 
1 İntihap defterlerinir, ne 1 
gün a .. Iacağı elan taayyün et-

ran Na,lire'oin evine taarruz 
ettikleri ernada ;\'adire"nin 
kardeş leri Ramiz ve Eyüp 
knpuya ç . ktıklarınıln bunlar
dan Hüseyin hamil bulun
uuğu hı<·akla Ramiz'i sol 
kolundan ve Ahmet dahi 
Eyüp'tin b a cağ ı ndan b ı çakla 

Bu arada Balıkesir id-
mangü çü kulübünün maç 
yapmak üzer" Gönen'e, bi l
hassa bu oyun yer · ne gel 
meleri ve milli oyunlara iş 

firakleri çok alkışlandı. 

ı l 1 ay durmadan yorulma
dan döğüştük, 1 1 ay silah
s z sonsuz bir vatan nıuhab
betile nihayetsiz bir hür 
riyet imanile yanan bir 
yığın et ve kemik parçası 

ateş ve demirle çarpıştık. 

llalkevinin 
Müsameresi 

Baştan başa dünya üze. 
rine kol salan bu büyük 
şirketler ve kooperatiflerinin ' 
önünden geçüp bizde on 
senelık hayata rr. alık iki 
kişilik basit bir şirket bile 
bulmanın imkansızlığının 

acısını sineme çeküp yürür 
ken ~ birdenbire kendimi 
"Meçhul asker,, abidesınin 

önünde buldum En işlek 

bir yolun tam ortasına basit 
bir beyaz sütun dikmişler 

ve ıki tarafını İngiliz ordu 

sunun muhtelif bayraklarile 

süslemişler. Bu sütunun 
ayağında çiçek buketleri do 
lu. Büyük harpltnderi Av-

ya
rıp bizim eski mevlevi kü
lah1arı"gibi başına geçirmiJ .. 
B, İngilizler tuhaf adamlar; 
insan bu kiyafetle kendisinı 
karnavalda nnnediyor 

v 
Krallık sarayının karşısın

daki parkın dibinde eski kı 
yafet ve zinet eşyasına ait 
Lonra müzesi var Beni bu . 
rası okadar alakadar etn i 
yordıse: de oradan geçerlıen 
gidip göreyim dedim l\ap 

dan girerken bilet almak is
tedim Oranın bekçisi bir 
şeyler söyledi Enela anla-

madım, nıhayel yarı iıartt 

ve yarı da kel ı rrelerle anlaş 

tık . Meğer o gün serbest 
miş. Lakin kaç lıişinin müze 

yi ziyaret ettiğini saymak 
için bir "tornıke,,den geçmek 
lazımmış. 

Müzeye girince girdiğime 
piıman olmadım . Geniş bır 

merdıvenden ıkinci kata 
doğru çıkarken karşıma bü-

yük · alamet bır saat çıktı. 1 

Bu saatin kendi büyük kad
ranın altında altı dane ayrıca 

rupa şehirlerinin her birinin 

hatla en küçük yüz hanelik 
köylerin bile bir "Şehitler" 
abidesi var. Her §ehir ktn· 
disine göre bir sütun, bir 
abide dikmiş ve or.un eti 
gine veya üzerine harbi 
umumide vatan için ölen 
o şehir evlatlarının ic mir.i 
yazdırmış Her sere rr.uay· 
yen günlerde bütün halk 
onun eteğine gidip memle 
ket için ölenlere lazım ge
len ıükranı eda ediyor. 
Nitt!kim bir şehri resmi 

/

kadran var. Her kadran muh
telif memleketlerde o anda 
saatin kaç olduğunu veriyor. 
Ben bunları gözclen geçit p / 
Londra'da raat n dört oldu 
ğu ancla Paris'te dörc'ü yir
mi geçi ğini dü~ünür~ en al 
tında İstanbul'u bulmıyayım 
mı? 

memiştir. Ancak örürr.üzdek 
çarşamba günü defterlerinin 
asılıı . ası ümıt edilmektedır. 

- ... ~ ....... -

Gelenler, gidenler: 

Haydar Adil Bey 
Mezunen şehrimizde bu

lunan eski mebuslarımızdan 
ve inhisarlar müra 
kibi Müstecaplı oğlu Haydar 
Adil bey mezuniyetini biti 
rerek cuma günü İstanbul'a 
gitmiştir. 

Dünkü tenezzüh lrenile İz. 
mir kurtuluş bayramında bu 

lunmak ÜZ!re fırlıafvilayet ida 
re heyeti reisi Tevfik Fıkret , 

1 

Hal_kevi r.ei.si Esal Adil. Be
ledıye reısı Naci, eski me
busumuz Fahri beyler İzmir'e 

1 gitmişlerdir. 

İzmir'e g:denler 
9 eylül ıçin İxmir'e vila. 

yet ve mülhakattan 1000 

kisi kadar gitti ; ün lenzilii.l
lı posta katarı 9 eylül kur
tuluşu kutlulamak için gi 
den altı yüz Balıkesir'liı i 
İzmir'e götürmüştür Vilayet 
ve mu'hakattan gidenlerin 
ad e :!i bini geçkin olduğu 
tahmin edilmektedir 

Gebelik 
Hıfzıssıhhası 
( C"st tarafı bırin<"i sayfada ) 

nadığı için vakitsiz dcğı m 
tehlikdeıinin uyanma s ı vaki 
olunduğunc'an zararlı &örül 
mektedir . 

Bu huscsla tavs iye edile 
bilecek tedbir nna}et neme 
başları küçük olan gebeler ~ 

de, gebeliğin rnn 15 günü 
zarfında meme başlarını çı
karacak telbirlerin alınması 
ve emzirmeğe batladıktan 

sonra memenin temiz kal 
masını temin edecek sıhhi 
temizliğin yapılmış olması

dır. 

yaralamışlardır. 

Gönen bu vesile ile eyi 
bir gün yaşamış oldu. 

!iEdremit Kazasına bağlı 

Güre köyü muhtarı hafız 
Muharrem oğlu hafız Süley
man efend;nin üzerinde or
du zabitanına mahsus taban-

ca taşıdığı görülerek müsa· l~mangücü-~önen maçı 
dere idilmiştir. 

~Ye şillıde Mustafa oğlu Gönen'e giden Güçlüler 
leblebici Osman'ın umumi yaptıkları maçta 4-4 bera · 
kadınludan bigadiç' bere kalmışlardır. Güç be 
lı Ayşe'yi darp ve ü ç lira raberli1< Byısını ancak ikin 
parasını çaldı~ı şıkayet ci devrenin sonlarına doğru 
olunınuştır . atabilmiştir. 

---:-~~~~~~~~;;.._~~ 

İdmanyurdu • 

Bandırma muhtelitini yendi 
Cuma günü l ı lmanyurdu Oyun umumiyet itibarile 

tenezzüh tren ile llunılırma'va hakimin fazla mii~amahası 
giderek bir ma\' yaptı. Oyu. ve idaresizliği ) tizünden -
na 16 da Bandırma İd- fena bir hava irinde sert 
mnnyurdu rı-ısi boyin bir şekil.le ce reyan etti . 
idaresi altınıla başlandı. 

Bandırmu'ıolar Birlikspor 
namına İdman yurdundan 
oyuncu alarak muhtelit ola 
rak \'lkmışlanlı. 

Bandırma'lıhrın ilk akını 
ile h1şlıyan oyun birin •,i 
ılevrede hiç bir semere 
vermed en ve Balık~sir İdman 
yurdunun hakimiyeti alt ·n 
da 0-0 beraborl ı kle bitti. 

i~man~irliği Her gama' ya 
gi~iyor. 

1 ir maç ve bir müsamere 
yapmak üzere İJmanbirlıği 
müsamere kolu ve sırım ta 

kımı B rgama'ya bir teklif 
mektubu gönı'ermişlir 

Bergama'lıların bu teklifi 

müsait karşılıyacakları urr.ul
maktadır 

Eğe tütünleri bu se
ne çok güzel 

İZMİR, 7 (A.A) Bu sene 
Ege mıntakanndaki tülün 

Türk'ün imanını topla, tü
fekle kırmak istiyrr.ler 
yanıldıklarını anladılar. Bu 
imanın imrenerek önünde 
dize geldiler 

Anamızın. babamızın bü
zülerek, ürkerek, namus 
korkusile titriyerek gezdiği, 
dolaştığı bu yerlerde biz o 
günün sayesinde gezebiliyor 
göğsümüzü şişirerek hay
kırabiliyoruz. 

Güzel memleketim!. 
Senin adın tarih içinde 

bir zafer tı'sımı gibi dilden 
dile, nesilden nesle hürmet 
ve minnetle geçecek Çünkü 
senin yetiştirdiğin kahra
manlar koca savaşta çok 
büyük işler başardılar 

Aziz kardeş! 
İzmir'de düşmanın son 

kalan neferini de denize 
döktükten, ana vatanı hür 
ve müstakil bir hale koy
d ıktan sonra bir an din
lenmek, yorgunlı;ğunu gider 
mek aklına bile gelmedi 

Ka 'andığın zaferin ba
şındaki büyük kumand<mın 
sana verdiği h zla tekrar 
muharebe meydanına atıl 
din. Türk öldü . diyenlere 
Türk'ün ölmediğini ve ölmi 
yeceğ ini an ' attın. En büy:ik 
medeni milletlerin bile gıp 

ta ile seyrettikleri ıııkıliıplar 
yarattın. 12 yıl gibi pek 
az bir zamanda vatanı 

İkinci dııvrodo ise ılk za
manlarda lhlıkesirlı'ler bir 
gol attı. Biraz sonra da Ban
d rma'l.lar hır gol atarak 
beraberliği temin !'lliler. Oyu 
nun sonuna doğru Balıkes i r 

l ılmanyurdunun yapl ğı bir 
akında çekilen bir ~ut d ' re 
ğe ı·arparak gol oldu. F.ıkat 
Hııodırma'Jılor buna itirr·z 
ettiler. Birnz münakaşadan 
sonra hakem topu santraya 
getirili ve oyuna başlattı. 

Oyuna vaktinden 10 dakika 
sonra ldmanyurdunun 1-2 
galıbiyetle nılı:ıytt verildi 

mahsulü (~k güzeldi.~. Renç- Si vaskongrası 
,perler hZamı dıkkat gostererek 

Bu devrede Bandırma"lılar 
aldyhine olan bir pena l tıyı 

İdmanyurılu atamadı , B11n
dırma1'\arn atılan hakıkl bir 
gol de ors1yt denilerek sa
y.Imadı ve ldmanyurdu 
lehine olan bir iki penaltı'da 

görülmedi. 

tütünü hastalıksız, rer.kli ve 
eyi yetişlirmeğe rnL \'affc 1 
ol muş )ardır. 

Muallim metebi me
zunları 

ANKARA 5 (A.A İki. 
ü ; ve dört senelik muallim 
mektebi mezunl a rının mual
lim muavini fayılacağıra 

maarif vekaletince karar ve
rildiği hakkında İstanbul ga 
zete ı erın:len bırinde çıkmış 

olan haberi Anadolu ajansı 
tekzibe mezundur . 

Yıl dönümü candan 
kutlulan ı 

::OİVAS . 5 (AA) Sivas 
kongrasınm kurtuluş gunu 

yıldönümü olan bugün cand n 

tezahüratla kutlulanmışt r. 

Resmi geçil yapılnı ış l.cn
gr ının to;:ılandığı salon ve 
Gazi Halretlerinin merai 

odaları bütün halk tarafın · 

dan ziyaret edilmiştir. Halk 

fırkası büyük 
vermiştir. 

bir ziyafet 

Halkevimiz kurtuluş günü 
şerefine bir müsamere ter· 
tip etmişti. Salon saat on 
dokuz buçukta tamamen 
dolmuş bulunuyordu. 

Müsamereye tam yirmide 
güzel sanatlar şu besi saz 
heyetinin konserile başlandı. 
Muallim Kerami beyin az 
zamanda büyük bir varlık 

gösterdiği belli idi. Gençleri· 
miz çok alkışlandı 
Esat Adilbey proğramın çok 

yüklü olmasından konferan· 
sını tehir etti. Fryzi beyin, 
temsil edilecek piyes hak
kında verdiği izahatı müte· 
akıp bört perdelik "Kurtuluş" 
piyesinin temsiline başlandı. 

Halkevi temsil şubesi 

gençleri islisnanz bir muvaf 
fakıyetle temsili başardılar. 
Seyirciler zaman zaman he
yecanlı dakikalar yaşadı. 

Takdirle seyreedilen pıyes 
uzun alkışlarla hitam buldu 
Gençlerimizi candan tebrik 
ederiz. 

Nebiye hanımın alkışlanan 
şiirini Kudret beyin mono
loğları takip etti ve bir per· 
delik komedi ile müsamere 
hitam buldu. Gerek mono· 
loğ arda ve gerek komedide 
Kudret bey her zamanki gil:i 

uzun uzun alkışlandı Halkevi• 
mizin güzel sanatlar 'e tem•il 
şubesi bize günün büyüklü· 
ğile mütenasip heyncanlı ve 
neşe 1 i bir gece yaşattılar. 

Aydının kurtuluşn 
AYDIN 7 (A.A) Aydın'ın 

kurtuluşunun 12 ci yıl dönü 
münü büyük merasimle 
~utlulanmıştır. 

inegölün kurtuluşu 
INEGÔL, 7 ( A .A. ) -

Kurtu ' uşumuzun 12 inci yıl 
dönümü bu gün coşkun te
zahüratla tıosit edilmittır. 

Bir heyet gitti . 
JSTA:\"'l"J.. 6 (A .•) )' nı 

al ııa<"ok " · p · ırhr h11kkınd 1 

lı·lkjk. t :ı bulıınn :ık üz"rr. vıı· 

pıırculuk ~ ı rk ti unı.ıın 
M ile idnre me<"lisindcn bir 

zatTreyeste'ye gitti. 

' 
ı 

b 
t 
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1 
Milletler Cemiyetinin içti- Daily Mail'in «Avrupa için 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi iği 

Çinden inhilaleden koPseylie 
llamzetliğimizin ııslına mu
hakkak naza rile bak~lıyoı .. 

hassatan Jemiştır kı: ((Tur 
kiya'nin on senedımbeıi sulh 
yolunda yaptığı gayretler 
malumJur. Bilcümle Jevlet. 

!erle ve hasstan komşuları· 
mızla olan münasebetlerimiz 

gayet eyidir. Emelimiz mec. 

lis dahilinde de aynı g:ıyret 
ve mehamize devam eyle· 
melı:tir .» Aynı az.ılığa nam

zetliğini koymuş, b~lunan 
İran hükıl meti de Turkıye 
lehin ı olarak namzetliğini 
geri almıştır. 

CF:NEVRE, 7 (A.A) - Ce· 
rıın\ Büsnü bey milletler ce
llıiyeti haş k:iti pligine gön

derdiği bir mektupla millet· 
!er cemiyeti konseyinde 
ınh·1 . 1 al edecek olan g~yrı 
dai • b' · ıııı azalıklardan ırıne 
Tu·1ı:· ı· .. k • ıye'nin namzet ığını oy. 

ıııuştur. Umumi kdtiplik 
illUhitinde Çin'den bosalacak 
olan .. k' • · · ozı(,ı;.a Tur 1yc nın ın-

lıhabı aıu"hakkak telakki 
eJılırıekt d · e ır. 

. CEl'\F:VRA, 7(A.A )- Tür· 
kıye milletler cemiyeti mec· 
lısin<!e <,,:in'den jnhiltll e(len 
~8Yri daimi azalığa resmen 
naınzetı;ı;.ini koymuştur. Mil-
l tı" . e er c miyeti mahofıiınde 
A•y 'I . d'. As a ı memlekı:tın ıger · 
Ya'Jı bır memleket tarafın· 
dan istihldf edilmesi hak· 
kındaki meri usuhle bu de
~a Türkiye lehine olarak 
1nhiraf edileceği beyan edil
illektedir.C~mal Hüsnü bey bu 
hususta bevanatta bulunarak 

İran hükumeti Rus
ya'nın millet!er cem· 
iyetine girmesi ta-

raftarı 
TAHRAN 6 (A.A) İran 

mahafili, İran'ın büyük kom· 

usu Sovyet Rusyanın milletler 
ş . ·ı 

cemiyetine girmesini musaı 

bir şekilde derpis dır ekte· 
dir Bu yolda her türlü te · 
§ebbüse İran müzaheret ede 

cektir. 

M. Hitler'in Nutku 
Almanya'da bin sene ihtilal 

olmıyac<ıkmış! . 
\l RE:\BEH.G, 7 (A.A) - tir . !;;iimdıye koJor ybp . mı· 

~\. llitler milli sosyalist fır- yanlar ileride yapıla:-a.~t.ı.r. 
~'sının büyük kongrasını Alman hayJ\ının şe~lı onu-
aç.rlı: .. ı d' r< nutakta müzdelı:i bin sene ı\·ın .. kn. , en soy e ı,.,ı . .. · 1· ı ı .. e .. . . . • tıyen taayyun etmı~ ır. nu. 
. teumlc demıştır kı. «Son on müzdeki bin sene içinde Al· 
1 ~i ay zarfında milli sos~o- manya'da ihtilill .olmıyac~k: 
lıat!iğjn mevkii AlmanyLJ Ja tır. Alman mıJlctı, şerefını 
tesanet bulmuş ve hükumet ve istiklfUıni her vasıtaya 
kurucu ve verimli büyük iş- mürac.ıatla muh~fazaya az. 
I;r görmüştür. Mılli sosya- metmiştir. Milletın esas .hak-
lısı inkılabı iktidarı ele ge. !arından asla v~z geçmıye· 
•·irıııelı: nazarından bitmiş· ceğiz.ıı 

l'evfik Rüş -

maına üç hafta kalmıştır. 1934 son derece ehemmiyetliıı diye 
senesi heyeti umumiye içti· tasvir ettiği Hitler'in sulh 
maı fevkalade ehemmiyeti arzuları geçenlerde intişar 
haiz olacaktır; çünkü Sov etti. Fakat acaba bu sözle-
yet ittihadının milletler re inanılabilir mi? Şimdiye 
Cemiyetine duhulüne şahit kadar tanıdığımız bu pars, 
olunacaktır. beneklerini değiştirip uslu 

Bununla beraber, bu içli- bir kedi olmakla da iktifa 
maa U .. ç haftadan daha az k h k k" b' .. etmiyere a i ı ır guver 
bir müddet kalmış olmasınd cin mi oldu dersiniz ! 
rağmen beslenen ümitler « Mücadelelt:rim)) zihniyeti 
zayıftır ve önümüz karan· bundan böyle yeni Alman' 
lıktır. Sovyetlerin Milletler yanın düsturu olmaktan çı· 
Cemiyetine dahil olması için kıp yalnız doktor G ıebbels'· 
hiç bir müşkülata sebep ol- in tenkih endeks'i olarak 
madığı gibi daha fazla t,.ah· mı kalacak? Biz bu zihni
hura da sebep yoktur. Sov· 
yeller Cenevre'nin bütün 
kusurlarına ve zafına rağmen, 
burasının ne derece kıymet
li bir müessese olduğunu si · 
lahsızlanma konferansları es-
nasında tecrübe ile öğren· 

dikleri için, bugün Cemiye
te girmek urzusunu gö;tnl
yorlar. Fakat pak le gayri 
tabii görülemiyen iki şart 
koşuyorlar. 

Birincisi, Türk'lere göste 
rilen şekilde bütün milletler 
tarafından müttefikan davet 
edilmeleri lüzumudur.ikinci
si de azalığa talop olmadan 
evvel, büyük devletlere ve· 
rilen konsey daiırıi azalığı 
hakkının tanınmasıdır. 

Bır müddettenberi devam 
eden acemi ve yanlıı bir 
siyaset, Sovyet Rusya'nın 

Milletler Cemiyetine dühu 
!ünü Şarki Lakarno proje· 
sinin m~vaffakıyetli neticP.si 
ile alakadar görmüş ve bun
ları birbirine bağlı addet
mişler. Çok şükür bu siya 

setin terkedildiğini görüyo· 
ruz. 

let~e:nt:':;ı:r;~ner::t1t:~i:ae: 1 

yete inanmak istiyoruz ve 
onun içindir ki bu mucizeye 
benzer değitikliğin delille· 
rini bekliyoruz. Hitler bir 
taraftan sulh nağmeleri sa 
çarken diğer taraftan Al· 
manya'nın yeniden silahlan· 
ması ve Almanya halkının 
cebir ve şiddet i~tlrraliııe 

karşı gösterdikleri temayül 
g}nden güne artmaktadır. 

Bu hafta Frankfurt'da 
30,000 Nazi mektep mual 
limlnin iştirak ettiği bir kon· 
feransa Maarif Nazırı Dr. 
Rust bizzat riya set ederek 
Almanya'ya bugün lazım 

olan yeni tipteki vatandaşı 
yaratmak için baba nasihat· 
]arı vermiştir. Bunc'an baş· 
ka bir <• Halk ordusu ıı ve 
müstemlıkelerin istirdadı 

lüzumu hakkında muhtelıf 

askeri nutuklar irat edilmiş· ' 
tir. fiiller kalbindeki ar1u· 
!arı değiştirmemiş i!e, ken· 
di demogoji'sinin kontrol 

edemediği kuvvetler dolayı· 

sile siyasetini değişlirrr.ek 

mecburiyetinde kalacaktır 

İngiliz ve bilhassa Fransız~ 
siyasetinin Almanya'nın sü-

yapılacak bir davete ait kati 
teminat olmadığı gibi 1926 
da Almanya'nın Cemiyete 
girmek teşebbüsün ele bulun· 
duğu zamanlarda olduğu gi· 
bi daimi azalık pazarlığının 
olmıyacağına dair teminat 
da yoktur. 

ı küt ve temkine kavuşma· 

Böyle bir vaziyet karıı· 
sında Milletler Cemiyetine 
samimi ve candan bağlı olan 
nüfuz sahibi her devletin 
gelecek ay Sovyet Rusya'nın 

sına rnanJ olmaktan ziyade 

Alman'lara yardım edecek 
mahiyette olmannı temenni 
ederiz. 

fethi Beyin londra ~aze
telerine ~eyanatı 

Türk Sigaralarını ve lzmir lıalıla · 
rını İstimalEdiııiı. 

"El - Makaıtam,.dı n 

tü bey 
l\tina'da M. ,Maksi
t'tıosıa muahede tas
tiknamelerini teati 

Fahrittin 
Paşanın 

Kızılordu hakkında 
ki fikirleri 

ı iltihakı için bütün maniaları 
devirmeleri en afikar bir va
zifedir 

Türkiye'nin Londra Sefiri 
Fethi Bey, bu yaz mevsi 
minde Büyük Britanya'da 
bulunan en mühim sanayi 
mıntakalarını ziyart>l etmiş· 
tir 

etti. 
A.TiNA 7 (A.A) Cene"-

te•.. 1 T" ki ,e gitmekte o.a.n ur 
]l.:e Hariciye Vekılı Tffık 
,llflü bey bugün Atina'ya 

u~taınış ve M Maksimos'la 

~nkara'da imzalanmış olan 
nta.nt Kordiyal misakının 

lasd·k . 1 ı nam eltrini teatı ey e. 
llht· 

'ır. M M ıkrimos aynı 

~b"'Pura bintrek Tevfik Rüştü 
ey\ ' . d e beraber Cenevre ye gı 
Ccekt· 

ır. 

Açıldı 
let~E"'lEVHE 7 (A.A) .. Mil

er cemiyeti meclısı bu 
'•b h "' açı'mıştır. 

}}ünJ;~ulh 
Kongrası 

Pt1Ghim kararlar ka
l bul etti 

~ ÜNDRA 7 (A A) - Bura· 
"a • 1 "'P anan dünya sulh kon· 
Rrası S 1 ' ovyet Rusya'nın mil 
"ller . . ti cemıyetıne gırmesır ı 

A. tııdiden selamlıyan ve 
ı vuıtury.._ istıklalinin millet
er c,., . 
te .- ·nıyeti çerçevesi içinde 

ll\ın; I" 
bi k uzumunu ilan eden 

r ar 
lir ar ıureti kabul etmiş 

MOSKOVA, 7 (A.A) - As
keri tetkıkatla hazır bulu
nan Türk askeri heyeti rei 
si Fnhreltin Paşa Tas 
aj:ınsına beyanatla bulun· 
muş ve demiştir kı. <(Bu tet

kikat esnasında Kızılorduyu 
kudretli ve teknik itibarile 
kuvvetli ııördük. KızılorJu 
bir harp vukuu halinde va . 

zifesini parlak bir ifaya 
muktedir olduğunu göstere· 
cektır. Diğer taraftıın en 
ziyade nazarı dikkatimizi 
celp eden şey halkın Kızıl 
orduya ve orıuıı efrat ve ku
mandanlarına karşı göster. 

di''i hııdutsuz aşktır. 
" MOSKOVA 6 ( A.A) -

Türk askeri heyeti Ukranya 
askerlik dairesi kıtaatının 
talimlerinde hazır bulunmak 
.. e M Voroşilof ile bir uzer · 
likte Kiyef'ten hareket et· 

miştir. --Rus borçl<ırı 
- 1 

Gittikçe ç11<maza 
girmekte 

VAŞiNGTON 7 (A.A) 

Rus b ırç;arı hakkında Ame· 
rika ile Sovyetler arasında 

n e tmekte olan müzacerya 
kereler kati bir çıkmaza 

girmiftir 

Acaba lngiltere bu yolda 
ne yapıyor? Bu suale veri 
lecek cevap şayanı hayret 
olduğu kadar katidir; yani 
hiç bir şey yapmıyor. Her 
şeyi Fransa'ya bırakmakta· 
dır. Biz de soruyoruz: 

11 Niçin?" 

Balkan 
Konf eı'ansı 

Birinci teşrin sonla
rında Ankara'da 

toplanıyor 
BELGRAT, 7 ıA.A) -

Balkan misakı devletleri 
hariciye nazırlarının konfe
ransı 26 ve 27 birinci leş· 
rinde Ankara'da toplanacak
tır Hariciye nazırı 29 birin-

ci teşrin milli Türk bayramında 
hazır bulunacaktır. 

Rusya için hükume
ti tazyik ediyor 

CENEVRE 7 <A A) Is 
viçre'nin mılli sosyalist un
surları Sovyet Rusya'nın 

milletler cemiyetine girme· 
sine itiraz için hükumetçe 
verilen kararın değiştirilme 
mesini ve hatta lsviçre'nin 
milletler cemiyetinden çe 
kilmesi hususunda hükümel 
üzerinde tazyıkta bulun· 

maktadır 

Bu ziyaretten sonra İngi· 
liz gazetelerinin muhabirleri 
Sefır Beyin İngiliz sanayii 
hakkındaki ihtısaılarını öğ 

renmek istemiş 1 er ve Fethi 
Bey kendilerine şu cevabı 

vermiştir. 

"İngiltere'nin en meşhur 
sanayi mıntakalarını ziyaret 
ve eyi intibalar hasıl ettim. 

Bu hususta en ziyade na
zarı dikkatimi celbeden iki 
şey vardır: 

1 İngiliz'ler Amerika' 
nın Virginia tütünlerini kul. 
!anıyorlar. 

2 - İngiliz hanımları ha
lılara fazla meraklıdırlar. 

Beni en ziyade memnun 
bırakan mesele ıudur ki, 
Türk tütünlerinin kullanıl· 
ması ve lzmir halılarının is 
timaline dair tavsiyelerde 
bulundum. Bu tavsiyeleri 
min müsbet semereler 'er 
diğini görüyorum ve bundan 
çok memnun oluyorum .• Fet
hi Rye, Gazi Hazretlerinin J 

Faşistliğe karşı mü· 
cadele 

LONDRA 7 (A.A)-İngi· 
liz izci birlikleri kongrası 

dün bilhassa faşistliğe kartı 

mücadele meselesini müza· 
kere etmiştir. 

.,Daily Herald" dan 
Şarki Çin demiryolları 

meselesine ait münakaşalar 
esnasında Moskova'dan 
ve Tokye'dan yapılan 

karşılıklı istinat ve 
ittihamlar Rusya ile Japon 
ya'nm arasını l:ir kat daha 
açmıştır. Japonya harbiye 

dairesi Rus'ların Mançuko'daki 
tahrikatını bir sürü vakayi 
ile zösteren bir beyaname 
neşretmiştir. Beyannamede 
zikri geçen? vakalardan l:a 
zıları şunlardır. 

1 - Mançuko sakinle 
rinden bazı 1 arının Sovyet 
gizli polis ajanları tarafın
dan dağa kaldırılması 

2 Sovyet askeri tay-
yarelerinin Mançuko toprak
ları üzerinde uçuşlar yap. 
maları, 

3 Amur nehri üzerin· 
de işi yen Mançuko gemi· 
!erine Sovyet muhafızları 
tarafından ateş edilmesi. 

Hariciye nezaretinin rn· 
lahiyettar bir mümessili 
Japonya hükümetini Sovyet 
ittihadına urr.umi ıhlar 
mahiyetinde bir nota ver 
mesinin muhtemel olduğun· 
dan bahsetmiş ise de bu 
hususta henüz kati bir ka. 
rar yoktur. 

Bıı neşriyata Sovyet Rus
ya'nın verdiği cevap: 

Sovyet vatandaşlarının 
çalışma şeraitini tehlıkeye 

koyan .Japonya'nın Şarki Çin 
demiryollarındaki aşırı faa 

liyetinin tafsilatını mukabıl 

neşriyatla ortaya koyması 

olmuştur. Tass ajansının ver· 
diği malümata göre, Harbin 
polisi, memleketin uzak kö· 

şelerindeki Sovyet memurla· 
rının zaruri ihtiyaçlarını la· 

şıyan tren'erin geçmesine 
mani olmuştur. 

Harbin'de Japon kontrolü 
altında bulunan matbuatla 
çıkan bir haberi Mo•kova' 

nın İzvestia gazetesi neşret
mektedir. Bu haberde Sıel· 
mach'taki Sovyet Komolo
sunun Progranichnaya'daki 

Japon askeri heyeti aleyhi· 

ne bir baskın tertibatı al. 
makta olduğundan Rah•edi· 
liyordu. 

lzvestia, bu haberin mem 
leketteki haydutlukla Sov- j 
yet konso 1 osluğunu alakadar 

göstermek istiyen menfur 
bir yalan olduğunu bildiri
yor Harbin'deU Sovyet kon· 

solosu Şarki Çin demiryol 
farında çalışan Rus'lardan 

Mançuko hükümeti tarafın· 
dan tevkif edilen 54 amele-

nin serbest bırakılmaları 

için resmen müıacaalta bu· 
nlumuştur. 

ıra~ hü~umeti işçilerini 
himaye ediyor 

Irak 
,,El - Mokattam" dan 
Hükümeti , lrak'ta 

bulunan ecnebi işçilerin ade· 

dıni tesbit etmiştir. Hükü· 

met, ecnebi işçileri hakkın· 
da yeni bir kanun neşrede· 

ceklir. lrak'ın yerli işçileri 

bu kanunla himaye edilecek 

ve memleketteki ecnebi işçi· 

lerin adedi tahdit ol•ına· 
caktır. 

en samimi arkadaşlar nclan· 

dır. Kendisi vaktile Türki
ye'nin Baıvekili idi. Fethi 
Bey Trablusgarp muharebe. 

sinde erkanıharp reisi sıfatile 
bulunmuş ve Bu'garistan fe· 
firliğinde epeyce zaman kal· 

mııtır. 

dı. Katar kalkacak ... Kim se ölsün. Buna esef etmi-
bilir kaç kişiyi ayıran bu yecekti. 
tren, kim bilir kaç kişiyi Tek vatan kurtulsun. Tek 
kavuşturacak? Bir düdük, vatanda karanlığı boğan 
bir kampan" . Bir sars:ntı. ebedi bir ışık yansın 
Ve raylarda kağnı sesını Ve onlar binlerce silah 
andıran bir gıcırtı .. Pence arkadaşları bu uğurda fen-
relerden sallanan mendiller, nin kudretinden, düımanın 
selam veren eller. Bu yol cehennem ateşinden yılma· 
cu treni bir çok ta arker dan boğuşuyorlardı. 
taşıyor. Hazırlık kıtasınc'a Öyle çok kan döküldüki . 
her şey bitmiştir. Asker Acaba Çanakkale boğazının 
cepheye vazifesi başına gi suları yıllarca bu kanla 
decek. yuğrulmuş topraklara aksa 

Münire gözünü bir daki-
ka üstünden ayıramadığı 

genç kocasının arkasırda 

hala onu görüyor Nejal; 
hayaline sarı bir taş gibi 
çakılmıştır. 

Münire için bu hayalden 
kurtulmak imkanı artık 

yoktur. Ne olursa olsun, ne 
gibi yenilık ve değişiklik 
hayatına girerse girsin o 
bunu unutmıyacak. Bu ha
yal, kocasının bu ayrılık 

dakikasındaki hazin hayali, 
oııu ıztırabındon olduğu ye
re taş gibi mıhlıyan acı bir 
şeydir. 

Evet. ne olursa olsun va· 
1 

gon basamaklarında bir eli I 
ile demire tutunmuş, haki 
elbiseleri içinde sararmı§ yü_\ 

zü, sararmı§, yeşili bile sol· 
muş gözleri ıle dim dik du
ran bu genç askeri unutmı· 
yacak 

Bu sarı bir taş gibi don 
muı asker kana. cenge, bel-

ki de ölüme giderken ne 

dütünüyor? Münire bunu 

bilmek; o sarı yüzün, sol· 
muş gözlerin. taş kesilmiş 

sevgili başın içinde neler ol 
duğunu bilmek için ömrü 

nün en genç senelerinden 
bir çoğunu verrr eğe razı. 

·Fakat bilemez ki. Her baş, 
vuran her ka 1 bin bir sır 
kutusudur. 

Bu sırrı. bu muammayı 

çözdüm diyenler hayattan 
aldanmaktan başka bir şey 
istemiyenlerdir. 

Nejat'ı Eskişehir'de can 
karısından, işinden, bir çok 

sevgili şeyinden ayıran tren 
onu yeni ufuklara sürükler· 
ken tek bir şev düşündü: 

temizliyebilir mi idi? 
Bir gece harp bütün coş

kunluğu ile devam ediyor
du. Genç ihtiyat zabiti bö· 

lüğünün başında tunçtan dö. 
külmüş bir heykel gibi 
emir vermiş, sonra yağı 

tükeninceyek adar itliyeceği 
muhakkak olan bir makina 

gibi ileri atılmıştı.Onu çekmek 
istiyenler gözlerinin korkuç 
ışığından ürktülu. 

Bu genç zabitin ateıi 

birden J,epsine bulaştı Bu 

ateşlenmiş yurt çocukları 
Allah diye düımana atıl-

dılar. 

Sabah güneşi Anafartalar
da unutulmaz bir zafer ge· 
cesini tarihe yazan genç 
kahraman ölüsüne doğdu. 

" . . 
Mütareke patırtıları .. Elim 

işgal yılları .. Nihayet kur
tuluf savaıı.. Münire koca. 
sının arkasından ilk aylar· 

da hastalanmış, deliye dön
mü§, fakat sonra kafasından 

bir türlü çıkaramadığı son 

ayrılık dakikasındaki hayal
den kuvvet alarak çalışma. 
ğa atılmıştı. 

Çünkü silahın yarattığı 

zaferin henüz bitmediğine 

kan idi. Yapılacak it çoktu. 
O memleket borcunu üstüne 
alıyordu. Küçük yavrulara 
bir ana, bir ışık, bir mual· 
lim olmak için Çanakkale'
ye hareket etti. Kocasının 

meçhul mezarına yakın ol· 
maktan gelen bir son teıel-

11 ile hayalını kimsesiz kü. 
çüklere verdi. 

Ve ölünceye kadar sarı 
bir taş gibi hareketsiz uzak. 
laşan tren yolcusuna sadık 

kaldı. 

Düşmana bir yıldırım gi- j • 
bi çarpmak. Ve tarihin en I İ SaJaşın Takvımi i 
şanlı zaferini yazan büyük 

1
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Çanakkale harbinde birkaç ı I 9 
1 

. 
defa yaralandı. Eyileşti. Yi- Pazar 1 
ne savaşa koştu Kafas ı nda ı l Gün doğumu: 1 
yurdunun kurtulutuııdan 1 Zevali 5,42 

1 

YIL: 1934 Ezani 11,10 
başka bir şey yoktu. Şim- 1 CEMAZEL EVVEL 30 1 
di ona arkada kalanlar unu. 1 1 
tulmuş. boyaları silinmiş 1 E k k h 1 

. I . . I r e şa sına. Kadın ı resım er gıbı uzaktı. .11 1
. .. . d' 

' 

mı e ıne muessır ır. 

Bu topraklardan düşman ------------
zulmü kalkmadan, bu top 

raklardan insana bin bir Balıkesir Asliye ~ukuk 

Almanya 'dan koğulan yahu· 
dilerin adedi 

"il Popolu d'llalia " dan 

Alıı an matbuat bürosu 

yahudiler hakkında aşağıda 

ki islastiği neşretmiştir: 

Alman rejiminin emrile, 

bu sene zarfında Almanya' 

dan hicret eden yahudilerin 

adedi altmış bin kişidir Bu 
miktarın yirmi bini Fransa 

ya, on bini Polonya'ya dört 

bini Çekoslovakya 'ya, ve üç 
bini Bırleşık Amerika, Ho
landa ve lsveç. Norveç'e, 
iki bini İngiltere'ye ve iki 
bini de Bvlçika'ya hicret 
etmişlerdir 

~akim liginden: 
Balıkesir'in Yenice mahal

lesinden Çantay zade keri· 

mesi Lütfiye hanım tarafın
dan zevci Şeyhlütfullah ma

hallesinde olup halen otur 
duğu yer belli olmıyan ko 

cası elektrikçi Kemal efen· 

dinin bir ay zarfında evi· 

ne dönmesi için açtığı ih 
taralı kanuniye davasının 

gıyaben icra kılınan muha· 
ke'llesi neticesinde muma!· 

leyh Kemal efendinin bir ay 
zarfında evine dönmesine 
23 haziran · 934 tarihinde 
verilen karar H.U.M. kanu· 

nunun 407 inci maddesine tev 
flkan tebligat makamına 

kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 
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Bu kere İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en rr ÜŞ· 
külpe,ent rey ve ha· 
nım efendi1eri mem 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka 

lar imal edildiği gibi 

1 
e>ki şa pi< a·la r da ye 
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 
' · , ı ;r-r • tv. ' • ' .... 'l' ·, .; •• _ : • 

mek(edir. İpekli, yün
lü kumaş-lar ve elbi-
seler üzerinde ola 
bi 'umum lekelu beş 
t 1akika gili ptk kısa 
bir zarranda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiat~a yapılmakta ol 
mduğunu muhlı re ha· 
lkımıza tebş i r ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
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"' \'!•l lı .s ıııiilıt'ııd;~ıiğr H'\a •·rıcmıwııi Yil:l\l'f SA V A Ş ıal...;iıt« alınır. ~lı·ıııııı· <0 ıı1·11k':ırıı:d.ı11 'iizdı· oıı ' 
k:tll'lllİllt: lllİİraı·;ı;ıt l'lll.l'lt•ı.'i ı l:irı Olllllllr. • lı•ıızq:ll apılll'. • • c_,:f,(",(I k lltl k 1111 ·~ \'I 

IDAJ<E. YE.RI : llalıkcsır Kuvvayi 
;milliye caddesinde Hususi. daire( B ·ga dıç nah iye sinin 

Telgraf adrcsı: Halıkcsır - 1 1 

N EYROZi N '~0;;0~ 1 Faraş köyü ihti~ar 
Mehmet Şakir heyetınden: 

Diş ağrılarını süratle keser 
-· ' 

llı•r " llrı hasLılArıııı sn:ıl ,., 
2 ılı•' nk~umn k.ı . l .. r kabul 
eJ r 

.\dr\'~: ~lu~ıafaf,ıkilı 

----- .. ' :. l ••••••••• l ıııalı:ıllı·:-;iııd<' l\:ıı· .. ~i 
lıP\' tiirlıPsİt•i\:ırıııda. 

Yeni Adam •••••••••••••••••••••••••• • • • • 
56'ıncı sayısı dikkate değer bir şekilde çıktı. içindekiler : d : . • Voksullaı·ı ye iren. • 

lsmail Hakkı, Dumlupınar şava\• · cami. siyaset aleminde : : 
ol .. nlar .. Tevfik . halk üniverilesi derslerinden arziyat,F. : geydiren ve hern1a- : 
Molnar. Gümüş kabza. İsma~I Hakkı . Sait çe'ebi (Oram) nada gözeten Vnk- : 
v Gültekin Şiir aleyhinde. 1 H. Bayi. derdine çare. Rus sullar Birliğine se ve : 
ya'da çocuk ,ehirleri A. c~mil Sesirz htıır.Lul, Müherd ı s ı·d d' · : 
N il · d h'I ı . . f • h 1· .1 seve ya ım e ınız . • . usman sınema a ı e erının ennı C( r f's -, ır.aı • 

H kk S h. N · b k kt y . Ad d l'oksır//ıırı r;ı;:dın" : a ı, up ı urı eye açı me up, enı am ra yo . .• • 
alfabesi, Dr. izzettin Şadan, Sokrat bir homoseksüel miy· Uırlıyı : 

lligaıl ı· ııalıi 'ı·siııf' hağlı F:u·:ıs kih i'ıni'ııı oı·ta 
• " • ' .ı • 

rıı:ılı bulunan iki ~a~lı \I' iki paııı11k ı:ıkırıklı 11ıı 
d . ·ğiı·rı11•ııi iki Si'IH' idıı iı·ara n•rilı«·ı·kıir . 8 - <'Y· 1 
lı'ıl - o:).ı tarilıiı : drıı itilıarı·ıı ~~) - l'~h'ıl - !l3J la-
rilıiııl' kadar yirıııi hir giiıı ıııiiddı·ılc ıııiizavt>d<'-. (. _ . 
yt' kon11lıııu~ıu 1•• Taliplcriıı Şl'r:ıili :ııılanıak 'I' 
pı·~ siirıııek ii ·1,··n~ yi'ızdP ~«di hı11;uh pı·~ ak~ı·
sil" ııırzkı'ıl' kii\ ilıtivaı· nH•ı·lisıııe vt•\a \il:hd . .. . . 
n11ılıası· IH'i lııı!lusİ\ t' ıı· iid i 'ı rl ii[:ii ıır rııiinıt'a:ı ı l'l-. . 
ııı ı •I ı•J'i il:'ııı olııııur. 

Şehir Sinemasından: 
Bazı tadilat hasebile sinemamızın 8 eylulden itibaren 

3 - 4 gün kapalı kalacağını muhterem müşterilerimize 

arz:ıyleriz. 

di ?, Dünya ilim, sanat. tenkit haberleri ve resimler. ••••••••••••••••••••••••: ----· 

ı Yil:lv«liıı ııırrk<•ı. H' ıııiillıakaıı, ~ı·tıii' 
vı· kii,\ leı·i a ı'ıalisiııdl'ıı rıı i'ı raeaa ı cdı·ıı ~ehı:l1'1i 11 

ı:ılıii H~ ıııiiskiil:lılı lıpı· ıırı i do[?:uıııl:ınııı H~ :ılı" 
" ' 

luıııunı kadııı aıııt'Iİ~atl<ırı ııı lllİİCSl'il'~(·d(' Jll('Cl':ı· 

rırrı vapar. Coeıık dii:-;i'ır·rıı<'k lt>lılikP~iıule lı11lı 1 ' 
ııarıla;·ı d:ı kı·t..alik 111<'<'l::ııwıı ~:ıtınırak lt'ıl:l\ i ı·dı''' 

Siiı ı•ıw11kları \I' ıki v:ısrı : a k:ıdar 01: 111 
.. . " 

kii<_:iil.. lı:ı~t:ı ~a\1·11ları dalıi ıııiirss<'Sl'd<• ~:ııır:ı' 
ı·ak lıC'r zaıııaıı llH'<'<'.tııı·ıı tt·da' i ı·dC'r. 

3 Siil <·ııe11klarıııııı 1 akıııı ıaı·zlan lı:ık~ 1 " 
da ıııi'ısı:ıklıı·l. \alidl'il'I'<' \I~ g«lwlik ı•srıasıııd•' 

• 1 

\l1k1111 ıııPllııız :ırızalara kaısı t:ııhiki l:izıııı ~el 1 ' 1 

tı·thl\i , •. ll'dlıirlı•ı iıı alııırııa~ıııı d:ı gt'lwll'I'~ iiµ' 
' 

n•l Jlll'k iizPrl' dı•J's(pı· 'ı · riliı·. 

• 11 
Ci'ıııılııı ·i,Ptiıııiziıı ll:ılıkı·~iı·'t· halıs<'ıııı-

• • 1 

1 f 1 1 1 .. 1 1 ·ıl' ili a~ı alı \(' ı.ı~ il' 1 llllll 'SSl'S('( Pil 11111 ıll'I 

lıalkııııızırı is . ifad«\ı· krnrnı:ılal'ı il:iıı oluıııır. . . 
Neşriyat müdürü: ESA T ADIL 

Vilayet Matbaası Balıkeıir 


