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insanlığın .tari~inde e~ediliğe ula
şanlar sırasındı peygam~erler~en 

sonra vatanperverler gelir 

İngiltere ~ariciye nazırı Avam ~ama
rasında Dip ~urnu ~adisesinin 

kap andığını ~ild,rdi 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur. 
CÜMHURlYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

Sahibi ve Baımuharrırı 
Müstecaplıo~lu Esaf Adil 
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Lozan Günü 
I• 

1 Lozan Yerli mallar 
• • 

Univeı·site Salonunda l\asıl Günü 

Y R · · h lktısat vekili sergi· 

sergısı 

Kutlulandı. ı e eısıcüm urun te- yi gezdi. 
bey Lozan sulhunun mıın a. i ŞB~~ürleri İSTANBUL, 25 (A . A .ı . 

ISTANBUL. 24 (S ~)- Lo. 
zan ıulhunun on bir inci yıl 
dönümü münııs ebetıle her 
s_ene olduğu g ib i bugün de 
l;nivenite salonunda çalı: 
heyecanlı tezahürat yapılmış. 
tır Merasime sehrmizde bu· 
lunmakta olan mebuslar, hü
kumet rüesası, hukukçular, 
üniversite gençleri ve daha 
bir çolr. ze,·at i9tirıllt eyle
miştir. Merasime İstiklal mıır· 
~ile başlnnmış, salonu doldu
ran binlerce münevver genı· 
marşı ay~kta dinlemiştir. Sa
at on altıda üniversite rek· 
törü Cemil bey kısıı bir nutuk 
irat ederek merasimi a~mış, 
Lozan sulbunun ifade ettiği 
derin manayı anlatmıştır . 

Cemil bey bılhaesa Lozan'
ın tarihi ehemmiyetini izah 
ederken karş ı lıışılan ınüş

küllerin ismet Paşanın çelik 
iradesine çarparak yok oldu
ğunu söylemiş, Gaziye şük
ranlarını bildirmiştir. 

Müteakibe'! ~enemenlı zıı. 
de Etem bey kürsüye gele
rek Lozan sulhunun hukuk 
bakımdan kıymet ve ehem

sını . Türk inkılıl.bının engin- /STANBVL . 24 (AA.)- Altıncı yerli mallar sergisi 
ligini anlatan bir konfnans Rlyaselicümlıur umumi k<i ı halkın her gün bir az daha 
vermiş ve bu konferansı fazlalaıan rağbetini görmek· 

tipllğirıde11 
bir konser ta kip eylemiştir . tedlr. Evvelki gün aktıımına 

Reisicıimlııır Ha:rei/eri k Halkevinin Beyoğlu şubesin · adar sergiyi ziyaret eden-
'!3 Temmıı: tıa.11ramı ve ı k 700 k ı de de gece tezahürat yapıL " erin ye unu 164 itiY 

m ış ve milll bir piyes tem - Lo:arı gürııinıirı yıldönıl- bulmuıtur. Bugün sergiyi ik· 
eil ed ilmi ştir . Lozan sulhu mıi mıinıısebetile bir çok tısat vekili Celal bey ziyaret 

· ı i' · · ıl ı zevattan aldık/an tel ya . d k ti h münasebetı e nıver~ıte e I :ısından dolayı teşekkür- e ece ve sergi ter p eye-
toplonan aençlik v11 daha ti tarafından ıereflne bir zi· 

" · J /erinin ilt!lilmesine Ana- f ı D h birçok teşekküller H.eısicüm- ya et veri ecektir. ün te -
hur Hazretlerile ba şvekil 1 dolıı a1ansı 111 tavassut rımıze gelen seyyahlar da 
İsmet Paş"ya hararetli teb- buyıırııııışlardır. muhtelif gruplar halinde ser 
rik telgrafları keşide eyle- ____ giyl gezmiıler ve Türk aana-
mişlerdir . yilnin gösterdiği mevcudiyet 
~;.:...-------·--==---·--------~-= ten dolayı takdirlerini glzli -

Dip burunu hadisesi hakkında yememiılerdir . 

l·ng·ııı·z Hariciye Nazırı Gümrük tarife ka-

Avam kamaı·asında yeniden 
izahat veı·di ve meselenin 

kapandığını bildiı•di 
LONDRA, 24 (AA.) - ~ 

Havas ajansı bildiriyor: ( • (' \""\ 
Sir Con Simon dün avam A- ' < 

),.-\:.. 1 .• ı 
kamarasında şu beyanatta ~ .) 

nununda yeni tadi· 
lat yapılacak 

bulunmuttur. 
miyetini izah etmiştir . Bun- 17 Temmuz tarihindenberi 
olan sonra hukuk fakültesi 

\_~-
' 

IST ANBUL, 25 ı S Ş ) 
Şehrimizde bulunmakta o· 
lan Gümrük ve lnbiıarlar 

vekili Rana bey beyanotın · 

da gümrük tarife kanunu
nun mühim maddelerini 

değiftiren yeni layihanın 
hazırlanmakta olduğunu 

ve teırinlsanide Büyük MıJ. 
let Mecllıine verileceğini 

hadise hakkında alınan mü 
talebe cemiyeti reisi Sırrı . . . . 
b _ L h l b h .1 b temmım malumat, bu fecı hadı-
. ey 9d"" ktylecan 

1 ılrh ıka e senin acıklı bir ıuitefehhüm 
ırat e ere ,ozan su u ar· 

d T ' k )'ıı.' · d , neticesi olduğunu göstermek_ 

dşıua~n a hur genr 161
1 ntın tuy- j tedir . Hadise esnasında za-

gu eyecaııı ona mış ır. 
1 G . h ·ı b . k h J bit erin üniformasız olduk-

reetnl_cınlk lı a tesılçe t ara ları ve içinde bulundukları 
ı a ı ş ar op amış ır. 
•k ı.r Ik . . 1, sandalın hiç bir bayrak ta -
~ ham ıa evının vaga-

1 ğı • k . d k' ı ıımadığı anlaşılmııtır. o u mer ezın e es ı ma-
a 'f t M h t E . Türkiye sefiri samimi te· 
rı müs eşarı e me mın 

Jon Simon 
olan İngiliz zabitinin ailesine 
tazmınat olarak bir meblağ 
vermeği teklif etmiıtir . 

söylem ittir 

Adana Hatı.evınde 
nmumi bir ~toplantı 

yapıldl. 

AYDIN, 25 (A.A ) - Lo
zan günü münaıebetile Hal
kevinde umumi bir toplantı 
yapılmıı ve gece bir garden
parti verilmiıtir . 

Yunanlı 
Tayyareciler 
Dün sabah Bulgaris
ta'na hareket ettiler 

!STANBUL,25 <A.A) 
Yunan tayyare filosu bu sa. 
bah 8,50 de hareket etmiı· 
tir . Üç tayyareden mü· 
rekkep bir hava filomuz da 
Yunan tayyarelerile birlikte 
havalanarak lstanb~I afakın· 

da onları tetyi etmitlir. Yu· 
nan tayyare filosu kuman-

danı Anadolu ajansına beya
natta bulunmut ve "herkes 
bize yüksek bir alaka ve 

teveccüh göstermit tir . Bunu 
burada ıükran ve minnetle 
kaydetmek isterim. demiı · 
tir. Yunan tayyarecileri dün 

lstanbul kumandanlığını vi 

lıiyetl, tayyare cemiyetini 

ziyaret etmiıtır . Öyleden 
sonra hususi vapurla boğaz· 
içini, Suadiye plajını gez· 

dikten ve gördükten sonra 

Büyükadaya gitmişler ve 
akşam yemeğini Yat kulüp-

le yemiılerdir. 

Bir cemiyet 

Cümhuriyet idaresinin sıhhi eserlerinden 

Doğum ve çocuk bakım evi 
Yazan: Dr. Ahmet Halit Doğum 

- 4- ve çocuk bakım evi ser tabibi 
Yakın zamana kadar gebe_ makradile yaptığı ampirik 

)iği, doğumu, yine o saltanat , tedbirlerin hangiıi acaba 
devrindeki askerliğin yemen bundan daha eyi ve daha 
seferleri gibi akıbeti meıkuk salimdir. 
bir halet olarak tanıyB n ya- işte muhterem okuyucu· 
nl bir Rebe veya doğuracak l .. r , bu müesseselerin vücu· 
kadın için ölmek ve sağ kal- dun .ı bu facialara nihayet 
mak ihtimallerinin aynı de- vermek emelile lüzum gö· 

recede bulunduğunu ka bul ız· rülmüıtür . Yokluğun, naçar· 
lırarında bırakılan anneleri- lığın , cehaletin tesiri le: kendi 
miz için açılan bu müessese elile kendisini ve dofuraca· 
lere her gebe kadın hiç bir ğı çocuğunu da ölüme sü
ücret vermeden ,hiç bir vesi· rükliyen V<' bu suretle um
ka veya evrak ibrazına mec- um nüfusumuzun tedennlsln· 
bur olmadan girebilir. Bu- de müessir olan bllhaaıa 

raya giren ııebe!er. sıhhi va - köylü annelerimize temiz, 
ziyetlerinin icap ettirdiği tek· sıhhi bir doğum yatağı, yf. 
le nazaran tabii bir doğumıa ne aynı ıeraiti haiz bir lo
temlz bir yatakta ve husuıi ğusa yatağı temin etmlı 

lhtlmamlar altında ebe olmak için bu büyük maı· 
hanımlar tarafından doğur raflar ihtiyar edilmiı bulu· 
tulur. Kendisinde veya çocu nuyor. 
ğunda doğumu güçleıtiren Aceba münever halkımız 
bir sebep veya mani varsa bu müesseıelerin vücudun· 
tabip müdahaleslle bu mÜf· dan müstağni midirler? 
külünden bir an evvel kurla· Hiç şüphesiz hayır. Çün· 
rılır . Ôyle müşküllerden ki : kü:evveld bir çok hastalıklar 
"endi hallerine kaltia doğa . gibi doğum hadiseleri de 
cak çocuk için ölüm muhak· vakit ııeçirmeden muayene 
kak olduğu gibi anne için ve alınması icap eden, bir 
de hayatını kurtaramamak an evel tayini lktıza eden 

ltalya-Vunan dost- ihtimalleri çok fazla tıbbi vakalardandır. Şu hal. 

\ 

olan arızalarından selamete de ev halkının refahı hasta-
luğunU kuvvetlen- erdirilir ı er . sını doktorun bulundufu bir 

direcek Böyle ya ıahsi cehaletle- mahalle götürmeye ve ya 

ATINA, 24 (A.A .) Ro-I rınin veya cahil muhitinin doktoru hasta11nın batı UCU• 

A b . l .. 1 tesirine kapılarak tababetin· na kadar ııetırmiye m üıalt 
ma· tına ır lgı namı a tın· d d k bil k 

' yar ımı o una ece ailelerimizde de maalesef da ve sabık hariciye nazırı 

M.Kanakaris'in riyasetinde 

bir cemiyet teşekkül et '.n iı- 1 
1 tir Bu cemiyetin gayeıi ltal

ya-Yunan münasebatının tak.! 
viyesi ve Bahrisefitte medeni 
yetin inkiıafına hizmettir . 

buna karar verilinceye ka· 
dar geçirilen milddetle dok· 
torun ve )a hastanın yolda 
geçirec'ekleri müddet tıbbi 
müdahalenin geclkmeıini 
icap ettirdiğinden yapılan 

müdahaleden alınacak neti· 
= 1 

Milli Müdafaa' 
Vekili 

essürlerini izhar etmiı, biz-
zat Türk hükumetinin tees· 
sürlerini bildirruiştir. 

Silah levazımı 
rilmiyecek. 

ve- i lıaıya ıle Arnawull~k arasınd~ğl]k dewam edıyor. 

ita 1 yan Z ı r h 1 ı I arı ı 

1 kıymetli anaları evindekı pos· 
tunun, keçeılnin üzerinde ve 
bir acuze kadının manl\aız, 
faydasız tesellileri ile geçir· 
mlye mecbur olan , büyük 
bir ıztırap içinde bütün 
ümitleri kırılınıı bir halde 
ıon nefeslnı alıp vermiye 
intizar eden kadınlarımız 

çoktu ve bugün de mevcudu 
malesef az değildir. 

ce daima müsbet olamaz 
ve gebe, o kadar zahmet 

Çeşme'de müessif i 
bir kaza geçirdi 
ÇEŞME 24 (S Ş) Çeşme 

Kaplıcalarında istirahat et 
ınekte bulunan Müdafaa! Mil· 
liye Vekili Zekai bey bir ge · 

Zekai bey 
ztnti esnasında kayalar üze· 
rine düşerek başından hafif 
surette yaralanmıftır. İzmir 
den askeri hastahanesi ope
ratörü Ahmet bey Çeşme'ye 
gelerek Zekai beyin tedavisi 
için icap eden tedbirleri al· 
mııtır Müessif hadiseden 
haberdar olan lzmir Valisi 
Kazım Paıa da derhal Çcş
me'ye gelmif Zekai beye biz
zat teessürlerini bildirerek 
hatırlarını sormu,tur. Milli 
müdafaa vekilimizin yaraları 
hafif olup ahvali sıhhiyesi 1 
çok eyidir. 

Hararetle kutlulandı 
SiNOP. 25 ( A A ) :!3 

teınınuz coıkun tezahüratla 
teıit edilmif, sandal yarııla· 
rı,deniz sporları yapılmıftır · 

Geçen cumartesi ııünü 

Türk sularında Göen Eliza
bet , London. Dovanşir harp 
gemllerile bir Türk torpido 

muhribinin iştirak ettikleri 
dini bir ayin yapılınııtır. 

Türk muhribi hükumetin· 
den aldığı emir üzerine de · 
nize bir çelenk atmııtır .Türk ı 

kabinesi hadisenin kurbanı 

CENEVRE, 25 (AA ı -
lngiltere, Fransa, ltalya, Is 1 

panya hükumetleri Bolivya ı Ve bi ı• gazet~nin bu yolda 
ve Paraguvay'a silah ve harp • • • • 
levazımı verilmemesi için kı f 1 kı ı· 1 e ı·ı 
icabeden bütün tedbirleri al- ATİNA 25 (S.Ş) Tiran ciye nezaretine çok ıiddetli 
mıı olduklarını milletler ce· dan alınan haberler Arnavut- ı bir nota tevdi etmltllr Bu 
miyetinin katipliğine bildir· luk'Ja ltalya ara11nda gergin· notada şimdiye kadar yapı-
miı l erdir - Ieıen ılyasi münasebatın git· lan islikrazların ödenmemiş 
~ tikçe arttığını göstermekte- bakaya taksitleri temin ve 

Alınacak af- 1 Terbiye kon- dır. İtalya filosunun Draç tediye edilmezse Arnavutlu 

f • • d önlerinde yaptığı bahri nü k'un gümrük varidat ı na vazı yonun mor ını grasın a mayif gerginliği azaltmamış yet edileceği taarl_h kolun· 

Yüzde on olacak 
İSTANBUL, 25 (S.Ş\ U-

Murahhasları mızın 
m uvaff akı yeti 

CENEVRE. 25 (A.A.) 
Anadolu ajansının hususi 
muhabirinden: 

bilakis Arnavutluk umumi maktadır. Siyasi hadiıelerin 
efkarını heyecana düıürmüt
tür. Umumi efkarın tazyikı 

altında kalan kral Ahmet 

cereyan tarzına bakılacak· 

olursJ Arnavutluk ltalya'dan 
yüz çevirmiş ve Balkan mf
sakına itliraki daha isabetli 
bir yol olarak takip etmek 
siyasetini tutmuı gibidir. 

Devanın hakiki manasını 
bilmiyen, ıifanın nerede 
umulmJ.sı icap ettiğini dü
ıünemlyon zavallı halkımı 

zın bu muztar vaziyetleri 
içinde, en temizi taze kesil· 
mit bir koyun postu olmak 
üzere, ne kadar tehlikeli 
ve ne kadar manasız vası

talara baş vurduklarını he
pimiz az çok biliyoruz Bu. 
na alt gördüğümüz misal-
1.ırden bir tanesini arz ede. 
yim: 3.4 gündenberi doğura· 
m yan ikiz bir gebede, do
ğumu güya kolaylaıtırmak 

için, kadının bütün karnına 
ve dıı zürriyet cihazına ta· 
mamen manda ve inek ter· 
sinin sürülmüt bulunduğunu 
gördük. Gebe müesıeseye 
bu halile getirilmifti. Şu fe 
ci manzara karııaında düş
tüğümüz hayret ve teessürü 
izaha tabii lüzum yoktur. 

Bu gibi muzur vasıtalara 

ve masraf ihtiyar edilmiı 

bulunmasına rağmen,maale. 
sef ekseriya kurtarılamaz. 

Sani) en bu muzlu vazi
yette kalan ailelerimiz lca· 
hına göre yilz 'erce lira sar· 
fını ihtiyar eyledikleri hal . 
de hastalarına götürdükleri 
doktorlar bu ıubenln milte
haaaısı olmıyabllıyorlar. Bu· 
nun tahlil ve tefsiri fU ma · 
nayı verebilir: Halk lüzu
munda maddi fedakarlığı 

ihtiyar eylediği halde vilcu· 
dundan istifade edebilecek 
bir m ütehass11 bulamıyordu 
ve bu yokluğun doğura • 
ca ğı elim neticelere katlan· 
mıya mecbur oluyordu. 

Bu gün ise bu müeueae· 
lerin bulunduğu vilayetlerde 
zenııin tabakaya mensup 
halkımızın bu ihtiyacı da 
temin edilmiı bulunuyor. 

Hem de ne o maaraflan ve 
ne de o zahmetleri ihtiyarlarına 
hacet bırakmadan bilakaydı 

yuşturucu maddeler inhisa -
rının yeni sene mahsullerini 
mübayaaya başlaması üzeri
ne idareye bir çok müracl\
atlar vukubulmaktadır ida
re müracaatları kaydeyle
mekte olup henüz malları 

tesellüme başlamamııtır Sa · 
tın alınacak afyonların ev
safını tayin edip idare rutu· 
bet d ?recesini tespit eylemiş, 
yüzde ondan noksan morfini 
haiz mahsulleri şimdilik Al
mamağa karar vermiıtir. 

Beynelmilel maarif kong. 
rasına lttirak eden talebe 
müfettiıl Kadri beyin mem. 
leketimlz maarifi hakkında 
kongraya verdiği izahat al
kıılarla lcarıılanmııtır. Bil
hassa yeni tarih ve lisan me. 
saisi hakkındaki izahatı bü· 
yük alaka uyandırmıı ve 
rapor takdir edilmiı ve Kad
ri beyi tebrik ederken birçok 
murahhaslar" sizin büyük bir 
Gaziniz var.Muhakkak Tür
kiye'de her sahada çalıtılı· 
yor. Keıke bizde de böyle 
bir dahi ol~aydı. diyorlardı. 
Kongre mesaisini bitirmiıtir. 

Zogo. orduda mualltmlik va 
zifesini gören seksen İtalyan 

zabitinden altmıı altısının 

vazifelerine nihayet vermiı

tir Elyevm Arnayutluk or· 
dusunda 14 ltalyan zabiti 
kalmııtırki bunların da ya
kında memleketlerine iade 
edilmesi muhakkak gibidir. 
Halk kayıhız ve tartsız tam 
bir istiklale sahip olmak 
temayüllerini her fırsatta iz
har eylemektedir. Bu hare
ketler Arnavutluk'un ihyası 
için flmdiye kadar siyasi 
maksatlarla yüzlerce milyon 
liret sarfeylemiş olan ltal-

Arnavutluk'un en mümtaz 
ricalinden bulunan ue Bal 
kan konferanıına Arnavut
luk milli grubu reisi ııfati· 

le iftirak eyllyen Mehmet 
müracaat eden köylülerimiz ıart doğurmak için onlara bey Koniça Belgrat gaze-
ıtcaba az mıdır? ve tedavi 1 da bu müessese kapıları 

Uyuşturucu maddeler in 
hisarının satın alma şartna
mesi alakadarlara bildirilmlı 
bu meyanda lzmir'e de gön -

derilmiştir 

Beş dakikalık fırtı
na yaptlğı tahribat 

ANKARA , 25 S.Ş) 
Dün ıehrimizde ani bir 
tekilde zuhur eden şiddetli 
hir kasirga b eı dakika de 

yan'ları büyük bir hotuntauz· 
luğa sevketmiıtir . Hükumet 
Arnavutluk'ta mevcutltalyan 
muallimlerinin bir Eylıllda 
vazifelerine nihayet vermeği 

vam etmif müteakiben sağ-:- ı 
nak halinde yağan yağmur
lar tehirde mühim tahribat 
yapmııtır. Kasırğanın tidde· 
tinden ağaçlar devrilmiı, tel 
ler kopmuş . evlerin üze
rindekJ kiremitler uçmuıtur. 

J karar altına almııtır. Key -
1 fiyetten haberdar olan 

ltalya 'nın Tiran elçiıi harı-

tecilerinden Nikola Darlo J""."-----:------:-=-:--:--:·.::::=':::'.:=-=::-:::-:== 
Medov'a çok dikkate şayan 
beyanatta bulunmut ve ez
cümle demiştir ki: 

Asırlardan beri Bal
kıtnları kdn içinde bırakmıı 
olanda vahili muharebe 
!erin sebebi yalnız Bal· 
kan milletlerinin gayet 
hararetli milletler olma
larında aramamalıdır 

Bunlar ekseriyet ıtibarile 
Büyük devletlerin teılr ve 
entlrlkalarından ileri gelmiı 
tir. 
(Devamı ikinci sayfada) 

Leylekler 
- - - - - - -

Çiftçinin en aziz dostu ve en 
kıymetli yardımcısıdır. 

Mahsulatı ziraiye,üç nevi 
düşmanın müthiı savleti al. 
tında daima zebundur Bun
ların birisi tufeyli haıtalık
lardır ki; bağlara, bostanla
ra arız olan külleme, mil
dlyo ve ağaçlara arız olan 
muhtelif urlar, memeli pa~ · 

l 
lar ve hububata arız olan 
kınacık dediğimiz muhtelif 
paslar gibi emrazdır. 

ikincisi domuzlar, kurtlar, 
çakallardır ki ; bunlar da 
mahsulatı umumiye ile ehli 
hayvanlarımıza musallat o
{Devamı ikincl aayf ada ) 
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Gazi Terbiye enstitüsü edebi

yat şubesi mezunlarından olan ve 
Garbi Anadolu tetkikine iştirak 
eden Hüseyin Avni bey Balıkesir 
intibalarını yazdı. 

Arkadaşımız diğer seyahat 
intibalarını da gönderecektir. 

Eskiıehirde gördüğümüz 
1 üsnü kabul ve terakki hay
ranlığını muhafaza ederek 
Kütahya'dan Balıkesir'e yol
landık.Çamlar arasında ge 
çen bu tatlı yolculuğun 

adeta bıraz daha uzama
sını isdedik. 

Saat 16 ıla tren bizi Ba
lıkesir istasyonuna bıraktı. 

Blrbirile ahenk teıkil 
rden kiremit çatılı, munta
zam. ahıap, veya dııarısı 
badanalı köy evleri dikka
timizi çekiyor ve gayri ih
tiyari bızl mukayerelere 
sevk ediyordu. 
Toprağa ayak basınca 

belediye reisi olacak. 
ESKiŞEHİR, ::!4 (S.Ş . ) 

Ağustos ayı içinde yapılacak 
beledıye intihabı için n:ımzet 
listesi neşredilmiştir. Nam
zetler arasında sabık beledi-
ye reisi KAmil bey, fabrik:ı

tör <_,; ıkır oğlu Süleyman bey, 
fabrikatör Pullukçu oğlu 

Behçet bııy. fabrıkatör Ah. 
met Muhtar bey, fabrikatör 
şekerci Klimıl bey, fabrika. 
tör kurt Sait bey, şimendifer 
fabrikası müdür muavini Meh
met Ali bey, tu.,car Mestan 
zade İbrahim bey, tüccar Yel
kovan zade Süleyman bey, 
tüccar Aliliyeli Hasan bey, 
tüccar Horoz oğ'lu Mehmet 
Tevfik bey gibi zenııin ve 
değerli zatlar vardır . Halk 
Çakıroğlu Süleyman bııyin 

iııtihabını ittifakla istemektP_ 
dir. Fabrika amelesi ise ~feh
met Ali beyi tercih ediyor. 
Her iki zatın da başa geçme
si memleket için büyük bir 
kazançtır . Mehmet Ali bey 

Halkevi gençleri ile tanıt
tık. Bizi büyük bir alaka 
ve samiyetle karşıladılar 

Ve doğru Halkevine gittik. 
Reis beyle tanııtık. Bura
dan vali beyi ziyaret ettik 

ı çok çalışkan, vazifeşinas, 

Valı beyden gördüğümüz 
takdir ve teıviklerin heye· 
canile ayrıldık. İlk gününüz 
Halk Fırkasını ve bazı cad
deleri gezmekle geçti. 

Misafir olduğumuz Necati 
Bey Muallim Mektebi bina
sının temizliği ve bir zevkı. 
selim elinden çıkışı ilk 
görüıte bizde eyi intiba bı
raktı. 

İkinci gün şehrin büı ük 
ve tarihi yerlerini gezdik. 

Paşa camlini vı: mektep 
leri,daha bir çok meşhur 
yerlerini gördük. Balıkesir'i 
kutbakıtı seyrettik ve reh
ber arkadaılarımızdan iza
hat aldık. Yerli kadın kı 
yafetleri çok nazarı dikka
timizi çekti. 

Balıkesir'in e~ki ve yeni 
binaları ağaçlarla ne güzel 
ahenk teıkil etmiş 1 

GeceHalkevine gittik Halkın 
gayet demokrat bır tarzcla 
hiç yadırgamadan hare ket 
editlerl, eve girip çıkışlarını 
hiç unutamıyacağız 

Balıkesir Halkevinin bu 
hususta pek hayırkar ve ve
rimli işlerini sevinçle alkıı 
lamamak elde değil. Halke

vinin pek genç. fakat çok 
değerli reisi Esat Adil bey. 

le uzun uzun görüştük,fikir· 
ler aldık 

Memleketin muhtelif dert 
ve ihtiyaclarına ait hasbi 
halde bulunduk. Cidden bir 
hazine olan ve Balıkesir'in 
her türlü iftihara hakkı bu
lunan reisi saatlerce dinle 
dik. 

Üçüncü günümüzde de ıeh-
rin iktısadi müessesatını gezdik. 

Ve geç vakit gideceğimiz 
için Vali. Maarif müdürü 
Halkevi reisi beyleri ziyaret 
ederek veda ettik. 

Buradan itibaren bisiklet 
•eyalıatına başlıyacak vıe 
garbi Anadolu'yu kamilen 
dolaıacağız 

Çok sevdiğim ve ısındığım 
"Savaı"ı> vakıt buldukça gö· 
rüılerini yazacağım. Biitün 
Balıkesir'e teıek~ ür ve mu· 
halı '. ıetlerle Allah ısmarladık. 

Hüseyin .Rvni 

açık bulunduruluyor. Şu ma· 
ruzattan bu müesseselerin 
zengin fakir tefrik etmeden 
tabii veya gayri tabii do
ğumları kabule müheyya 
bulunduğu ve ne hikmete 
binaen tesis oldukları anla· 
tılmııtır zannederim. 

imar Aşıkı bir zattır. Süley
man bey memleket menfaati
ne parasını vermekten çekin. 
miyen cömert bir milyoner· 
dir. Bu zatın Eski~ehir't> bı
raktığı yacligar hi~' bir zaman 
onu unutturmıyeraktır . Ev
kafın yaptıramadığı çarşı ca. 
miini 280 bin lira Mrfederek 
bu zat tamamlamıştır M!!m
lekrte 140 bin lira kıymetin· 
de güzel bir hastahane bağış· 
lamıştır . Mezbahanın inşası 
esnasında tamamlanması ic:in 
belediyeye 40 bin liralık bir 
istikrazda bulunmuştur. Yap· 
tırdığı köprüler, fakirlere 
yaptığ"ı içtimai yardımlar say. 
makla bitmez Fakirlerin 
hamisi memlekı tin bu say· 
gılı ~ocuğunun belediye işi

ni eline alması biıtün halk 
tarefındJn candan arzulan. 
maktadır. 

Eskişehir'de su me
selesi de halledildi 
KAlubak « Gazi » 

suyurıun ~-lı re indirilmesi 
taksrriır etmiştir Bu iş ile 
uğra!;ömak ıçin iki ltalyan 
mütehassıs celp edilmiş. bo
rular mahalline gö ıderılmeğe 
ba~lunmı. tır. Eslrişehir'e 80 
kilometre « Kaplangl)) dağ· 
!arından ~·ıkan hu eu şimdiye 
kadar Hilı11iahmcr tarafından 
şİşf.'lere doldurularak Anka. 

ra ve istanrlul'a seYk edilir
di . Eyi tesisat yapıldığı tak
dirde 150 bin Düfosıın İçnıe 

suyu ıhtiyacına cevap -.erecek 

kadar kuvvetlidır. Hu iş İçin 

belediye bütçesinde 350bin lira 

ayrılmıştır. Ayrıca et fiatla. 
rına beş kuruş su resmi kon. 
mastur. Halk temiz ve güzel 
bir iı:me suyuna kavuşaca
ğından çok memnundur . 

Eskişehir'de yangın 

tesisatı 

. ehrin f.(Ünden güne süratle 
büyumeei yangın tehlikesinı 

çoğalttı. Uunu naz~rı itibara 
alan belediye müesseselerle 
birlikte bir yangın bölüğü 

vücuda getirmiş , arazozların 
adedini dokuza çıkarmıştır. 
Bundan başka şimendifer 
iki ray arazozu şelter fab-
rikası bir otomobilli motör, 
tayyare fabrikası iki arazoz 
gııti rtmişlerdir. 

Esasen mevcut olan mahal· 
ll yangın tertibatları geniş. 

letilmi tir Yanı<ın telefonla
rı ('Oğ«ıltılmış ve doğrudan 
itfaiye santralına bağlanmış
tır . Aynı zamanda her mües
sese cTetrasellörn bulundur
mağe mP,cbur edilmiştir. Bu 

Defterdar bey Spor: 

de:•ğişti. Mıntaka spor 
Geç va~it aldığımız bir kongraSl 

habere göre Balıkesir def· 
Refik hey değiımif terdarı 

tir. 
Defterdar Rdık ley Niğ

de vilayeti r'efterdarlığına 

tayin edi'ıTiştir Refik beyin 
yerine kimin getirileceği 

henüz belli değildir. 

Mıntaka spor kongrasının 
vakti değiımif , daha geriye 
bırakılmıştır. ~on karara 
göre kongra 9 ağustosta 

olacaktır. l'una sebep birin
ciliklerin hitam bulmamış 

olmasıdır. 

İhitsas mahkemesinde: 

Mahkum olanlar 
Tütıin kaçakçılı~ı yapmak· 

lan suçlu ve mevkuf Kep 
süt'ün l'ncuk ' rı köyünden 

Rifat oğlu Veli'nin nltı ay 

müdıletle hapsin~ ve 890 
lira hafı! para l"ezasile mah· 
kumiyctine karar verilmiş. 
tir 

Bir çok gazetelerin 
girmesi menedildi 
PARİS, 24 (A.A) Pöti 

Parlzien'in Berlin muhalirinej 
göre. meçhul •eheplerden 
dolayı Ağusto>un 4 veye 
5 ine kadar bir çok Fransız ı 
gazetelerinin Almanya'ya it 

• 
nesı 

Yerinde duruyor 

İdman birliği kongrası 
Macit ~ükrü Bey İdmanbirliği senelik kon 

s\hzot kaı·akçılığ ı yaptığın

dan dolayı evvelce muhküm 

edilmiş olan Bozcaadalı Hü 

hali menedilmiştir. J 

Bunlar arasında. Pöti 

Üniversite edebiyat faklü- gras ı nı bu cuma gunu ge
teslnin felsefe döçenti Macit cesi idmancılar mahfdliode 
Şükrü bey dün şehrimize yap . caktır 
gelmiştir. l'ugün Çanakkale Birliklilerin bu kongrada 
yolile İstanbul'a gidecektir. eskı idare heyetinden bir 
Değeri! arkadaşımıza eyi çoklar.nı değiştirecekleri an-
yolculuklar dileri~ 

1 

laşılmuktadır . • 

Resim sergisi Y arınkı 
Balıkesir ~erat'. bey m~- IDaP}ar 

allım mektebı resım mualıı- "5 
mi o:;,rrı bey İstanbul'Ja bir 
resim sargısı aı'mak üzere 
hazırlanoıaktudır. 

Sergi bu haltı: i~·inde açı· 
l:ıcaktır. Değerli resimleri 
ve mesaisi ile tanınan ve 
sevilen ressamımıza yeni ser· 
giıinde muvaffakıyetler di. 
)eriz. 

Vazifesi değişenler: 
Küçük Sıhhiye hayvaniye 

memurları mektebi muallim
lerinden İsmail flakkı bey 
mıntakaınız baytarı müca- , 
dele riyasetine tayin edilmiş· ' 

tir. İsmaiı Hakkı bey birkaç j 
güne kadar vazifesine baş. 
lamak üzere gelecektir. \ * Bandırma iskele muayene 
baytarı ihMn bey Kayseri 
mücadele ba~·tarlığınn tayin 
edilmiştir. 

Ihsan beyin yerine henüz 
baytar tayin edilmemiştir _ 

O vakta kadar belediye 
baytarlığı vekillPt Pdecektiı-. 

izinli olanlar 
Vıliiyet 

Vasıl bey 
almıştır. 

Maarıf mıidürü 

bir ay mezuniyet 

* Balya baytarı Esat beye 
Ziraat \'ekAletınden bir ay 
mezuniyet verilmi~tir. 

Poliste: 

~üpheli görülmüş 
Dün gece saat 22 sırala- , 

rında ~elimiye mahallesin· 
den Süleyman o ğ 1 u 
lbralıim sıra çeşmeler ma
hallinde belınde kama oldu 

Yarın hemen hemen ölgün 
bir spor ı.riinü geçireceğiz 
Öğleden uvvp) ve ~onra 

evvelce haber verd ğimiz gi
bi. bisiklet müsabakaları 

olacaktır. Ali Hikmet Paşa 

stııdyouıunda ise İdmangü
cü ve lılmanyurdu ikinci 
tak:mları arasında bir maç 
ya pılacnklı r. 

Bu maı· haftanın yegıine 

futbol hareketi olol'eğından 

mümkün mertebe zevkli 
geçeceğini umuyoruz. r.e
çen hafta Birlik küçüklerini 
birinci takımdan takviyeli 
olarak yenen Güı· küçükleri 
bakalım Yurt küçüklerine 
knroı ne netice alacaklar? 

Davetler: 

i~manbirlıği reisliğinden: 
Cuma günü gecesi İdman· 

cılar mahfelinde kulübümü 
zün senelik kongrası olacak
tır. Saat yirmi birde başlıya· 
cak olan bu kongraya bütün 
Birliklılerin gelır.t si rica 
olunur. 

Bir sporcunun 
kilişi 

çe-

İdmangücü'nün kıymetli 
bir oyuncusu ve aynı za -
manda birinci takım kap
lanı olan Mahmut bey, ku· 
lübünden bazı sebep).,, do
layısile istifa etmişti!. 

1 
Sinema --

Madlin Kar ol 
ğu halde 'jüphcli bir vazi- ı Tayyare rekorunda 
yelle dolaştığı görülerek Madlin Karol yıldızlar 
yakalanmış, üzerinden ka- arasında ~öhret bulan bir 
ması alınarak hakkında mu-

tayyarecıdir. Yakında Holi 
amelei kanuniyeye tevessül 
olunmuştur. 

vot'tan Berlio'e bir uçuı 
yaparak erkeklnin bile e-
ıitemediği bir muvaffak·ı 

suretle yangın tehlıkesinın 
tamamile önüne geçilmiş de
mektir. 

1 yete varacaktır-

İtfaiyenin bir muvaUakı· 
yetini şöyle anlatıyorlar: 

y anına Sil viya Sidney'i 
alması rnuhterneldır . 

Harp muhabiri 
Şl'lıird .. : 

Vaka son Çin ihtilallerile 
alakadardir Mev~u bir harp 
muhabirin;n haıp esnasında
ki fedakarane hareketlerini 
ve yine Amerika'lı olan bir 
tayyarecinin kahrarranlığını 
gös,ermekte ve bu mey<, n-

Şarkiye mahallesinde Jur
nal çeşme sokoJ-ında 15 nu 
marada oturan tayyare ma
kinisti Ferit beyın evinin ba
cası tutuşuyor. En ynk.n 
telefon ile itfaiye haberdar 
ediliyor. Aradan be~ dakika 
geçmeden arazozlar yetişe

rek yangını söndürüyorlar. 
Halbuki Şarkiye mahallesile 
itfaiye merkuzi aras.ndaki 
mesafe yaya olaı ıık bir saat
ten fazla sürer. Bu büyük 
muvaflakıyeı büyük tesisatın. 

bııhusus halkın hayırlı bir 1 

teşebbüsü ıoyesindedir. 

1 da hakiki harp rnhneleri ve 
bir çok hadioat geçmekte-
dir 

Çok heyecanlı olan bu 
filim serenin mükemmel 
harp fillmlerindendir Mu· 
hakkakki onu seyrederken 
büyük bir heyecanı peşi 

nizden ıürükliyeceksiniz 

seyın kaptan hakkındaki 

hüküm temyiz mahkeme-
sinde bozulmu~ olduj!undan 
ıliin yeniılen yapılan du

ruşma sonunda, evvelki gi
bi bir buçuk sene müddetle 
hapsine ve müebheden hı· 
demalı ammeden mahrumi
yetine ve mazotlarla motö 
rün müs:ıderesine knr:ır ve· 
rilmiştir. 

leyele~ler çiftçinin en 
aziz doetudur 

(Üst tarafı birinci sayfada) 

!urlar. 

Parizien, Maten ve Lö Jur
nal da vardır. 

LONDRA. 24 ( A A ı -
Sandey Taymis gazetesinin 
Almanya'ya 1 Ağustos tari· 
hine kadar girmesi yasak 
edilmiştir. 

Sebebi-Alman 
nin yanlış olarak 
diği iddiasıdır. 

hadiseleri
neşredil · 

Havalarda 

M. Dumerg 
PARIS. 25 (A.A. > Dou

mergue kabinesi olduğu gibi 
kalmaktadır. Kabine Buhra· 

nının önüne geçilmittir.Siyasi 
360 Tayyare harp mutareke devam .. tmekte· 

manevraları yapıyor dir. 
1 

LONORA 24 (A.A)-Lon· 
dra'ya karşı kava hücumu 
manevraları cumaya kadar 
deva'Il edecektir. Düfman 
tayyareleri 180 tayyareden 
mürekkep olup ıehrin 11 
noktasını bombardıman ede· 
cekler:lir. Müdafaa kuvvet· 
leri 168 harp tayyaresi ve 
12 keşif tayyaresidir. Hü 
cumların çoğu tardedilebil· 
miştir. Fakat dütman bir çok 
noktalarda muvaffak olmU§· 

- ----- -

Kısırlaştı1 ılma 

kanunu 
ı Ecnebiler de tabi tu· 

tulacak 
BERLIN, 25 (A.A) Hu· 

Üçüncüsü ve batlıcası ge
rek toprak içinde ve gerek
se toprak dışında muhtelif 
kurtlar ve böceklerdir ki, 
bunlar mahsulatı zirai ye ve 
eıı·ara çok büyük zararlar 
yapan, kökleri yiyen, yap
rakları kemiren, daneleri 
toplıyan, ağaç göğdelerinc'e 

muhtelif kanallar açarak 
ağaçları kurutan bir sürü 
haşerelerdir . 

1 tur. 

susi mahkeme adliye neza· 
retinin müzaheretile verdiği 
bir kararda Almanya'da otu· 
ran ecnebilerin d., kısırlaftı· 
rılma kanununa tabi olduğıı· 
nu ilan etmiıtir. Marr afih 
ecnebiler Alman toprakları· 
nı terketmek suretile bu 

ı Ameriha'da sıcak· 
lar . 

NEVYORK, 25 ( A.A ) Bu üç nevi dütnıandan 

birincisi ve ikincisi ile çift 
çilerımiz mücadele usulleri· 
ni kısmen öğrenmi§lerdir. 

Fakat üçüncü nevi düş· 
man olan haıerelerle çift· 
çiden ziyade elyevm fayda 

lı kuılar mücadele yaparlar 

ı Sıcak dalgasının öldürücü 
tesirleri artmaktadır. Binler
ce ehli hayvan •usuz1uktan 
ölmek tehlikesindedir. Or-

mecburi ameliyeden kurtu-
lacaklardır . 

man yangınları 
dır . 

artmakta 

, İtalya ile Arnavutluk arasında 
1 (Üst tarafı birinci sayfada) nuşmuı olmalarından ileri 

Bunlar tarla kutları, kırlangıç

lar. serçeler başlıca ve hassa 

ten ley!eklerdir. Leylekler; ilk i 

baharda haşeratın uyanaca· 
ğı sıralarda tarlalara akın 
ederler Ta o zamandan çift

çinin toprağını •üren sapa

nının arkaoına sıralanırlar 

Çiftçı toprağını sürerken 

ileride leylekler de çiftçinin 

arkasından toprak içinden 
çıkan kurtları yiyerek çıft · 
çiyi takip eder. 

Bu suretle hafriyatları 

itibaren çiftçiye yardıma 1 

baılıyan leylekler bütün yaz 
müddetince sonl aha ra ka 1 

dar. yani haıeratın bütün 
faalıyet devresinc!c tarlalar· 

dan kanatlı kanatsız böcek
leri toplar ve yer Bu su· 
retle çiftçiye müc11dele biz· 
metinin en büyüğünü yapar. 
Görülüyorki leylekler çift
çinin başlı başına yardım· 

cılarıdır. 

Binaenaleyh şu günlerde 
' düşn- anlarilf' mücadele için 
oeı on gündür yuvalarını terk 

eltiğinigördüğümüz leyleklerin 
yardımcısız kalan yavruları 
nı himaye etmek zarureti 
karşısındayız. Halkımızın 

ve bel ediyemiziıı bu yavru
lara yardımlara ba,ladığını 

görüyoruz. Bu, fevkıılade şa
yanı şükrandır Bu yardımın 
umum çiftçi meslektaşlarım 
tarafından yapılmaunı ken
dilerinden ehemmiyetle rica 
ederim 

Bu yardım, bizim yardım
cılarımızın yavrularına ait 
rir. 

Ziraat müdürü 

Hüdaı 

Balkan memleketlerinde gelmiftir. Bu suretle Halkan 

zaman zaman, Balkan mil
letlerinin kurtuluşunun yal 
nız ittihat ile kabı! olaca-
ğını anlamış ve takdir etmiı 
siyasiler ve münevverler 
zuhur etmit ise de bunların 
memleketlerini, fevkalade 
bir surette kökleşmit olan 
yabancı vesayet inden kur
tarmak zor idi 

Zaman tesirini yaptı ve 
harbi umumi Balkan millet· 
leri idare adamlarının göz-

milletlerini birbirinden ayı· 
ran ve bunları birbirine ya· 
kınlaıtırmağa yardım ede· 
cek olan meseleler dürU.l 
bir surette münakata edil
miılerdir ve dört senelik 
bir uğraşmadan ıonra Bal· 
kan misakı projesi hazırlan· 
mı ıtır 

Dört devlet arasında im· 
za edilen misak sehhar bir· 
fey değildir Bu misak na 
tamamdır Mamafih ben mi· 
sakın genişletileceği ve ta· 
mamlatılacağı ümüdindeyiJ11 
Bu birinci lllHeledir. !erini açtı ve bunlar mazinin 

abesliklerini anladılar. Bal Yugoslavya ile Arnavut· 
kan konferansları yardıma Juk arasındaki miinı,.ebet· 

geldiler. Bedbinlerin ve Bal lere ve bu münasebetler ma· 
kanlara karşı fena niyetler zinin abesliklerine kurban 
besliyenlerin istihzalarına almu1lardır. Bir i• geçiktiri· 
rağmen bu konferanslar Bal- lebilir ve fakat hadlselerif1 
kan milletlerinin birbirlerine tabii ceryanlarını takip et· 
yaklatmalarına çok yardım melerine mani olunamaı 
etmiş ve bu da Balkan an Arnavutluk bir Balkan menı 
laşma misakının imza edil- leketidir ve menfaatlt'rindr 
mesini mucip olmuftur. 1 komşuları_nın ve bil~assa Yu· 

Bu bapta elde edilen muvaf- goılavya ıle sıkı bır surette 
fakıyet Balkan memleketleri- alakadar bulunmaktadır. Ar· 
murahhaslarının metbu hü- navutluk ile Yugoslavya a· 
kümetlerine hiç bir taahhü- rasında mevcut münasebet· 
dü mutazammın olmıyaıı te· 
maslan esnasında samimane 
ve açıkça görü§mÜ§ ve ko-

Hize gelen~ 

Fikirler 
lzmir'de uzun zanıandan

beri ciddi ne~riyotile terbi· 
ye aleminde büyük bir 
boşluk dolduran bu mecmu
anın son 1 l l inci. sayısı da 
gelmiştir. 

İçindeki mesleki yaz lar iti· 

barile fevkalade zengin olan 
bu terbiye mecmuasını okur· 
!ara tavsiye ederiz. 

ler son zamanlarda dostant 
bir şekil almağa baılamıt 
ve bugün iddia edebiliriıtl 

ki kalbi bir hal almışlardır 
ve daha kalbi ve sıkı bir 
surette inkiıaf istikametini 
takip edeceklerdir. Diğer 

balkan devi< tleri arasındaki 
münasebetler de dostanedir· 
Arnavutluğun harici siyase· 
ti hakkında söz söylemel
hakkı hariciye nazırına ail' 
tir. Fakat ben bir Arnavııl 
vatandaıı sıfatı le Arna vııi· 
lukun balkan devletlerindeJI 
ayrılamıyacağını söylıyebifi

rim. Çünkü Arnavutlvk buP' 
larla bir kül letkll etmelı 
tedir." 
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Gel, seninle Anadolu'nun ten adeta ölü gibi gelmlıti. laket mi geldi? diye inledi . Sabahlarınız hayrolıun ya• muharebesi• Yıldız, Atk değil kalbimde atet bir gül yeıerdi. Nahit yeisten, ümihlzlik- ı - Nahit'in batına bir fe- / (Sana) 

Sevmenin hazzını bana o eımer verdi. t S h ü k d 
Birkaç gündür ağ zılan ıerın çınarları, söğüt dalla- Kendisini kapıdan kartılıyan - Hayır , diycdu. llir vrum. en en z yarı uy u a 

ağısa dolaşan Leyldlı:-Kartol rı, gövem ağaçları arasında; Dudakları kordu. dağladı dudağımı Nazan'a bakacak halı kal - 1 kaza falan değil Sadece iken ben peritan defterimin bir 
"h t Ôpüğü kalbime ba"ladı duda"ımı a faı nı karalama"a u"ra ınuharebesi şayiası nı aye derelerin 1ır • ltı11 , kuşların 11 11 mamıttı kendisini çok seven zengin s Y 1 11 11 • 

dün gazetelere de aksetti cıvıltısına seslerimizi uyc'u Gönüller tututtu yanıyor için için Bitkin bir sesle: ı bir kadınla evlenmesi için fıyordum Uyku eyidir, VÜ· 

B · t f h ki Gitarlar kor oldu onu anlatm k · 1 y k k cuda tatlı bir letafet, sıhhat en hangı ara ın a 1 ve· rarak gezelim Ane'nin ku- a ıç n. o arıcığım . Hıç bir onu serbest bırakırsanız ha· 
h k ld ğ hake B b. ·· 1 ·· • .. d ı k S b h b verir Fakat gel benim ye. ya a sız o u unu mu • zusuna dudaklarımızı delf· azı ır gez o up gozum .. e urmuttur o f yo . a a tan eri bat yatını kurtarmıı olacaksınız. 

d le d ğ ·ı· B b' k 1 1 -· - d dır. S rimde ol da uyu. Yata"a 24 me e ece e ı ım. dire 'im. Salkım söğütleri, azı ır a P o up gog,um e vurmuttur o vurma ı 11 ım yer kalmadı, izede bu fedakarlığınızın 11 

Çünkü: Bugün meydanda sarı saçlar na ve ela gözle- Bazı bir alev ses oldu içimde güldü . dedi. kartılığı olarak mühim bir de yattığ mı hatırlıyorum. 
müthiş bir mubArebe vardır rine eğdirelim. Ve yıldız Gün oldu, yaş gibi gözlerimden döküldü. Aylardanl:ıeri yuvalarma para verilecektir Bir iki saat seninle, gıyaben 
kı muhakeme ancak onun ne- gel seninle Anadolu köyle. Tıpkı bir tempodur uyulmaz olur mu hiç? sokulan sefalet yükü bu Rurada Nazan isyan etti: konuıtuğumu, sayıkladıiımı 
ticesinde yürütülebilir . rine gidelim. O d - 1 d d ı (' h dakikada genç kadını daha biliyorum. Saat üçte de au&11 a ır uyu maz o ur mu, iç,. - Hayatta kocamın sa-
Mamafıh bu hususta henüz , İstanbulun havası belki fazla ezdi. Baıını kccaıının kalktım. Artık aeceyleyin 

Bir etmer tanırım, ıtık kadar temizdir aCletinden başka r'ir ıey is-
teoevvür de etmi§ bulunmı. seni sıkar. Sıkılan can ça- dizlerine koyarak ağlamağa bet on gündenberl adetim 

O esmer içimde çalkanır bir denizdir. temedim. Fakat bunu söy-
yoruz.Bilmem ki gazetelerimiz i' buk bıkar bu sıkılmalardan. baıladı. Nahit canından çok 

M d N !emek için neden vasıtaya 
muharebe meydanına hususi Gel. ben sana Anadolu kızı- e İ - sevdiği karısının bu ıztıra· 

lüzum gördü? 

Ve sonra iğrenerek ilave 
muhabirler gönderdiler mi' nın kırık destidnden pınar- B • Ş h • p • bına dayanamazdı. Günler 
işi ıııtife telıılı:lı:i etmeyinız, ların buz gibi hayat ıuyunu ır e ır ark istiyor( .. ) denberi,onu olsun kurtarmağı 

'd elti böyle bir hadise Avrupa a ı içireyim. Ve seni, bu dütünüyordu.Nazan çok güzel 
patlamış olsaydı, şimdiye pındar?ar üzerinden. kollarımı Ormanı korkutan çatırtılarla ve terbiyeli bir kadındı. o. 
kadar lcıynmetler kopardı. bir sal yaparak , geçireyim. Bir ağaç devrildi, kasırga çıktı , nu serbest bıraksa, eyi bir 

Halk bu muharebflnin her Bu suretle sen muradına er- Yolumu bıçakla kesen ayrılık adamla evlenip mesut olma-
günkü ta!dililtını hattıl ica . mit olursun Nolur ben de Beni de bu ıssız köteye yıktı. ıı pek mümkündü. Bunu ge-
bında ilavelerle neşredilmek 1 ereyim. istersen örgülü saçlı çen gece karısına biraz aç.t· 
auretile . muntazaman öğren- Türkmen kızlarının örgülü Her mevsim kan rengi açan bu gurbet cak olmuıtu. O öyle sitemle 
mek arzusundadır. saçlarına benziyen gül bah· Bir gül ağacıdır timdi gönlümde bakmı~,öyle ağlamıt ki;genç 

Memlekette leylek kartal çesinden bir demet dereyim. Ayrılık; gözümde yat bile değil adam bu kudretli aık ve feda-

Kimsenin parasına ih
tiyacım yok. 

Artık kendini tutamıyor, 
ağlıyordu. Vedat bey sene 
lerce sevdiği genç kadına 
elemle bakıyordu: 

- Üzülme kızım. Hayat
ta her acı unutulur. Bilhas· 
sa maddi 11kıntılardan kur-muharebesi, bildiğimize gö · , Sendeki güzelliğin . köylü r. sıl korktuğum fey yalnız ölümde. karlık karıısında bas döndü-

re 1293 . ) J 13 VP 1326 se· olunca artacağına imrene· b h l k d - tul unca. 

mitti · ranız a ı ev i i c üğü-

o'an bu uykusuzluğa ne 
diyeceksin? Bununla beraber 

ıuna seviniyorum ki: .:ıenl, 

beni ıevdiğinden daha çok, 

hemde pek çok ıeviyordum. 
işte beni kandıran, doyuran 

vuzlyet! Ne zararı var? Sen 
olduktan sonra uyku ne o• 

lacak ? Sanki ylyeccek, içe
ceğe lüzum mu var? Hayır, 
hayır, hiç bir ıeye lüzum 
yok! Bunu biliyor ve yakın· 
dan anlıyordum. 

nelerinde olmalı: üzere üç 
defa vaki olmuştur. Bu mu
harebe dördüncüsüdür. Ev 
velki muharebel erden hal
kımızın yavrular hakkında 
göıterdiği alıikadarlıgı bu 
yeni muharebede de görü· 
yoruz. Kepsüt halkı leylek 
yıı.vrularını yuvalarından top . 
lıyarak Sımav çayı civarına 

götiırmü~ler. Orada besle
meğe ba~lam ı~ lardır 

cek ıehirlılere: Sulara hız veren bir yı.ğmur ol da ren lr az a en inden geç- ı' A d k" 1 1 1 d 
Her işiten sesini K"reç ta dl 1 b ı - d-

ı ıı, ye, ge en ıon ur. Karısının bu feragatı kar- münü çözünce tali ikinize de 
Sanır ki bülbül Yıld17 •• İçimde bir yangın yeri olmadan • 1 k d k · 

Lambanın yelden titre· 
yen ııığı altında ıu satırları 
yazarken karyolada, bir ili 
he güzelliğile yattığını, uzan· 
dığını düşünüyor ve kendi 
kendime diyorum : Ah, ne 

Biga'.l ıı:' ta ve Susur . 
luk'ta da hu hususta mühıın 
hizmetler meşhuttur 

Balıkesir"ı• gelınce. Maa
lesef Balıkesir henüz besle 
ıııe işlerini 

miştir . 

tanzim edeme-

Giresun vo Soma lıava

li~indeki yavruların ise ta 
m;ıınen telef olduklarını tees
sürle bitıyorıız. 

'ı1uhur~ benin henüz bu 
havalidPn Bur sa tarafıarına 
sirayet etmediği tahmin 
olunuyor. Çünkii ~I. Kamal· 
paşa lrazaeı Leylekleri cl
yevm hali istira hattedirler , 

Bu kanlı muharebenin 
levessuu çok muhtemeldi r 
O surette IPyleklerimizin 
rnühinı zavıat vereceklerin
den cidde~ korkulur. 

Jforlı:os leyleklerin ga
lebesi lehindedir. Kim bilir / 
belki bu lehtarlık onları galip 
le edecektir. j 

Vakıa kartallar yır!ıt•ı 
kuşlordandır. f.dşelerle, fa 
relerle taavyu~ ntlen, tavuk. 
lar;. hatta kuzu vo oğlaklar ı 
kaldıran ve kaya koğukla
rında yoşıyan hu ku~hrın 
pençeleri \"e gag:ıları ı·ok 
keskindır ve onlara nisbe
Icn leylekler çok zavallı ve 
4ciz kalırlar. Fakat, nede 
rılsa naz "" naim içinde, 
tevecrühlar !\'İnde. insanlar 
ar~sında yaşıyan leylek -
lerı~ iktisap ettikleri hu· 
susı kabiliyetler binnetice 
onllar'. .galip kılmıya kafi 
ge ebılılir 

lşittiğiınıze nazaran, kor
tallara akbaba ve karg-a· 
lar da iştirak etmiştir. De· 
m~k kı leylekler bir (İttıCakı 
muselles) karşısındadırlar. 

Kuşlar içinde asırlar ha
yatı yıış•yan ihtiyar akbaba
nın da i tirılki doğru ise te. 
essüf etmemek elden gelmez. 
Sen bunağın şu işine bak : 

Size bir 
yazayıın , 

• • 
leylelı: hilı:ılyesi 

Tanrı yaratmış seni 1 şısında neler neler dütünmüo. gu ece eme tır. 
Sevgi im , gönlümü bahçeye döndür. • 

Gül gibi bir gül Yıldız . tü. Bu kadın en mütkülpe- Sana bütün çektiklerini 

Sen köylerin kızın 
Neşe duyarsın Yılci11. . 
Ana yurd Yıldızısın 

Ne baht i yarsın yıldız". de
direyim. 

Köylünün derdine kendi
ne ortak edersın " Onun 
göz yaıları benim göz yaı- / 
larım,benim sevincim. onların 
sevincidir" denin. 

Gel yıldız, köye gel! Ana 
kucağını beğenmezsen geri 
gidersin . 

Şaıma. Mektuplarımın 
edebi, kafiyel ı nesir olma· 
sına dikkat edeceğim. 

Gerileme devrim batlıyor
Hen de biliyorum Fakat ne 1 

yaparsın? Zamana uyuyo 
rum. "Doğru söyliyeni do· 
kuz köyden koğarlar" bilir
sin! ... 

Ve gene hatırlarsınki: 

";:ıükut yerinde, altın değe· 

rindedir. 

R. Gökalp 

\ 'aka Balıkesir'de rereynn 
etmiştir: 
Adamın biri bir leylek yu. 

vJsına tırmanarak bir yu
murta çalar, yerintı bir kez 
yumurta~ı koyar . Kaz yav_
rusu da diğer yavrularla bır
likte çık.nca erkek leylelı: 
telılşa düşer nkcabaMndan 
birkaı· ki~i ıle hirliktc dişi 
l eyleği isticvaba ve nihayet 
gagalarile döğmoye başlarlar. 
Dişi leylek fevkolı1de mnh
çup. nıhayet onu öldürdüler 
ve kaz yavrusu ile birlikte 
lıl~eşjni yere ııtarlar. Muzıp 
adam rı ltışeyi gübre kine 
g-ömınü~ imi ~ Hir zaman 
sonra gübreyi tarlaya götü , 
rüp yaydığı sırada ayağına 
o )§şeden kalan bir kemik 
batm ış. ayağı kangran ol
mu~. herıf ölmüştür. 

Balıkesir'e gelen bir iki 
leyleğin muttnsıl yuvaları 
dolaşıp yavrulurı besl~miyc 
çalıştığını dün memmınıyetle 
gördük. Bunlar kanlar için
dedir. Bakal ı m yozıyet. nı . 
ce olur. 

~famnfılı. kuşların ne g.ibj 
his ve kaidclerlP yekdı i{erını 
haberd ar ve h:ını<i nizamı 
hıırp ile muharebe etmekte 
oldukları cidden tetkik edil· 
miye dc~er hAdiselerdendir . 

H. B. Çantay 

1 

Refik Fikret ıent bir erkeği tam mana· unutturmağa çalııacağım . 
olurdu; ben de senin yanın· 

da olsaydım. Sevgili Sühey. 
la'yı doya doya öpüp ok· 

taıaydım. İlk yazın bol çl· 
çekli günlerinde koklamıf 

[ ] Yakında bir isimde çıkacak şiir ve mecmuasından sile mesut edebilirdi. Tali 1 Seni memleket memleket 

Yar Duyguları 
Sırtıma güneıten oklar batınca, 
Gölgede bir oğlak olasım gelir 
Beynim bir kalb gibi h ı zla atınca . 
Azmakta bir malak olasım &"elir 

* 
Ufuktan esince yalazı yeller, 
Tenimi görünmez iğneler deler 
Bağrımı yakınca atetin terler, 
Çeımed., bir yalak olasım gelir . 

Bazan içim yanar. gözlerim dolar 
Baharım sararır, bir anda solar. 
Gönül bu saatlerde •erin yer kollar, 
Arklarda bir savak / l j o 1 asım gelir 

Abdullah'a 

Muallim mektebi 

Muharrem 
[Jj Savak: de1firmen başlannda suları çelme1fe yarar yukardail 
aşağı sürmtli kapak, 

\l.ı\SİYET 
Ben ölünce toprağa gömülmeyi istemem; 
Dostlarım, cesedimi engin denize atın. 
.Sarılınca benim beyez bir kefene cenazem, 
Tutun iki ucumdan, derinlere fırlatın! 

Ölmek .. sonra masmavi denizlere gömülmek 
Bilseniz bu ne kadar haz verecek gönlüme! 
içimde bu arzuyla gülerek, sevinerek 
Yaklatıyorum her an. her dakika ölüme. 

Bana mezar kazmayın, istemiyorum bunu; 
Etlerim kara toprak Rltında çürümeıin. 
Üzerıme serpilsin denizlerin yoıunu 
Ve ruhum ilelebet dalgaları dinlesin ! 

Cah!f Vecdı 

CANIM KAZDAGLARI 
Kazdağlarından uzak 
kaldıjtım günlerden 

ltittim, pınarın kevsere benzermlt 
Her geçen ıen yolcu; bir avuç içermiı . 
Bir kere tadanlar; cennete erermiı .. 
Ey! gönle bağlanan canım Kazdağları! 

Tunç kayalarında, sarı kız gezer mi? 
Solgun çiçeklerle; kendini bezer mi? 
Gözleri dağların kalbini ezer mi? 
O seni sever mi? canım Kazdağları? 

Semanın ~illesi ; henim nöbetçim'sin! 
Emret de rüzgarlar, bağrında essin! 
Uğultun dinmesin kesilmesin senin! 
Gurhetten anlarsın; canım Kazdağları! 

Mor topraklarından : bir mabet yapram ben .. 
Ak taılarından da, mabet yaratsam ben . 
Hasreti mum yapup içimde yaksam ben. 
Gönül ferah bulur, canım Kazdağları! 

Fethiye Ferit 

onu zengin bir kucağa at- gezdireceğim. Yalnız fıtan 
1 saydı, na 11 ) bir yıldız gibi bul'un değil. Avrupa'nın bile 
parlıyacak; hayatı her dert· 

1 
en tık, en zengin kadın • o 

ten uzak saadet içinde ge- lacaksın. 
çecekti. Genç kadın :ığlıyor ve bulunıaydım 

Ve timdi on parasız, hat- söyleniyordu 
ta ekmeksiz kalmıılardı. istemem. Gidiniz. Benı 

Nihayetsiz ve ıay111z a· 

ğaçlıklar içerisinde bir kötk 
Ne olacak? yalnız bırakınız. Ben dün 

Bu sual ikisinin de ağıın- yada kocamın sevgisinden 
dan bırden çıktı. Acı acı batka bir §ey istemedim. 
bakııtılar. ikisi de içlerin· Onun saadetine mani olmı-
den ölmek arzusunu geçir- yacağım. Söyleyiniz istedi 
diler. Nihayet Nazan daha ğlni yapsın. Mesut olsun. 
cesur davrandı. Tatlı bir Beni dütünmeıin. 
sesle: Vedat lıey telefon numa· 

- Haydi Nahit'çiğim, de- rasını "ıraktı. 

gibi duran yeıtl memleketimin 
varlıklarını k11kandığım bül-
büllerinden olsaydım da, 

henüz açılmamıı bir gül Ü· 
zerine konarak sonıuz ıev· 

glmi akıcı ıeıimle bayılın

cıya kadar bildirebilaeydlm. 

Bir erkeğin kadına kartı 
niz kenarına doğru yürüye- , - Bir aık için, bir hayat 
llm dedi. yıkılmaz. Bu buhrandan 1 

olan sevgili hiç bir zaman 
bülbülün ırüle kartı olan 
savgiıl gibi değildir. BOtün 
çirkinlikler biz adam oğul
larında , 

Bakııı genç adama herıeyi 
anlatmıştı , Sessizce haıır.

1 landılar .. Uzun uzun ÖpÜf· 
tüler. Fakat hayat her şeye 
rağmen tatlı ve ııiizel. Ölüm 
ıımdukları kadar güler yüz 
göstermemiıtı. Ve sulara 
atılarak kurtulmak kararı 

ile yola çıkan karı koca, 
kota koıa evlerine döndü
ler. 

11yrılarak makul hir karar 1 

veriniz, diyerek çıkıp aitti. 

O gece kar111nı severek 
okııyarak uyutan Nahit, ıa· 
haha kadar düşündü. Ver
diği karar mağrur bir er
kek için pek fecidi. 

Sabahleyin erkenden ev 
den çıktı 

Ertesi gün hasta denecek 
kadar kuvvetten düşen genç 
kadın gece kocasını bekler
ken Vedat beyi kartuında 
buldu 

Bu , orta yaılı, çok zengin 
bir adamdı. Senelerce evvel 
Nazan'la evlenmek illemiı. 
fakat genç kadın atkı pa· 
raya tercih etmiıtı. Bu zen
gin adamın kendisile hala 
ali.kadar olduğunu bilen 
genç kadın ona çok soğuk 
davrandı. Fakat misafir bu 
hale ehemmiyet vermiyerek 
yan odaya geçti, 

- Kızım, diye batladı. 
Meseleyi hiç uzatmıyaca

ğım. Kocanın saadetini isti 
yorsan bu gece bir feda
karlık yapacaksın. 

Kocan acınacak bir hal -
dedir. 

Rengi ölü gibi beyazlatan 
Nazan 

Nazan yalnız kalınca çıl 

dıracaktı Artık yaşamak ne 
için, kim içindi? Sokağa 

fırladı Karanlıkta koıuyor. 
ayakları taılara takılıyor, 

düıe kalka ilerliyordu. 
Birgün evvel Nahit 'le kaç

tıkları kayaya, oradan da 
denbe atıldı 

Nazan 'ı denizden Nahlt'le 
Vedat beyin ıöförü çıkar

mıılardı. Uzun, tehlikeli bir 
hastalık geçirdi. Ve sayıkla
maları, baş ucunca kendisi
ni seven iki erkeği hıçkıra 
hıçkıra ağlattı 

Nazan aletinin çok yük
seldiği uzun gecelerda (istedi
ğim yalnız ıenain) diye fer
yat ediyordu. 

2 Haziran 
düıünüyor ve 

konutmuını 

geçen dört 

günümün ölümüneağlıyorum. 
Senden uzak olmak, senin 

olamamak, seninle konuta

mıyacak büyük bir uçurum 
değil de nedir~ Söyle, aü· 

1 
zel kız? Sana aöyliyorum, 
ıabahın temiz kokuıunda, 

tan atarken suıma ve he· 
ni üzme .. 

Seviyoruz, sevltiyoruz. 
Eakat niçin birbirimize inan· 

mıyor gibi bakıyoruz? Şüp· 
he mi? lıte ben bunu iste• 

miyor, ben bunu beğenmi· 

yorum, anladın mı yavrum 
Süheyla? 

Burzuoğlu 

Güneş 

Tamamen eyileıtikten son- ----·--------• 
ra Na:>.an kocıuının ağzın-
dan lıu fedakarlık hikaye
ılni dinlemiıti. 

Meğer Nahit,Nazan'ın se
faletten kurtulması için eı · 
ki dostu Vedat beye müra
caat etmiı: ( Nazan , karım 

olmakla ha ta etti. Eğer onu 
hala seviyor ve iatiyoraanız 
ben aradan çekiliyorum 
Onu meıut ediniz! ) demitti · 
Ve iki eski dost batbaıa 
vererek bir plan yapmıılar
dı. Planları umduğu netice
yi vermeyince Vedat beye 
bir insanlık vazifesi dütmilt, 
ırenlt bir ıerma yevererek 

ticaret hayatında Nahit'le 

ortak olmut ve itinde onu 
serbest bırakmak için uzun 
bir seyahata çıkmııtı. 

Artıl.. zengin olacaklardı. 

Artık müebbeden batbata, 
mesut yaııyacaklardı. Bu 
masalı bütün teferrutile din· 
)iyen genç kadın henüz eı
kı kuvvetini bulamıyan kol
larını onun boynuna dolı· 
yarak kulağnaı bütün hun· 
lara cevap olarak: 

• istediğim , yalnız sen· 
ıin .. demı,u. 
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, - ' ! 
Belediye Dispanserinde 1 

Muayene Günleri 
Ci'lJAHTESİ Gf .\LEHİ 

Ö~ledensoııra saat14deıı16)a kadar tlalıili 
hastalıklar nıua~ ene~i ( Doktor .\ lınıeı 

Enıirı bey) 
PAZ.\H GÜNLEBI: 

Öğleden sonı·a saaı l 5 tlrıı l il ~ a katlar 
kulak, huruıı. hot(az lıastalıkları ıııııavf'-, . 
ııPsi (Doktor \lelıııwı K:inıil lı<·~ ) 

PAZ:\BTE~i GC~LEBİ: 
Üğledeıı "''el saaı ıo tlaıı 12 H' ka•lar • 
dahili hastalıklar ıııııa~·(·fıPsi (Hokıor .\h-
ıııet Enıiıı be.~) 

S.-\ LI GÜNLERİ: 
Ü~leden evvel saaı l O ıla iı l 2 ~ t' 1..ada r 
dahili lıaslalıklar mua~eııPsi (l)oklor Alı
nıet Emin be' ) 

, __ , ~ .. ) r• ı;;; ... 'in' iti 'rıı' " t ~-- 1 r 
&i~ii~~OOii!ı1i~1iiiiiiii~ii&ın~Hiili~iiiii~i~ 

1 

1 
·===:;;;;;ı ı---·ı. 

1 ŞEHİR • !MAHFELi lı 
Sinemasınd«ı SİlVEMASINDA ff •• 

· 25 Temmuz 934 Çarşambadan itibaren 23 Ye 24 Temmuz ıı · 

Temaşa 

OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey İdaresinde 

Balıkesiriıı her hususta 
ıuiikt'ııııııel oh'lidir. 

t'll ı. 
M 

Harp Muharibi Gündüz ve gece !i 
Bu filiıııtle top<;u, pi~adt· ,c ıa~- K A H R M AN il r,i""~~~~~ 

Jar<· lıarpleriııi 'eh:: nıe\aıııla hir A •e 
takıııı nı::ı<·f'ra vP aşk s~lıııt·leriııi ' •• 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerf'k Mem/ekel halkının, 
gerekbütün mısafir/t'rimizin 
umumıtakdirini cebt•fmiştir. dikkat 'e lır~ t•eaııla seyrı•dt>cı.>k- M E H M E T C i K ii 

si~ı::;rı(•a: Hı.>jsör K. llüsı'yiıı Re~: d TEMAŞA Gazinosunda 
c_:ARŞ.\~fH.-\ ı;(;\LEHI: 

Öğledeıı soııı·a ~aaL J 5 dt•ıı 16 ya kadar 
dahili hastalıkla ı · ıııua~ f'IH'Sİ (Onk tor Ha
aıı Haif lıı·y) 

l.kaıııet \ 'esikası :o ki~ilik_.~e;~.ı:lik t~raı;ıııdaıı pa-,rı 
.\skeri ko111iı- zarerlcsı ;.!illi( uz as er eı·r ~eee •• 6" 1 s r 8' 8 d • 

Suvare 9'30 Cuma mııtinam ız 2,30 dad ır. umuma. ~alı giinii giinıliiz tale- u·ı UZ8 es f ır 8 YO 
Sinemamız gayet serindir. Sog"uk hava \f' gece lıalkatlır. ~ 1 •· 1· ı 1 1 · · 1 ·· ·· J · · · U •:ıe ıı ııı, sarı 111 \f' ızıııırııı 1111.1111 ;.,!aZdf' erı 

makinaları ve vantiratörleri daima faali- İstik h\I 1 :\ ri lı i rı İ ıı hu ~a lwseri il İ 
j . yettedirler. ' lllt'VCllltllr t 

,.===:=:=::======~:;!-,~'Ö;r~Ün~u~·Z=·-=-======= ... r.ı Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 

PEH~EMBE (;f1NLERİ: 

1 

Üğledt>ıı sonra saat 15 t.l<>rı 1 fi \3 kadar 
cildiye ve bevli)C lıast:ılıklan ıııua~ f'llf'~İ 

(Doktor ~tehıııet .-\ li bey) 

~ • dinlenme yeridir. 

ı Muhterem Balıkesir ' l:::::::::::::::::x:::::z:• 
- - -.1 \ liı __________________ __ 

Balıkesir ·\ 1ilayet daimi : 
Encümeninden; \ 

Azanıi miktarı 1 

teneke Ci ıısi 
500 Benzin 

50 (~az 

l 00 \' agon yağı 
50 Valvalin yağı 
20 Gıres yağı " . 

ritayet yollarında «:alışaıı kaıııyoıı ve silin
dirlerin bir senelil ihtiyacı için lüzuınu halinde 1 

alııınıak iizere lıalfıda nıikdarlarile cinsleri yazılı ' 
yağlar ~a tnaıııesi nıucibin<'P mübayaıı edilmek ve 
13- ajhıstos- 93 ~ 1.:ırilıiııe ıııi.isa<lir pazartesi gü· 
nii saat onbı ..,l<' ih.111> t1dilnwk iizı·p bir av nıiid-. . 
detle eleni münakasaya vaz etlilmi 'Lir. 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil

' li tarafından en ınüo-
11 külpeıent bey ve ha
nım efendileri mem 
nnu edecek tarz.da 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka 

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

Ahalisine Müjde. 

• 

BiR 

Defa 
' 

Deneyiniz 

mektedlr. ipekli, yün
lü kumat-lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bi 'umum lekeler beı 1 

<lakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol

mduğunu muhtere ha

lkımıza tebıir ederim. 

ükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

--·-·--Talip olaıılarııı ) iizuı' ~etli huı:uı.. ııi~ Letiııdc 
ıı~minatı muvakkatelerini 'ezııe~ı- teslim ile ti-
ı~aı·et odası 'esikalarilt> biı lıkte \CYnıi nıezklir- Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 
da ve hu hususa dair fazla ıııalu~rnt almak isti- / ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Z&ki 
, ·e nlerin daha ev' el rrıci'ınıeııi Yila' f'lf' gplınele- ı:=:::;;:-::;-::-:====.:=======::::::::::==:::=:::::==::::=::::::::= .1 
;.i il~ıı olunur. · · ı -
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CELAL 
Bütün asap ağrılarını süratle 

• • 
geçırır. 

-- -- - ~~~-~"'Vj@t·~~ 

Dr. M. Ali· ı~ n· u k . . ~ 
~ tş ne ımı ~ 

)Jemleket hastalıa- , • M N • • ~ 
llf'Sİ cilt, frpıı ~i, bel- ! • 1yaZ1 ~ 
~oğuklugıı hastalıkları 1 ~ ~ 
nıiitehassıı-ı. ~ lla~lasıııııı cuıııa- •f; i' tlaıı ıııada lıt•r· ~ürı ~ 

Hastalarını saat üçte ·p: saaı !I thııı 1 7 \f'. ~ 
hükümet caddesinde mu- (~ l,.atlJI' . Al-(l'llar;la ~ 
ayenehaneılnde kabul ve ~ ;.!t•celı.·ri kalıııl \I' r~ 
tedavi eder. l ·?;oı 1 1 ~ ....... ____ ..._..._....._, ·'!!. lf'ı :ı vı Pt er. ~ 

~Balıkesir K. ~ 
·~ mllye C. No i 

Bu gece 
Şifa 

·~ 122 ~ 
ı~~~ 

Eczanesi 
Nöbetçidir . 

... - ' \ . ' , . : 1 

SON 

i\'I K 

A if o 
~ 

1 '" 

1 N 

., 
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[W®~J~u~M ij 
S.\ÜL .\~I YE :::'IK 
İpek çoraplar 935 KADIN Modelleri 

, .•• en yeni çeşitler· 

KADRİ Tuhafiyeci 
ıc = 7 

SAGLAM, 

ZARiF, 

KUMAŞ 

Satış yeri: 

TAVSANLlLI ZAiDE FAHRİ' . - -

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

A. ·ı ' { ' '. ;, 

Foto Filim Sümer 
Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim makinasile 

9 muhtelif poz 35 kuruştur 
Vesika işlerinde de kullanılır 

\liie:-st'"t' s:ıhiplf'riııiıı siııt'ıııa'a \<lrt'- , 

ı'<'klı'ri ~azı. ı·ı·kl:lııılaı·ı lWıız fi:;lla ~:ıpılır 

Balıkesir namazgah caddesi ma-
arif dairesi arkasında 

.. _ \ • •:ı-. . • .. ' • 

Neıriyat müdürü: ESAT .&.DiL 

Vilayet Matbaa11 Balıkesir 

-


