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Yeni bir hadise oldu. 1 Viyana Nafnı v ,..kil. A i Bey Sehrimizde. 
?ahi !erimize Ya aşan

1 

Hadiselerinin hariçte yap- Nafıa Vekili Ali beyefendi dün izmirden şehrimıze geldıler, Bandırmaya gidi• 
1 k i G e m i D u r duru 1 d u. tığı a~isler ge ldi~ten sonra seyahatler ine devam etmek üzere Eskişehire hareket ettiler. 

Karışıklıklar ihtımıline mebni ita- Muhterem Ali b y şshrimizde Y adırmada ş~hre aıt işlerle alakadar oldular, izahat aldılar. 
f lfİ1n8dan S8~illerimtl8 iltica etti~lerini SÖJliyen ~U lya h8Y8 OrdUSU emri amada. Tetkik sey.ıhntı yap nn trı kaldığı iki buçuk saat zar-

., 1. L J Romu, 27 (A.A) - Ste- olan ~nft \'o.ki Al.i bcıyef~- tında hükumet konıi'ını, 
gemi 8f S8f u6SI Ulr8~! dl. fakat meseleye ~8Ş~8 ~İf fani ajansı b"l<liriyor: ndı ret k~tlerındekı z votla Belediye, Cümhuriyet Halk 

1,'f 'J k • A t b kT · ber lber dun saat JO,S dıı bu"- Fırkasını ziyaret etmişler ve 
'811 Y8fl me İSl8n1J0f, k tl~n~s ?n k nşveklı kınlın u i trenle lzmirden şehrim yı>ni ynpılmnkta olan mah-\J A ı uzerıne arışı ı ar . 
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. 
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Ankara, 27 (A.A.)- Bu ayın 22 inci günü akşam üstü ihtimnline mebni hava ordu- ıze g~ mış ere ırN. r V k·ı· feli gezmiıler ve ıehre ait 
F th' · t ı. 'b o k"l b d k ı . Muhterem ı ııt o ı ı 1 h d e ıyenın aa.rı en 3 ı ometre cenu un ı a kan veya ]arının harekete geçmesı işltır c u meyan a ihracat 
kolamakyıı limanından 15 kilometre mesafede Çaynğıı dener m_ jçin emir v~rildi. Gönderilen ist siyonJa V Jı bey, mP.bus aml o.darı ve şehrin hnrita11 

t k l ., . Pcrtnv b y, hele,Jıye reı i, · · .J k'k t b l ın u ata ı..ıeytınburnu önünde iki iş retsiz moıörlü yı>lken gem. kuvvft her ihtimale karşı iızerınue tel 1 at a u wımu_ 
. · · 1. 1 mülki v skori rüesa, fırka l d v k'l b · B d ısının ge ıp durduğunu gören sııhil muhufızlarınclıın iki nefdr lınzırdır. Avusturyadaki vızi- ş ur ır. e ı eyın an ırma_ 
d h l h k k d k teşekkülleri ve kalnbalık k d 1 h ı · d er a una oşara üdü öttürmek suretile gemilerin yet tabiilii!e doı!ru gittig-in- ya o ar o an seya at erın e 

l v v bir halk kütlesi t ı•afmdan l' d f L . l d' koplbn arını sahile çağırmışlardır. Bu iş ret üzerine güv- den bu ihtiyati tedbirden va ı hey e re a .. at etmış er ır. 
l d d b b l hararetli bir surattı knrşılanm 1\1 ht N f V L'}' b erte er e uran mürette atın am ar nrn gittikleri müşahede dalın ileriye gidilmeğe lü- u o erem a ıa e .. ı ı ey 

edilmiş ve neferlerden biri tehdit ve jhnfe zum kalmadı. ış. nsker kıtası ile jandarma şehrimızde kaldığı müddet 
k .ı·ı b l ·ıAh 'l t ve polıs müfrezeleri taraf- zRrfında şehre ait i11lerle ma sauı e eş e sı u atınca gemı er1 en bir kayık indir- H'd' il i ır·ıt ,. 

h ı d 1 a ısa r fd Dr.1 .. re ından selAmlanmışlardır aldkadar olmu11lar belediye ilmiş ve iiç kişi sa i e oğru ge miyo haşlamış ve gemiler ,. 
ı l 1 d n 27 (A A ) llo Kısı bir tevakkufu mütPlık p reı·s:nden bu husuıta izahat talyan bandırasını çekmiş erdir. Neferler snhile 2'elenleri .. on r ... , · · - -

· ..., · · Nazırı avam kamara Br ndırmaya hareket eden alm111lardır. görmek. iizere yanlarına gıtmişler ve gemi uğrağı ve liman rıcıye - ,. 
olmıyan bu yere niçin geldiklerini ~ormuşlardır. sında Avusturya hakkında vek'l beyefendi akşam ~ııfıa Vekılımız Alı be~erendı Vekil bey gelişlerinde ol-

Snhile gelenler içinde bulunan gemilerden birinin ka uzun bir ropor okumuş ve üzeri saat 19,40 da şehri- Eskişehire hareket etmişler• duğu gibi gidişlerinde de 
ptnnı havanın muhalefetinden dolayı ilticaya mecbur oldu- n11ticede Avusturyanın i~tiklAI mize dönmüşler ve seyahat_ dir. hararetli bir ıurette uğurla_ 

il ta "mı'yetı' hakkında son lerine devam etmC'k üzere Vekil bey Bandırmada nmı11lardır. lduını ıfade etmiş ve e 6rındeki balıkçı vesikalarını gös- ve m·.. ,. 
termişlerdir. Bunun üzerine neferler kaptana civarda bulu- h:Uiseler yiiıünden lrıgilte. 
na Fethiye limanına gitmelerini tavsiye ederek kendilerini renin vaziyetinde bir de
ıerbeıt bırakmıılar ve gemiler tekrar yola çıkmışlardır. tşildik olmıyacağını söyle-

Ayın 22 nci gunu Hados konsolosluğumuzdan 

Türk 
K~ dır ı gelen bir hııberde o snbah Radosa gelen motörlü bir yel. Hududu geçen Avusturyalı ar 

kenlide bir gemicinin havanın muhalefeti sebebile sahılle- Belgrat, 28 (A.A.) _ Yu-
rimizden l<alaınokyn civarında bir yere iltica ettiği vakit goslav.Yn Ajansı bildiriyor: Prof · ~alşın bir konferansi. 
sahılden atılan silahtan yuro.lanıp vefaL cttığı ve kendisine j Dün öğle üzeri yüz kişi Revuedc Lıu anneden: 
fe~hi. meyyit ameliyeıi yapılacağı konsolosumuza bahseılil- Avusturyadaki Radkersburg. Muhnmıırndın on nefesine 
m1ştır. 1 dan Yugoslavya hududunu kadar kadınlar lehine olarak 

Bunun iizerine böyle bir yaralı vakaıından haberimiz geçmişlerdir. sarfettiği teveccühle dolu 
olmadığı ve vakayi tasrih eden vesikaların biae verilmesi l sözlerden mukaddema bu 
ve ondan eonra vakanın derhal mahkemeye verilec·eği Jll yapıldı. sütunlarda bahsetmiş ve ka-
mahalli hükfimetine beyan edilmek üzere konsolosluğa Ankara, 28 (A.A..) - Bu_ dının vaziyeti kanuniyeıini 
bildirilmiştir. gün saat 12 de şehrimizde- nasıl mahıQs bir derecede 

Şimdiye kadar yarılan tahkikatta hdJisenin cereyun ki Avusturya ıefarethnne1- ıslı.Ah eyledığioi işaretlemiş-
ettiği zam ın sahile çıkarılanların sahil muhsfızlarımııa inde müteveCfa Başvekil M. tim. Kuran hap 4, Ayet 8, 
aralarında bir yarah olduğundan bahRetmedıkleri teeyyüt Dolfusun istirahati rubu iç- 12, 14, ve hap 5, ayet 14. 
etmiş olduğu öğrenilmistir. in bir ô.yini ruhani yapıla- Fakat o vakitte söylemiş 

Viyana Hadiseleri. 
Hadiseler nasıl çıktı, bastırıldı? 

-Polis H askeri üıUorma giyen ıhıııaıcı sosyalisler eneıa 
radyo istaslyonu binasını sonra başnkileli ettiler .. Ye .. 

Hükumet vaziyete hakimdir. 
Viyano, 26 (AA.) - Av· 

uıturyaya Ajansı bildirıyor: 

Dün saat 13 den biraz ev
el kısmen zabıta kuvvetle
ri ünıformasını taşıyan 300 
kadar milli soıyıılist tethi· 
ıçileri yedinci belediye 
dniresindeki lise binasında 
toplanarak silAh ve mühimmat 
almışlar ve bir tarftan Rov
ag telsiz istasiyonu işgal 
edilirken diğer taraftan da 
bunlardan 142 si Üzerlerin
de askeri ünıforma olduğu 
halde BaşvekAlet bjnaeına 

w~lerek mevcut muhafaza 
kuvvetlerini takviye etmek 
behanesile iceriye girmişl
erdir. Bunlar derhal 
muhafızları silAhlarından te-
crit ed rek binanın koridor 
ve kati r m işgal etmişler 
ve oradn bulunan nazırlarla 
başvekAlet memurlarını oda
larında hapsetmişlerdir. Ha
psolunan hükumet azası o 
eanada orada bulunan Baş
vekil M. Oolfus ile hükOm_ 
et kı>miseri M. Fey ve mil
li müdalaa nazırı M. Korvi
nsky idi. 

Ravağ telsiz istasiyonunu 
işgal eden tethişçıler hemen 
stüdyoya gırerek neşriyatı 
tatıl etmişler ve kendi
lednden olan bir spıkere, 
Doıfus hükumctınin istifa 
ettıği haberini jşaa etmiş
lerdir. Fakat zabıta kuvvet
leri derhal faaliyete geçerek 
binayi hücum ile iıgal et
mişler ve Vuavin polıs kuv
vetlerinin yardımile temizlık 
hareketine geçerek içerde 
bulunan Asileri tevkıf etmiş 
!erdir. Saat 2 de telsiz ista-
siyonu normal neşriya 
tına tekrar başlomı~ bu_ 
lunuyordu. Fakat bnşvekAlet
te böyle şiddetli bir hare_ 
kette bulunmak imkansızdı. 
Çünkü birçok kimseler asi
lerin elinue bulunuyordu. 

Ve bunların şiddet karşısın-
da mevkuflardan intikam 
almağa teşebbüs etmeleri 
tehlikesi vardı. Binaenaley 
bu mütqlea ile müzakereye 
girişilmek zarureti hasıl 
olmuı, fakat bu müza-
kereler bir neticeye varma-

cak ve Ayine bütün Avue- olduğum vedııle Mukaddes 
turya kolonisi bulunacaktır. kitabın miifessirlerinin işti-

ı\yinde Türk;ye Gümhur- ruki sayesinde Peygamberin 
iyetini l!ar~.ciye Vekı~i Dr. ı «Feminıst» niyetleri urufJara 
Tevfık Ruştu bey temsıl eyl-

1 
kurban edilmişti. 

iyecektir · Eski idare tarzı altında 
Türk kadınının vaziyetini dığından asilere sııut 14,30 

dn bitecek olan bir ültimo.t bılıyorsunuz. Kadın. denile
om verilmiş ve aynı zoman- bılir ki cemiyet haric nde 
da bu müdd'3tin hiıumında idı. M reme kııpnnmıştı. Hıç 
harekete geçilmek üzere as- bir şeye hııttA çoeuklarının 
ker kuvvetleri tecemmti ett- terbiydsıne hile ışt r k etm
irilmiştir. Askerm çağırılJığı- miyordu. 
nı gören Asiler Almanynya Yüzü peçeli olarak soka-
gitmek üzere kendilerine ğa Ctktığı zamon asla erke 
miısaade edılmek şartile klerle beraber aro.b ya bin 
binayı tahliyeye kurar ver- emezdi. Ne tiyatro snhnesin· 
mişler ve sııat 20 den biraz de ne pltljda ne de res
sonra teslim olmuşlardır. mi toplantılarda onun do
BaşvekAlet binası asker ve laştığı görülmezdi. 
polis tarafındun tekrar Onu böyle saklumaktan 
işgal olunmuştur. Bütün maksat ne idı? «Paul Bour-
bu hAdiıeler esna· gel» Pol Burje bunu Şark. 
sında nazırlar Viyana Bele lıların aloşın yaratılışına ha
diye reisi va polis uru um ml diyor. Burje diyor ki: 
müdürünün de iştirakjle mi- «Şarklılar kadınlarını öyle 
ili müdalaa nezaretinde içti- kendılerinc tahsis ettirici 
ma etmiş bulunuyorlardı. bir aşk ile seviyorlar ki ba
Yalnız başvekalette mevkuf şkalarının ihtiras nazarları_ 
olan nazırlarla İtalyoda se- ndan onları ıaklarlar. lngi
yahat etmekte olan Başvekil lizlerin her milletten evel 
muavini Prens Stahremberg «J:ı'eminist» oh~uş olmaları 

içtimııada yoktu. Kabine daha az kad n düşkünü oL 
devlet reisile telefonlu gö- duklarındondır.» Eğer, en a· 
rüştükten sonr11 asilere teşli erkeklerin bütün naza-
karşı şiddetle hardket elm<! rları üzerine celbeden kadı. 
ğe kerar vermiştir. nları perestiş ettiklerini bil-

Viyana, 27 (A.A.) -- Vj- meseyılim, hu güzel tezi ma-
yana belediye reiıi M. Sch- almemnuniye kabul eder 
(Devamı ikinci sayfada ) dım. 

Bakla ihracatımız 
Ban~ırma is~elesinden 150 ton ~akla ihraç edildi. 

Rı~t m ~aştan~aşa ~u~u~ıt çuvallarile doludur. 
İd uanyurdunua karar defteri gizli bir al taratındın çalınd1. 

Bandırma 

Harıdırma, ( Muhabirimiz
den)- Gençler arasında hu 
günün movzuuuu ldmanyurdu
na ait karar defterinin gizli 
bir el tarafından çalmmasi 
teşkil etmektedir. 

Bu hlldis~ye kulüp idore 
heyP.ti hiç ehemmiyet ver
memektedir. Yalnız kulüp 
ile yakından aldkndar olan 
z dnn birkaçı vazıy tten 

m ntokayı lı berJnr ettıği 

gibi kırk kışılık bir takrir
le de kulu un fahri reısi 
kaymakam Hağıp beye miL 
racaat ediler~k kongrPnin 
içtımaa çıığ r lmosı rica edıl
miştir. Defteri r kimin tara
fından yırtıldığı bılineme-

Ada, a a 
Borsasmm ıl~ pamu~ mah
sulü merasimle satıl~ı. 

Adana, 27 ( A.A. ) - Se
nenin ilk pamuk mahsulü 
dün borsayn getirilerek me
rasimle satılmıştır. Satıştan 
48 lirası llıltlliahmere. 16 
lirası da p muk sahibi Ra_ 
gıp heye verilmiştir. 

====I 
l>ığer cihetten eski Türk 

kadınının kendısine perestiş 
eden kocası ile sokaJa çık
tığı zaman arkadun yurüme
ğe mecbur oluşu hddisesi de 
bu şiddetle aldka ile izah 
(Üst taralı birinci 11yfada) 

lskeleıl 

mektedir. Temenni olunur ki 
bu iş ciddi telAkki edilıin, 
cüretkAr tahıs meydana çı
karılıp cezalandırılıın .. 
faaliyeti ticariye: 

t-ler SP.ne olduA-u gibi bu 
sene de limanda laaliyeti ti
cariye haşlamıotır. Rıhtım 
haştanbaşa hububat çuval 
larile doludur. 

Dün İtalya bandıralı 
«Mibrano» vapurile limanı
mızdan Britanyaya 150 ton 
bakla yüklenmiştir. Bu bak
lalar bu ıene mahıulündendir. 

Bugün İngiliz Bandıralı 
Şılep « Dönğerin» için külli
yetli miktarda borasit tah_ 
(Oevnmı dördüncü sayfada ) 

Altayhlar 
Bu parşem~e geliyorlar 
Bu cuma gOnD mıç Hr. 
İzmir Altay kulübüniia 

~ehrimize gelmek istediğL 

ni yazmıştık. Haber aldıfı
mıza göre Altaylıların ileri 
sürdüğü şerait ldmanbirliği 
tarafından kab'Pl edilmiı 

kendilerine bir mektup ya
zılmıştır. 

Altaylılar perşembeye 9eh. 
rımıze gelecek ve ertesi 
cuma günü İdmaobirliği ile 
karşılaşacaklardır. Birlikli
ler maç için timdiden hazır_ 
lık yapmaktadır. 



Sayfa: 2 

Sıhhat bahisi 
1 

bir 1 İnsat1 giiciJ miinasebetile 
hekimin sağlık öğütleri. 

Demirden daha dayanıklı, 

fakat bir çiçek gibi nazik bü
nyemiz vardır. Sağlam ana 
ve bahadan Joğan çocuk, 
dünya~a büyük bir güç sa
hibi olarak gelıyor. Bu ço
cuğu kendi cürmünde demi
rden yapılı bir makine ile 
karşıla9tırırsanız, görüı sü
nüz ki, bu insan yavrusu, 
herhangi bir makineyi, da
yanık:lıkça, geride bırakacak 
bir yapıya maliktir. 

Geliniz, bir insanın mide
sini düşünelim; kenarları bir 
portakal kabuğu kadar ince 
içi boş bir torba gibi olan 
bu uzuv, bir insanın günde 
vasati bir buçuk kilo yiye
cek yediğini f arzedersek, 
insan yetmiş yaşına geldiği 
zaman, tahminen 50,000 ki
lo yemeği eritmiş, öğütmüş 
olacaktır ki bu miktar yem
ek tam orta halli 1000 ad
am demektir. Demekki yet_ 
•itlik bir adam, yamyam 
olsaydı, kendi gibi, tam 100 
kiıiyi yemiş olacaktır. 

Bu adamın yüreii! yetmL 
tine gelen bir insanda tam 
280 milyon litre kanı bir ya
ndan alıp, öte yana dmıştır. 

Bu, adam, yetmişine kadar, 
eğer bir soba olnrak kulla
nılsaydı hemen hemen 54000 
litre suyu fıkır fıkır kayna
tacak bir sıcaklığı dışına 
vermiş olacaktır. 

Ya, bu adamın gözü kuv
vetli bir lotograf makinesi
dir bilseniz. Göz, henüz te
yide muhtaç, ve fakat umu
miyetle kabul edilmiş olan 
bir nazariyeye göre, tıpkı 
rotograf makinesinde olduğu 
gibi bakılan şeylerin resim
lerini alır. Bir kitap okudu_ 
iunuz zaman, yahut gözünü
zü etrafın& şöyle bir gezdi
rdiğinizde gözünüzde çıkan 
ve derhal kaybolan binlerce 
ve binlerce resmin. nasıl 

olup ta bu kadar kısa bir za-
manda çıktığını bir kere 
düşündünüı mü? Bu kaılar 

hızla iş gören bir fotograf 
makinesi var mı? 

Bilininiz ki ağır yükleri 
kaldıran bir vinç, kömürün 
yanmasından hasıl olan bu
har, veya elektrik ku"Yvetile 
iş görür. İnsan da kendi vü-
cudunda kömür yakar, çalı
şır. İnsanda da bir vinçte de 
iş gören kuvvetin ad.na «mi
haniki kuv•eh> deriı . Bu 
kuvvet insan ve hayvan vü-
cudunda gayet idareli bir su· 
rette meydana gelir. Ve bu 
adale kuvvtıti ne işler gör
mez? icabında da&" devirir ve 
çok güç yıpranır. 

Ya; insan beynine ne de
rsiniz? Akıl ve fikir kaynağı 
olan beyin İDBRn beyninin 
doğurduğu harikaları düşü

nünüz. Bu kuvvet ne müess-

irdir. Bakarsınız birkaç keli
melik: bir hitabe, hazan bin
lerce ve yüzbinlerce ve hattıl 
miyonlarca insaıı kütlesini, 
tek bir kaya gibi biri
birine bağlar ve yerinden 
oynatır. Dışardan göze 
görünmediği halde, kafa 
taeının içinde yanan ve 
yakan, tutuşan ve tutuş

turan insan beyninden çı

kan bir felsefi fikir, me-

Yazan: f stanbul üniversitesi 
prosörlerinden Kemal Cenap 

selA mabuılara inanış, mi
yonlarla insanı aynı ftkir ı 
ve aynı emel etrafında 

toplamıyor mu? Hıristiya
nlık namına yapılan «~h-
li salip - puta tapanlar» 
akınları, «İIAyi kelimetul
lah» namına islAm harple
ri ve bütün bu büyük 
hareketler ve sarsıntılar, 

hep beşer fikrinin insan to
plulukları üzerindeki seh
har tesirinden başka nedir? 
Eskiden beşer dimağı an
cak «dünyanın yedi acibe
si» denilen şeyleri doğur

muşken bugünkü sanat ve 
bilgi binlerce harika do
ğurmuyor mu? 

Bu kadar kuvvet ve ku
drete maJik olan insan vü
cüdu, insan azası bütün sa
nayi erbabına örnek olacak 
binlerce ve yüzbinlerce 
«İşlame tarzı» gösterir ki 
bunlara ilim dilinde «Fonk
siyon- Fonciton» denir. Bu 
fonkı:ıiyolar o tarzda yapı
lmıştır ki, bütün işlemesi 

ancak hayat ışığının sönm
emesine çalışmaktır. O 
ışığı söndürebilecek herha. 
ngi bir tesir kartısında 

tabiat, Fonksiyonu derhal 
alalım: mideniz, bağırsağınız 
bozulunca, kusarsınız, sürg
ün olursunuz. Bu suretle 
fenalıkları atarsınız. 

Tabiat, size verilmiş olan 
hayatı saklamak için var 
kuvvetile çalışıyor. Yardım 
koşmak, sizin için faydalıdır. 
naha çalışıyorsunız. 

İnsan aklı bu, çalışmada 
tabiat yardım etmek için dü
şünmeyi emreder. İlk insana 
bile bu fikir gelmiştir ve 
bundan gittikçe genişleyen 

«sağlık bilgisi» meydada çık 
mıştır. 

İlk insan, yaratıldıktan ve 
kendine «Ben» dedikten so
nra vücudundaki bu büyük 
kuvvetleri hissetmiştir. Ve 
o kuvvetleri saklamayı dü_ 
~ünmüştür. Bundan «sağlık 
biligisi» çıkmıştır. 

Demek ki bu bilgi vo 
sağlık kayğısı beşeriyet 
ıçın birşey değildir. Bu 
bilgi beşeriyet ilerledıkçe 
onunla denk olarak ilerle
di ve bu aaırda kemaline 
vardır. 

Atalarımız Türkler kendi 
sağlıklarına çok ehemmiyet 
verdıier. Orta Asyadan ka
lkarak dünyanın dört yan
ına akmış olan biz Tü
rklerin ilım ve sıhhat tar
ihindeki rollerimızi bir ta
rafa bırakalım yakın tari
hlerde yine biz 'fürkler da- 1 

ha Avrupada düşünülmemiş

ken geniş halk hamamları, 
haataneler yaptık. Açık ha-

va oyunlarına ehemmiyet 
verdik, atlarda uçtuk, çirit 
oynadık, spora kıymet verdik, 

ti. Demek olur ki, sağlık dü
şüncesi yukarda da işaret 

ettiğimiz gibi beşeriyetin 
en eski bir müessesesi
Jır. 

Osmanlı tarihinin son 
«gerilme» devrinde kafaları
mıza «sağlık bilgisine» da
ir hiç bir terbiye verilmez
di. Karabaş tecvidinden ba
şka şeye vakit bırakmazlur
dı4 Meseld ben ve benım 

TCUD1LI 

neslim ancak Tıbbiye Me- ,. •• ••••••••••••sı•••••••••-••••••••••••••••••••••••••m:•••••••••••••••••-••• 
ktebinde idiki «sıhhatikoru-: ş EH 1 A v E M o L HAK ATTA 
ma» dersleri almı,,a başlamı- ; 

J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ştık. Bir İçtimai heyetin gü-
cü ferdi kuvvetlerin hasıla

sı olduğunu hilen Cümhuri
yet zimamdarlarımız bir 
tarartan topluluğun, bir ta
raftan da ferdin sağlığına 
lôzım gelen ehemmiyeti ve_ 
rdi. Bu büyük işi onu sala
hiyetle ve muvaffakıyetle 
başaranlara bırakalım. 

Azizim köylü: seninle baş 
başa kalalım, eski sult
anların gerileme ve geriletm 
devirlerinde seni cahil bı
rakmak ıçın elden gelen 
yapıldıydı. Senia aziz kafa
nı, meşgul edip, sana 
kendilerinin yaptıklarını dü
şündürmek ıçın kafana 
hurafeler doldurmağa çalışt-

Zeytin 
Sineği ile yapılan müca -
delenin ilk saföası bitti. 

VilAyetirniz zeytin mıntak
asında zeytin sineği ile ya
pılmakta olan mücadelenin 
birinci safhası bitmiştir. 

Ziraat memurlarının neza. 
reti altmda zeytinlik sahip
lerinin ve amelei mükellefe
nin iştirakile yapılan müca
deleden eyi neticeler alınm
ıştır. Mücadelenin ikinci sa
fhası ağustus ayı içinde baş
lıyacaktır. 

::vaf:~ Y;:ık 1c~1du~:;1; Sılo ~ankaca teslim ahndı 
Eğer bu hurafeler senin 
~e ailenin sıhhatine dok-
unmasaydc belki sadece 
bir bilgizislikten ibaret 
kalırdı. Vakıa hunu da 
sana yakıştırmazdık amma 
yapılanlar hem sana he
m de, evine barkına, col
uiuna çocuğuna, fenalık 

getiriyor. Bu kış, ne yan · 
dım bileeniı. mahallemizde 
anadolunun bir gürbüz tü_ 
rkü oturur. Bu genç ına

nıp bana. yüzlerce kile 
ağırlığında yükü elma se· 
peti \atır gibi taşır. Günün 
birinde bu adamın bir ço
cuğu doğdu. Ortalık kar 
kıyamet. Çocuk daha haftaL 
ık iken, açık bir arab
aya koyarak, Kadı k6yinde 
Osküdara bir satttlik yere 
~·ocuğun cyıldııını baktırma· 
ya» götürüyor. Yıldızına ba
kılan bu yavru gidiş geliş-
te soğuk alıyor, hasta-
lanıyor, ve zaval -
lının hayat yıldızı sonuyor. 
Buna yanılmaz mı:1 Hayat 
ve satlık bu kadar basit 
dıitüncelere feda edilir mi? 

Köylü böyle ise itiraf et
melı ki, şehirli de boş ve 
hoş duruyormu? Ne gezer .. 

Gündüz, hayatını kazanmak 
için didinen, akıam olunca 
dinlenmesi llzım değil mi? 
Evet, fakat ya balo var, ya 
eylence var, onu ne yapa
lıml' Hem sonra adımız «ga
yri medeni» çıkar .... Bu hal 
ınsan için kirlı mı, zararlı mı? 
Ben, hekim olduğum için 
her gün görüyorum ki zara
rlı. 

lntaatı iki ay evel biten 
silo bu defa ziraat bankası 

tarafından teslim alınmıştır. 

Nare atan sarhos. 
~asaplar mahallesinden 

bacak Hüseyin oğlu Niyazi 
dün gece sarhot olarok na
re attığından dolayı tutul
muş ve hakkında tahkikata 
girişilmiştir. 

Küpeler 
Mahiyıs\nde bir kadm co
cuğunu düşürürken öldü. 

lk.i gün evel nahiye mer
kezinde bir hAdise olmuş, 

Şekibe isminde bir ktulm 
çocuğunu düşürmek iizere 

içtiği ilAçtan ölmüştiir Rn 
büyüğü dört yaşında iiç ~·o

cuk anası ve otuz ynşınlla 
olan bu kadının fakrü za -

ruret ha sebile çocuğunu dü
şürmek istediği ~ak.~~ .. fazla 1 
kan zayi ederek oldugu anl- ı 
aşılmıştır. 1 

Cümburiyet müddeiumu · 
mi si Salih Zeki hey hüklı - j 
met tabibi Dr. Faik hl yle ı 
birlıkte Küpelere gid rek 
hddise hakkınıla mahrı llınde 
tahkikat yapmışhr. K ıdın 
muayene edildikt~n . s~nra 
defnine ruhsat varılmıştır. 

Kad1nın ilAcı nereden 
suretle tedarik ettiği 
ştırılmaktadır. 

ve n f' 

ara-

«Dünya dertlerini unutmak '!l ı:!.rc ~ 

için» o kadar büyük iş gör- Maraşal öldü. 
duğün~ yukarda s!)y~ediğim Paris, 2S (A.A) - '.\1 ır 
mıdenıze attığınız ıspırtonun eşal Yantey dün ölmü tıır. 
sağlığınızı ne kadar bozduğu- =-== -= 
nun farkında mısınız~ inizdir. İğneler çoğalırsıı sı ze 

Vakıa ispirto, insana yarar yazık olur. 
oıı, yaramaz mı :1 Meselesi Onun içindir ki eğer s hhat 
bir ilım dııvasıdır. Vücutta, kaideleri size: 
kömür gioi yanar, az olursa ı _ Az fakat özlii ve yu-

fuydası bile vardır. Fakat tişecek kadar yeyin. 
fenalığı o k1:1dar çoktur ki, 2 - Erken yatın, kalkın. 
hır ~~ekınmedon onun fayda- 3 _ ispirtolu içkileri, ya 
sından vazgeçiniz, demek hiç içmeyin, ya pek az için. 
yanlış olmaz. 4 -Açık havada ve gün: 

Alabildiğine yemek yeme- neşte gezin. 
ğe ne deyelim? Bilsenin ki. 5 - Yıkanın, daıına temiz 
huda sizi ad~ta zehirler. Her olun. 

9 - Neşeli olun, gam tu· 
tmayın. 

7) - Viicadunuzu ve ka
fanızı çok yormayın 

diyorsam bunlara inanın ve 
saılecn inanmakla kaln ayın 
bu kuirleleri tatbik edin. 

Unutmayın ki: 

Birliğin Kongresi 
Birli~ kongresi hararetli görüşmeler yaptı, güzel kır 
arlar verdi. Birliğin yeni i~are heyeti ve fahri reisi 

ldmanbirliği senelik kon-
gresini aktetmiştir. 

Birliğin kongresi cuma 
günü akşamı başlamış ve 
dün akşam geç vakit bit
miıtir. Kongrede idare he
yetinin raporu etrafında 

hararetli görüşmeler yapıl
mış, kulüp azasının sa_ 
mimiyetini takviye yo
lunda güzel kararlar 
alınmıştır. 

Kongre Cümhuriyet 
Halk Fırkası Vi1Ayet idare 
heyeti reisi Konya mebusu 
Tevfik Fikret beyefendiyi 
fahri reia, Emin ittin, Ahme\ 
HulOsi ve muallim Ulvi bey
leri kongre murahhası 
seçmiştir. 

Birlik yeni idare heyeti 
şu zevattan terHkküp etmekt
edir: 
Daimi VilAyet Encümeni 

Erdek 

Ahmt>I Huliı~i bey 

az&1ından Ahmet Hula ' 
hey ( Birinci reis ), Lüt• 
Cü bey ( ikinci reiı ) 
İsmail bey (Umumi katip.) 
Şevki bey (Umumi kaptan 
Ece, lbrahim ve Münir bey

ler (aza) .. 
Birliğin yeni idare he1-

etine muvaffakıyet dileriz. 

Bisiklet 
Köylerindeki muba~iller yat- MüsabakaSI havanm yağın 
nız Türkçe konuşacaklardn. rlu olmasmdan yapılamadı 

Erdek, Pfohabirimizden) - Mıutaka Bisiklet hoyed 
F.rdek kaıasına iskôn edilen tarafından tertip edllen 9 

mübadiller umumiyetlo Girjt, 
Kavala, Karacaova ve Bosna 
halkındandırlar. Ve iskıln 

edileli on yılı geçtiği halde 
el'an Rumca, Bulgarca, Sırpça 
k()nuşmakta idiler. 

Memnuniyetle i)ğrendiği

me göre Yukarıyapıcı ve 
Kocaberguı köylerinde is
kan edilmiş olan yurtdaşla
rı mız şimdiye kadar konuş
tukları Bulgarca Vf' Humcayı 

torkederck yalnız Türkçe 
konutmağa karar vermiş

lordir. 
Bu güıel karara diğer 

mübadillerin de iştir11k ede
cekleri ümit edilmektedir. 

Deniz uarışları 
Önümüzdeki cuma günü 

Erdekte deniz yarışları yo_ 
pılması kararlaştırılmıştır. ı 

Bütün sporcuların iştirak 
edeceği yarışların güzel ola
cağı tahmin edilmektedir. 

- ----
Avusturya 
Hadisesi 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
mitz beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

- Çarşamba günü öğle
den sonra polis ve A vustur· 
ya askeri kıtaatına girmiş 
olnn tahminen 1 Oo kişilik 
iki grup, Başvekdlet ile 
radyo merkezine hücum et
mişlerdir. M. Dolfus ile M 
Fey ve M. Gravinskynin 
konferans halinde içtima et
tikleri Ballplatz sarayına 

kuvvetli bir grup. müşkülA
tn maruı kalmadan girmİ§, 
asiler, hükQmetin hu üç 
azasını hapsetmişlerdir. Diğer 
bir grup, radyo merkezine 
zorla girerek M. Dolfusun 
istifasını ve yerine M. Rint-

senesi bisiklet müsabak:ıla 
rı havanın yağmurlu olma 
dolayısile cuma günü yapı 

lamamıştır. 

Müsabakalar önümüzde 
cumaya yapılacaktır. Haber 
aldığımıza göre bisiklet fe
derasyonu hiçbir kavaidi ol 
mıyan bu sporun heveskar
lıırını arttırmak ve bir di .. 
siplin dahilinde çalışmaları 
nı temin için bir kitap ha 
zırlamnktadır. Bu kitapta 
mıntakamıza da gönderilec• 
ektir. 

T orosspor geliyor. 
ldmanyurdu kulübü Tor 

os sporun şehrimize gellll" 
ek huıusundaki teklifini knb 
etmiş bunu telgrafla Toro 
sporu bildirmiştir. 

Toros sporun perşembe 
günü şehrimizıı gelmesi v• 
cuma günü Yurtla karıılat• 
ması muhtemeldir. 

Bandumahlann Bursa 
seyahat. 

B ::rn dırmo. (Mubabirimiı

den )- Bandırma mıntak• 
muhteliti BurBB ıeyahatinde• 
dönmüştür. Muhtelit Bur,. 
Halkevi takımına ı-2 yenil
miştir. 

==========-' nan=:azırlarla görüşmek iil" 

ere bir vasıta bulmak v• 
A vusturyada asayişin temioİ 
için tedbirler almak husutı.I'" 
arını görüımüşlerdir. Knto .. 
lik ve dığer vatanporvet 
teşekküllere hazır bulunmal" 
arı için malumat verilmiştit 

güıı sevt:ı seve yeJiğiınjz şc .. 
ylerin içinde midemizin, ka
raciğerimizin uğraşıp, fena 
lıldklıkları düzelteme<lıkleri 

öyle zehirler var ki.. Hele 
etli yemekler, elinde iğne 

tnşıyan ve !İze onu arasıra 

sokup duran hakikt dostunuz 
gibidir. Bu cıiveli iğ-nelerle 

uğraşan mideniz, kıuaciğcr-
Ferdin sağlığı büyük 

letimizin varlığıdır. 
mil-

elcnin geldiğini bildiren r.. Yurttaş! •••••••• 
yalan h~ber~ işaa etıniştir. ı: Hildllahmerl.- unutma! 
Hükfimetın dığer azası. der · : t k · anlara . . • ıs ırap çt tn ıns 

1 
hal harbıye ne:ıa retınde to- • ll'k d d odııf 

1 • ey ı yar ım t en 
ploum:şlar ve mahpus bu u- ••••••••••••••••••••••• 
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Tü:rk 
Kadını 
( Üst tarafı birinci ıayfada ) 
edilebilirmi? Ya kadının bir 
çift hayvanı gibi tarlalarda 
çalıştırılması, ya taaddüdü 
zevcat meseleıi? Çünkü ne 
denirse densin birçok kadı • 
nın aynı zamanda son de
rece şiddetle se•ilmesini 
bir türlü aklım alınıyor. 

Kadının eski rejim zam .. 
amndaki Taziyeti ile yeni 
rejimin getirdiği büyük de. 
ğitiklik ahiren cenevrede 
kadınlardan mürkkep sam_ 
iin müvacehıinde ince bir 
pisk:olog olan M. Porf. Ma· 
iş tarafından mezunu hase
dildi. Bu hatibi tanıyanlar 
müsahabenin nasıl cereyan 
ettiğini tasavvur ederler 
Porf. bir saat süren zevk 
verici müsahabesinde bir ta
takım pitoresk tasvirlerle 
kadının malum şerait dah
ilinde ya9amış olduğu eıki 
Türkiyeyi yadeıti. 

Sonra yeni rejime intikal 
tarzından baaetti. Şüphesiz 
bu değisiklik bir günde ol
madı. Me1elA taadpüdü zecat 
ilğa edildiği zaman esasen 
efkArı umumiyece yok oL 
mağa mahkum edilmiıti. 
Modernlik havası yirminci 
asrın iptida sında Tür ki ye
de esmiye başladı. Payitaht 
Aıyaya nakledildiği zaman 
Türkiye- söz ne kadar «pa-
ra doksal» ol1a-
A vrupalılaşmağa karar 
vermişti. Mazi ile alA.kayı 
kesmek, Bizansın sıhrinden 
kurtulmak arzu ediliyordu. 
İhtilAl yukarıdan tesir etti 
Millet cerbren ve İtalyada 
olduğun a Lenzor bir tarzda 
emansipa edildi. Nazari ci · 
betten demokrat olan 1'ürk
iye hakikatte bir kaç ada -
ının eseridir. 

Konfronaçı sonra yeni 
rejimden bahsetti. Esaretten 
kurtulan kadının aile ocağı · 
nda ve haric.'tc mevkiine ia
deıi. 

Tasavvur edilmemelidir 
ki yapılan bir tek işaret 
üzerine peçeler hemen atıl
m ı ş, kadınlar hemen kahve_ 
lere ko~arak erkek ntand:ı
şlarının şaşkın nazarları al
tın dn hrıcak bacak üzerine 
atıp çöple sitronad içınişlerdi 
liay ı r oradoda bir intikal 
denesi geçirildi. Şapka de_ 
vreıinden evel baş atkısı de
vresi görüldü ve bu lıış at
kısı köylerde kaldı . Erkekler 
yanaştığı zaman he
men gayri iradi bir hare_ 
ketle yüze örtülüyor. Şe
hirde de, köyde olduğu ve
çhile haya muhııfoza edi
lmiştir. Bunun asarmı gün. 
düzürı fabrıkalarda çalışan 
ve gece meyhanelerde şarkı 
ıöyliyen znvallı mahhlklar
da bile görürsünüz. Modanın 
eseri olan sizler şunu da 
iyi belleyiniz ki lstanbulun 
zarif kadınları zevki selim 
hudunu aşmadan son moda. 
yı tatbika muvartak olııyor· 
lnr. MedP.nt hayattaki inkı
lAp 1926 şubatında İsviçre 
kanunu medenisindeki kayıt
ların kabulü ile husule gel
di. Şu holde kadın bizdeki 
kadınların aynen hukukları
na maliktir. Hatta daha ta
lilidir. Çünkü talep arza 
tefevvuk ettiğinden erkekle
rin rekabetino uğramadan 
eerhest mesleklere kabul 
ediliyor. İıtanbulda kadın• 
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1.' İspanyanın yakıcı güneşi altında çicek satan bir 1 A 

kızın dansöz olmak se•dasile geçirrliği aşk ve ihtiras mJ 
mtH:erasını, lıponyanın KaCeşnnt~l hnyatını .hut~~ gü· 
zelliklerile gösteren hu fılmde (Şnrk) musıkııını an. "1' 

Su, hava Vfl muhtelif nrnyva ve ha~ 'analı ehli~'esile meşhur 
bulunan Bahkesir-Kiit:llıya şinaerıdifPr hattı ÜzPrinde nursuııhey 
kazasırıcla ilk defa a~ılacak olan panayır 10 ağustos 934 cuma 
"t"iııii başlıvarak 14 a.i!ustos 934 sah ~üııii hitam bulacaktır. 
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1- Panayır mRhalli kasaba n şimalinde saz ç ayırı mevkiinde olup mebzu
len memba suyu ve hayvanatı eh ve için hudayi nabit mühim miktarda ve 
meccanen taze çay ır bulunmaktadır 

Erdek Malmüdürlüğünen: wı 2 - Eşyayi ticariye sat c ılorı ve: sanat erbabı için belediye tarafından 
sureti mahsusada ve mükemmel surette ihzar ve imal ettirilen binalarla açık 
olarak verilecek olan mahaller !evkalAde ucuz ücretlerle verilecektir. Emlaki kadimeden Erdek hududu dahilinde yüz altmış 

lira bedeli sabıklı Btılkie kölünün 934. Senesi ıaz 
mahsuHi peşin pnra ile satılıktır. İhale 9 Ağastos 934 pe
rşembe günü saat on beştedir. Taliplerin pul ve ilAn mas · 
rafı alıcıya aittir. T3liplerin yüzde yedi buçuk depozito· 
larile yevmi mezkürda Erdek Maliyesine müracaatları. 

olan doktorlar kimyngerler, 1 
gazeteciler, yedi avukat bir 
çok memurlar ve on üç 1 
tane ıabitai nhlAkıye memuru 
vardır. Kadınlar hırsla ve 
hakiki bir zeki ile garpten 
nakledilen fikri servetleri 
belediyorlar. 

Salonları eski harem de_ 
ğil, ekseriya bir Rambouill f.ı t 
be ı liiyutperestlerin içtimağa. 
hıd ı r. lfolk arasında da 
aynı inkişaf vardır: 

M. Molşm istihdam ottiği 

daktılo lisanı maderzadı ka
dar süratle Fransızca ve İn
gilizceyi yazıyordu. 

Bakla 
İhracatı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
mil edılmektektir. 

Saat 17 do bora ve gök 
gürlemesini müteakıp yağ

mur düşmü~ fasıla ile saba 
ha kadar devauı etmiştir. 
Bırkoç gi.!ndenberi devam 
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kabelcsini yopmağıı ozmct 
mişlerdir. Ne güzel misal 
değil mi? Biz ki mc·vcudü
müzü düşünmiyerek daima 
noksanımızı düşünürüz. On
ları misal tutmalıyız . Öyle 
zıınnetmek isterim ki vuta 
nın ı zı se.,.ersPn İ1. BPlki va. 
tan ın Mncoğı arkasında yü
rüyen erkeklere gıpta eıler
siniz, Fukat eski hir Türk 
şuirinin meşhur sözii rı ü un
utmay.n z. « Bir memleketin 
kıymeti, kadınlarının kıyme
ti ılc ölçülür. 

M. Malş müsah besini hu 
sözlerle hitirdı ve çok nl
k ı şlnndı. Muktedır olabilece
ğ i miz şeyi ihata etmek, 
yevmi sılyimizle mılli abide
ye bir taş daha ilAve etnı ek 
zevkli, cesaret verici battd 
mestediri bir dü~ünce ıieğıl 
mi ı lir. Bu tılsım gö ıgade 

duruyordu ve onu farket-
memiştik. Onu ışığa koy 
ma k için bir vutcındaşımızın 

şarktn parlnk güneşinden 

bir nebzeyi bize getirmesi 
icabetti. 

eden sıcakların şiddetini bu 
su damla ları tahfıftıtmiş 
olmasından bugün hava se
rindir. -Hukuki madeniye noktai 
nazarından onlarda bizden 
~az.la halk vardır. BeJ edıye 
ıntılın bat ı na müntehip ve 
oıüntahap olarak iştirak edi· 
yorlı0 r. Bu ldtif mahluklar 
hür yaşamak zevkini yalnız 
şayanı h:ıyret bir st\y kud. 
reti izh or erlnük ko r şıl nmn 
dıln r Onlar esaret k ıı vıhn
dan kurtulmnkla duydukla r ı 
minnettarlığı meydana koya_ 
cak diğer bir vesile buldu
lar. Bu da vatan aşkıdır. 
Genç kalplerinin bütün aşkı 
ile, büUin yeni kuvvetlE>riile 
meml~ketlerini seviyorlar. 
Merasımde kafılelcrin g" Cİ
şinde onlar milli marşlarını 
nkeklerden daha tanınon 
bir sesle söylerler. Bu marş 
onların nihayet açılabilmiş 
dudaklarından kopan muaz-
zam bir neşidei şükrandır. 
Fakat şarkı söylemekle ikt
tifa ettikleri zannedilmesin. 
Faaliyette kusur etmüzler. 
içlerinden birinin M Malşe 
dediği veçhile memleketler
inin k-9ndilerine olan otiyus
inin diğe lıir şekilde mur-

Dünvada hirincili~i ka
zana·n t( ZEISIKON » 

foto~raf makin~lflrinin 
934 ot·)matik modelle
rini makine, sehpa ve 
cantanlarını «ŞAH MEH 
MET MAHne~ır nü -
SEYIN A VNI ticaret. -
hane~inde arayınıı. 

r::t 
ı:.:.ı 

r.:I 
&:.:I 

mı 

3 - İlk defa olarak kiişat edılecek olan pannyır mahallinde satıcı ~e alı
cıların istirahatler i i~~ İR tert i batı ltlz ı mı:ı alınmış ve her suretle i htiyaçları te
min edilmekle beraber getirecekleri hayvan vo emtianın hüsnü muhafazası 
için muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmıştır. 

4 - İşbu panayıra iştirak edecek olan zevatı kiramın kanuni rüıum ve 
vergiden başka hiçbir masraf ihtiyar etmiyerek bilcümle i şlerini kemali suhu

let 'Ve emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müstefit olacakları ilAn olu-

~u=r·==,=~=,===mı=====mı~===~mı=.c=====r=,==~mı;;;====ını~. ==~ffi]~.~==@ı=====,~=.=== 

:: 

•ııl~3alke i ·n Şifa Ka ağll!~~~•ı• 
~i 1 -==· l r 

!~ DAC ILICASI 1 
-

==J- Havagının, suyunun letaf Pli ve şifa hassalarıııııı ~ 
fcvkahldt)liği rorn~tizma, ... ku rn ve Löbrek hastalık- " 

#~ larıııa ka:·şı da n:ıfı oldugu herkPsçe nıa~iııı bulu- • 

tg1 nan ıııeşhıır BAL y A DA G I L- ~ 
~ J C A S J lıu kere idarei hususiyece a 

~= , 
l tamir edilmiş, lıamnılar ıçın de ayrıca teuez- il 

~~ ziih yerleri yapılmış ve arzu edilen derecede r. 
r4 fenni ve sıhlıi hir hale getiriluıiştir. (jcrck Balıkfl· ~ 

=~ sir ve gerek BaJva ile ola11 voJları da otonıohil 'e ~i§l 
=] kamyo;alarrn kola; hkla gidip ·gPlnwsirıe müsait bir ~ 
-~ şekle kouulruu~lur. Yeni müstecir tarafıııtlaıı Ut- J~ r• zı ıııgı• len lt>fr işa lı ~·a pı ldığı l(İ hi arzu 1>dı· ıı t.. " kar- •ll 

4 yola ve yatak ıa temin olu ıııımştıır. Esl.~bı. istira- 1 
~~ lıati lınzırlanaıı \'il:lyl'liıııiziıı huhiricik "'//FA~·; 

~~ K A Y NA {; / 11111 bu kcı·c çok temiz ve' 
] mükPnmıP I hir ~u ı Ptle açıldığı ve fi at larti(i zam ~=== -= -~ ~ )·apılmadıµı mulıtt1 r~rn halkım ı za nacmnuu ı vetle f= 

i~~Wiiiiiiiiii~~illlıillii~Wımijiı~~fı~ıl~ılıiı;liiijii~iiii~ iOOii~ii~iı. ~ii~iinıii~~~iiiiıiii/iiiJıi~tiijWii~iij;iili~iı 

Askeri Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı mahallerdeki kıtalar için rnuktazi erzakın ihaleleri 11 

ağustos 934 cumartesi ~ünii ~aa t 16 da ayrı ayrı icra edilecektir. Talip· 
leı·in mezktlr gii11 'e saate Ba)· raınıç askeri ~atm alma komisyonuna mü· 
racaatları . 

Cinsi 
Sı~ır eti • 
Sığır eti 
Sıuır t'lİ o 

Miktarı Hal şekli 
70,000 Kirazlıda Kapalı 

100,000 Ezine vt\ fleyildide Kapalı 

140,000 Bayramıç ve A~·vacıkta Kapalı 
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FOTOGRAF Bandırmada Maarif Oteli 
MA İNELERİ 

Şah Mehmet ma~~umu Hüseyin Avni ticarethanesi
1 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. Agfa { otograf makineler 
nin Bahkcsir<le yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA POTOGHA F ~IAKİNELEHI 
Yedi yaşındn bir çocuk turafıntfan dı:ı hi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime• 
ferin de EB alameti farikasını taşıyan ha
ltiki ASPIRİNdir. 

35 Kr. 
Vesika işle~iude kullanılan rn iiessese ~ahi p
leri niu sinflnıava verecekleri sr~siz v~zı .. . 
rekhinıları ucuz fiatla yapılır. 

Naınozgalı cnddesi maarif dairesi arkasında. 

··-- ~--·· 
··------------------------------------·· 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmiıtir. 

BALIKESİR VİLAYET MATB~ASINDA 8ASILMIŞTIR. 

1 


