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Yıllığı: 800, altıayhğı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar ~.•karım g-ırn"l D.rek· 

torü: FUAT BIL'AL 
\_ _}PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.D 

25 kuruştur. 
VE SABAHLARI ÇIKA :R . \._ _________ _) 

~ 

SAYI: ~733 

Yeni Kültür 
Hareketleri 

l. kültür Bakanh8ı son ay 

1
rda, eğitım ve öğretim 

"•nlarıncla geniş bir arat· 

~rrna ve inceleme yApıyor 
: Arıkanm çalışmaları üze
tınde gazetelerin vermel<le 
01dukları haberler; bir ana 
l>rogramla yapılan bu araş 
lırrnaların bize ge1en günlük 
l>arçalarıdır Bunları ı:ürekli 
0lcull"ııyanlar, veya bugün 
~lcuduk'arını düniin haber 
~~'ine bağlamıynn 1ar helki 

11 çalıımaların toplu bir 

~"Reıt olduğunu sezmiyecek
ttdır 

IC.Gltür 81\kanlığı. ilk ön· 
~ bGtiin Bıııkanlıklardan öğ· 
~~tftn Ü7erindeki düşünüşlt
d tıl ıordu . Devlet öRüt1erin 
e Yer alacaklar hanızi va· 

ita vetlttfrilme1idir. Riçok 
hlet kolluınm y11 ptı~ı hi7 · 
--~tlerden evlce fayda lan-

"''•ı için uluııa hRn!lİ flprr · 
:~de bir elHtim verllme1l 

lr Stvııual hRkkmı kulla : 
"•rken, .-konomf ııılııınınrlııı 
~-lı,ırken, tiizel fşlf!rini ko· 
~'larken vur-lef,., en "7. ne
\~tl bilmelidir Kamucıııl tnh· 

11
'tt korumada 'osvftl hAvah 

1 ~rl~rnektf" rlevlf"f(:e tedhfr
~11\ """ cizS?ilerin,.. uvaHL 
'-'~•f fcfn vnrdd;ışı vPtistirme 
~stbi nf' olmahrhr Bütiin 
,.."-'tar Ü'lerindf' 8ak1'nlı1<1a
f" •ereceklt'!ri <'ev~plar çok 
'.lda1ı olacel<tır. 
~ 8irçok ö~retmenlcrimizle 
~ .. lillarımız da şu günlerde 

liltür Bakanlığının geniş 
~tutarına cevaplar hazır'a· 
:lktadırlar. Bir öğrt·tmen. 
her, yı' ı ~onundıt, veya her 

k ' 11gi bir tef fişle btrliktf" 
d 'rıdı görüşlerini, bağlı ol 
Qltfu Yere bildırebılir, ancak 
•kanlığın bu yıl birçok öğ

~~lrrıenlerimizden sordukları 
'~" genit ve ileride alına· 
~it kararlar için çok öne 

ldir. 

> ~iiltür iş'er i miz üz.erinde 
'taız devlet örgütiy'e öğ· 

t•tlll k d ·ı .. ) en a rosunun ı gısı 

et~r diye dü~ünect kler he
"'en t Yoktur. Yurdsever ka · 

1 ~~teriyle her Türk l<ültür 

ç' ~ti icin de bütün ulusa 1 

~ 1flll ılttrdaki özverili i gi· 
'111 · 1 esırgemez . 

~ .. llıuaal ça'ışmauıı:zın en 
CliYük ve en gen ş kadrosu 
~ lıttıuriyet Ha k Partisidır . 
~~i, devrımin başındanberi 
,, Un yurddaıların 'a mz 
> haal kınavlarını ba~arılı 
~kllttııı deği dir. Kü'tiır ve 
d 01tıoll"ıi a 1 anında da yurd 

~,'t lr dütünüş ve duyuşla· 
'ttt llı Parti çevresinde topla 

.:•la~ ve bir prensıp içınde 
'lı~lıge ve yüceliğe doğru 

ltıışlardır. 

dG~eçen mayısta Parti dör
.... l'lcij büyük "urultayı, son 
""o litrı lr~anıı onadı. Ulusal eğı -
b Uzerindekl ana fikirler 

\llld ''1> a dahR geniş olarak 
tt, tandı . Kültür Bakanlığı 
r,ki ~t~şlırmalarını bu ana 
~, r erın haya ta geçmesi için 

~,~'Yor, bütün incelemeler 
ı~ 

1 
u~ ve çok verimli tedb r· 

re 
tı,.l' Programın yt-rine ge-
lı,lt l'lleıi yolundadır. Kültiir 
~ anlığının bu ça 111mala1 ı 
l~rı d "it . n eki yurddaşlann ge 

d,~ •lıısi bir çok } o!lıt rdan 
tl faydalı bir ıekle so 

Ağustos 25 Pazu 1935 

• 

içişleri Bakanın 
Çekileceği Söyleniyor. 
Eski Tüze Ba~~nı Mahmut [sat Boz~uıt içişlui B~ka-

lnhğrna mı getirilEce~1 Mchrr,ut [sat izmir~en ist2n~uta 
çağ.nl~ı 

İstanbul, 24 ı Özel J bura 
da çıkan şayialara göre İç 

iş 'cri Bakanı Şükrü Kayanın 

kabineden ç •kı f'rek yerine 

eski Tüze Bnlcnnı Mahmut 

l:.:~at Bozkurt get rılecektır . 

Bu şayianın henüz ne de · 

receye kadar \loğru o ' duğu 

belli d ğıldır. 

,. 
ı Ajans 
Alamıyoruz. 

, 
1 

Şu gün1erde gece geç 
vakit:ne kadar bekledi· 

ğhliZ ha d = her nedense 
ajırns bir tiir ü alamiyo 
ruz. Bü yü:ulen ajans ha 

herlerini gunu gününe 

gazetemize koyamamak 

tay iz. 
Bu gece de tt>lgrafhaııe 

den birkaç defa sordur 
duksa da: 

ÇıkmAclı, <"evabını 

aldık, 

nu i~ın düzeleceğine 1 

inanarak şu yazımızla i~ . 

gi i makamların nazarı · 

dıkkalini celp {diyoruz. 

ONUNCU YıL 

Türkiye gurup birincilikleri .• 
----..... ------------.-=a~ 

Fenerbahçe-Çanakk-
ale, Bursa - Gönen 
fen ar~ ı~ç1 kap tam· ··önceden ke~H:ette bn lunm~ k 
doğru olmaz amma, yarınki maçta 8msa He bizim 
galıp geleceğimi~i sım~ orum diyor. fener tam ~2~ro 

if e gelmiş ~u~unu~or 
-------

Oün misafir sporcular şeref ne Halk Partısı bir çay şöleni 
verdi. İlbayımız dd gençlere karşı bir söylevde bulundular. 

Türkiye futbol birincili 

ği grup maçları için şehrı 

mize gelen f utbo 1cula r şc 
_·.:;-,..:=-...= .. ____ _ 

Türkiye - Romanya Zafer 
Tecim Anlaşması .. 

... refine C H . Pnrlisi ılyön 
kurulu tarafı ıdan dün ~aa t 

on yedide Şehır kulübiinde 
bir çay şö;eni verılmiştır 

-
Ege ve Kaıa~eniz lima1lan mahsulleri Romanya ~olu 
ile i~raç olunacaU1r. Bu yol s2yesin~e ~üz~e ~ır~ 

ucuzlu~ elde edif miş olaca~tu. 
İstabul, 24 (Özel) - Ro· kadar naklini ve oradan Ro-

manya ıle al<dedılmit olan 
yeni ticaıe.t mukavelesi bu 

hafta Bakanlar Kurulundan 
çıkacaktır. 

mt n nakliye va11ıtalarırıa te· 

simi cihetini de başarmak 

emelindedir. 

"" 

8ayramrn~a generalliğe lB· 
rf i edece~ mirala~lar. 
İstanbul. 23 (Özel) Za 

fer bayramında illı.n edıle 
cek askeri terf ı list lerlnde 

erkanıharp miralayı Mus· 

tafa Kemalle. harita mira 

layı Abdürrahnıan n gene· 

rallıga terfi edecekleri söy· 

leniyor. 

Mevsuk bir membanın ltalya - Habeş gerginliği -
H a b e şist an 15,000 
Askerini Yola Çıkardı. 
Cep~ed e Ha~sş ~uvvetleri üç mü~afaa hattı hazırla-

verdiği malümata göre Tra 
bzondan itibaren F ge ve Ka

rad .. niz limanları mahsulatı 

Avrupaya Homanya yolu 

ile ıhraç o'unacaktır. Au ye 

ni rol sayesinde 'Üzde kırk 
ucuzluk elde edilmiş ve za 

mandan iki gün lı azanıl mış 

olacaktır. Ron' anya hül-:ü-
' meli, diğer memleketlerle 

akdetmiş olduğu talimat iti· 

lafları biLe de teşmil edile 
cektir 

, mışlaıdır. Bu hatlar Habeşistanın her yanından gelen J 

1 Ro!~~i2~U<~~~~I~~ g~~den a~i~~~n~V~~~~.n~!~I~ bun· 
Ekonomi Bakanlığı aynı 

zamand:\ ınuhsullerimizin 

Türk bayrağını taşıyan sefi 
nelerle Tuna limanlarına 

Nazilli 
1 

1 

Bez fa~ri'\&sının temeli [~0-1

1 nomi ~a~anı tarafından atıllh 
fzmir, J!4 (Öze ) Eko 

nomi !'akanı C ·'al Bayar, 

Nazillıye gidı,;rek bez fabri 

ka• ının temelıni n lmıştır 

Temel atma törenınd ı~ şehir 

li, köylü, kadın, er~ek bin 

lerce ha'k hazır hı · lunmuş · 

tur. 

kulabilir. Gazeteler bunlara 

çok yer ayırabililir ve ilgi · 

!erin hızını 

bu1a bilir 

Bakan lık 

artırıcı tedbirler 

da, k( ııdi uz 

nıanlarınm yurd içınde ya· 

pncağı geniş değetlerle her 

yerin özel <lüşünüş ve dıı 

}UŞUJIU toplı) abı1ır . 

Arsıulusal teknik icap1a 

rın bizde nıtsıl yeritilrceğini 

bütün bu .ıraştırmnlardan 

ı-onra ,ortaya konn. u\i o aca 

khr. 

Kernal Ünal 

yük deniz mırnavraları, ya· 
rııı l~ari ile Napuli arasında 

başlıyacaklır. Manavra1 aıın 

lar arasındadır. 

Hı- rar cephcsind • Habeş 

kuvvetleri üç müdafaa hat · 

am()cı, büyük lı. ıp gemile· tı hazırlamışlardır Bu hat 

rini taarruzda kul lnnm cı ktır . lar İİabeşistanın her tarafın 

Napoli, 2:~ (A .A .) Mi 
tozlıa gemisi. Erilll nın l.m 
anı olan Massauaha müte· 

veccıhen, birçok bonıbardı · 

nıan ve keşıf lt\yare1erini 

yüklü o aıak hareket elmiş 
tir 

Napoli, 23 (A A ) ma· 
dda Vera(·e ve Ga'a vapur 

ları Masrauac top<, u ve ha 

yvanlnrı hami 1en hareket 
etmiştir 

Paris. 21 (Özd) Frl\n 

sıt. gazetelerinin Adısebaba 

muhabirlerinin bildirildiği 

ne göre Halıeşistan İtalyan 
tecavüziine karşı müdafaa 

için çok sıkı tedbirler alma 

ktadır. Paytahtta topl11nmış 

olan So1 bölgesınden 

15 000 muharip, modern 

silahlarla silahlandıktan son 

ra Tıgre doijru ~ olii çıkarıl· 

mışlır 

İmparnlor hapiste . olan 
biitün siyasal hasıml;ırını 

affetmiştir. İtalyanların hoz 

guna uğradıklnrı Adu,\ mu 

hc.rebesinde flilheş kuman 

danlarmdan olan Balhıya 

dan gelen yenı kuvvetlerle 

ve göndt>rılen malzeme ile 
gündt n güne kllvvetl( mı.ek· 

tedir Harardan Somali hu 

duduna gi le.ı bütiin yollar 

silahlı, silahsız askerlerle do

ludur. Muhtdif noktalarda 

talım ve ınalzenıe merkez 

lerl kurulmuştur. 
Dünyanın lıer tarafından 

Adisababaya gonüllüler gel· 
mel. tedir Bunların arasında 

bir çok generaller vardır 

lng lterede ileri fikirlerile 

tanınmış olan miralay Sam

ford bunlardan biridir. 

İstanbul. 2j (Ô:zel ı 
Aclisal abada ve cliğ('r Ha 

beş şehir ve l<asabalarında 

bu1unan İtalyan tebeası Ha 

beş topraklaıından uzaklaş

mışlardır 

İstan bu 1, 23 (Özel) 
İtalyaııın Adisababa şehrin
delci konsolorn . kazaen ifa 
beşleı tarafından öldürül 

müştür. 

ftalya · Habeş·stan siva
sal münasebatının ke:;i eliği 

hakkındaki haberler , Ro 

madan yalanlanıyor. 

Şölende İl bayımız 'c Şa rb 

ayım z B. Salım Gündo· 

ğanla, Say]a vımız B Hacinı 
Muhittin, Korkurmayırrız, 

bütün daire dırektör lerı, 

misafir bütün sporcl ar ve 

bölgemız birncisi ldmanyı rt 

lular ha1ır bulunmuılardır. 

İlbay ve Şarhayımız B. 
Salim Gündoğcın bu samin i 
toplantıda ş~ değerli SÖ) le

vde bulunmuşlardır: 

"Genç misafirlerimi?.; hoş 
geldiniz. Sizleri Balıkesir 

genç1 ıği v~ Balıkesir namına 
sevgi ve saygılarımla selam-

arım Ru yıl bu spor top 

lantasmın Balıkesırımizde 

olması bizim için büyük bir 

şereftir. Aramızd. bulunma

ııız bize neşeler veriyor. 

Gençler!. Belki sporda La· 

zı milletlerden biraz geı i 

yiz. Fakat sizlerin zeka ve 

kudretiniz sayesinde, bir gün 

gelecek, bühin milletlerin 
başında bnlunncağız. Dün 

yaya Türk gücü 

meçhul değildir. Padişahlık 

devrinde gençliğe ehemmi
yet verılmediği için, bu güç 

gizli ka · dı . 1 u, l"ürk gücünü 
sporda, cihan tarihine sız 

kaydt:ttıreceksini:z. 8üyük 
Atatürkün kurcluğu inkılap 
Türk g ~nçliğinin nıevkiini 

yükseltti. 

Gençler!. .. Alalürkün bir 
sözü vardır: 

"En buhranlı zamanlarda 

yardımınız, danıar'arımzda 
akan asil l<andaki, ce" her 
olacaktır . ., 

Ulu Atatürk bütün , urdu 
size emunet ediyor 

Gençler!. l lepin•ze birden 

R S lım (dtı.ıl ıı.-aıı 

mU\•aff aldyetler di erken ka 

rdaşça sevgi 1erinizin i 1er!e. 

mesini temenni ederim. 

Yaşann, gençler... Yaşa
sın Türk spor-u 1, 

B Salim Gündoğanın 
söylevi sürekli ve candan 

alluşlar'a sona ermiş, 
toplantı samin i bir hava 

içinde saat on sekize kadar 

devam et mittir. 

···~-~':: •T: 

Grup birinciliklerine bu· 

gün saat on dörtte başlana
caktır 

Dün sabah Bandırma bö 
lge birincisi Gönen İdman 
yurduyle 1 akşa:m üzeri Ça 

na1' kale birincisi de şehrimi 

ze gelmiştir. Bu surf'tle 
dört l ö•ge birincı 1 eı i şehri· 
mizde bulunmaktadır 

Program mucibince dün 
takıın 1 arm numaraları da çe· 

kıldiğindeıı, bugün hRngi ta· 

kımların karşılaşacakları be· 

ili olmuştur. 

Saat OJl dörtle baılıya

cıl.k olan birinci: i maç: Ban · 

dırma bölgesi birinci C ön en 

İdmanyurdu ile, Bursa böl · 

ge birinci Demirspor ara · 

sındadır. Bu maça hakem 
( ı '('\'. ııı ikinci rnyfodu) 

~oaaaaaaaaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaao0 ~f> ~~ 
J ~ 
o \ 
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;.. Çocuk Sağhğı: ·i •·••··••·• •&••:.••········· 

Su 
Zeytin 

Mahsulü ~u yıl geçen ytla 
göre yüzde knk sekiz ek

siktir. 

(iL .. 
• • ... ~ • , f • .. - • 1 \. 

~
. . .. 

... . .. ~ ... _ . .. . - - ':~ . "· . ., .. .,; . . 

\ ' E 1 L Ç E L E il İ l\ıl İ Z D ı: 
' J_şl!!_şaka tarafı 
i Tipler .. 

Su, çocuk sağlığında ge

rek içilmek ve gerekse te 
mizlıkte kullanılmak sureli
le olsun çok önemlidir. 

ı->u vücuda bir taraftan 
girer, obir yandan ç;kar . 

in.an yapısının yüzde (58) 
zini, çocukta (75) tini teşkil 
eder. 

Çocuk yapısı bu ziyade 
lik do'ayisile su dei iştirme 
ğe ve su almaya dahıt iste 
klidir. En ziyade vücuttan 

çok su çıkmasına sonuçlıyan 
hallerde (ateşli hastalık do 
layisi1e su içmesi ziyadeliği. 
amel ile çok su çıkman) 

gld .. ni yerine koymak ıçın 

hasta cocuğa hol su vermek 
lazımdır . Çok defa vücud 

hasta 'ığa biraz daha daya 
nac-tk ve belki kurtulacak 
iken su eksikliği, fenalık 

gelecek diyerek su verme 

mek bilgisizliği, işi ölümle 
sonuçlayabilir. 

Suyun çocuk yapısında 

jtlni anlattıktan ıonra has 

talıkta dokunur diye çocu · 
klarına su vermiyen anne· 

lerin pek çok olduğunu sö

yliyecek o ursam çocuk ha· 
kımında ne büyük yanlıı 
lık yapı 1dığı meydana çıkar. 

Suya karşı ittlha, bedenin 

ıuya olan ihtiyacının ala 
melidir 
Şu halde ~uyu hasta 'ık ta 

ve sağlıkta çocuktan esirge· 
memelidır. 

Suyun temizlikte kullan· 
almasında da çok büyük 

yanlışl klaramız vardır. De· 
rımizin ışı gören <lelik 
leri il irle tıkanırsa sağlı 

Türkofisin topladığı ma 
lumata göre hu yıl zeylin 
mahsulü kalate itibarıle çok 

iyi ise de zeytin rekoritesi 
yapılan tahminlere göre ge

çen yıla gÖrf' yüzde kırk 
~ek iz ek~ıktir 

Uraylar 
Kongresin~e neler ~onu

şulacak. 
25 Birinciteşrinde Anka· 

rada toplanacak (birincı 

beledıyeler kongresi) için 
bütce!eri yirmı b in lira ve 

daha yüksek olan bütün 
memleket beledıyeleri çağı-

rılmııtar . 

Halkın müşterek ihtiyaç 
larını konu§mak üzere top-

lanacak kongrede en çok 
şu meseleler konuıulacaklır: 

Belediyelerimizin bayın. 
dırlık işleri; bet ııene ık şe· 
hir planlarında çalııılacak 
mevzular plan . su, ışık, yol 

gibi iş er için kurulacak ba

yındırlık kurullarına dair 
etütler, hayat ucuzluğu. be 
ledive bütcelerinin gelirleri 

ile, bütce usulleri; bu gelir 

lerin en az masraf ı a elne 

Uray 
• 

Kara~av :S ~u~usunun mo-
tör daih s;ni yapltr~ı . Bu 

su da şJhre venlecek 
Uraylıkça satın alınan 

Karakavas kuyuı;unun mo

tör dairesi yaptırılmıştır . Bu 
kuyunun ıuyu da bir iki gü 

ne kadar şehir sularına 

katılaccıktır . Böylece şarba· 
ylık başardığı bu yeni işe 

, şehir ha l kının su ıhtiyacını 

daha fa7.la önlen ek imka-

nını bulmul' demektir. 

8. Hacim Muh~ttin Bandır
madan şe~ıimize gP.ld1. 
İlimiz çevresinde incele 

me1erde bulunmakta olan 

ıaylavımı:ı B Hacim Mu· 

hittin dün Bandırmadan şe· 

hrimize gelmiılerdir. 

Kasaplar 
Deresi ~analizasyonu ta

mamlandı. 

mi 
Kavakta Bu Yıl 
•• 
Urün Çıkımı Çok Eyidır. 
Bir hükumet konağı yaptuıl~1. Her çarşamba gün,eıi 
pazar kuru!uryor Kamun~a Hava Kurumuna karşıyar~ım. 

Kavak, 24 (Gezgin ayta
rımızdan ı Kavak, Bandır

ma · Göne n , şosatı üzeri

nde yeni teşekkül eden ka 
munlarımızdan biridir. 

Kavağın güı.tl bir okula 
sı vardır. Bu yı l büti.in kö 

ylünün yardımı ile bir de 

hükumt t konağı ım ydnııa 
getirilmiştir Konak kamu-

nun güzel bir yapısı o li\rak 
göze çarpmaktadır. 

Ya' nız ıçınm doğrama 

kısım ları için vi layet in yar 

dımı beklenmektedir . Eğ,!r 

bu kı. ım da bu :;ek ilde ik· 
mal ed ilecek olursa konak 

tam'\m}anınış olncakt:r. 

Bu yıl Çakırda ve köyle 

rinde ürün çıkmı çok eyidir. 
Bire 13 mikdaranria ürün 

aldığından halk memnundur. 

Kavakta her çarıamba 
günleri pazar da kurulmak-

tadır. Bu suretle halk hem 
s-ı.tmak istediğini pazara çı

karmakta, hem de eksikle-
rini kolayca elde • 

etmenin yo ·unu 

dır. 

Lulmakta. 

Kanı unda llö va Kurum~ 
na karşı büyük bir yardım 
faaliyet i başla mı~ olchığur. u 

sevinçle gördüm Kamunbay 

ve Parti Başkam bu hususta 

çok çalışmaktadar 1 ar Şim 

diye kadar lrnruma bıralu 

lan yüken ve v erim t3500 ) 
lirayı geçmiştir. 

Köy adı Lira 

Kavak 741 

Küçük Soğuklar 200 
Büyük " 300 
Çalıoba 316 
Pa~açiftlik 400 
Küteyli 345 

ile ak 3uU 
Kelk 2ou 
Motamak 2!1 
Çavuıköyü 4ÜU 

Kavaktan malülga zi Ôm· 

er bir defada kırk lıra ve 

rimde bulunmuştur. Yurdse· 

ver Kavak ' ıları aHuılarız. 

edilmesi çareleri; yeni gelir kısmı da bitiri'miştir . Bütü- Genel N uf l .. J s Sayımı 
ler yolları ararnnk ve bun nü 1258 melre olan bu ka-
laran üzerinde araştırmalar 

yapmak, beledi}e paraları- na li7a!l}Ontın tamamlanma. Hazırhklari ilerliyor. Humarataı' i~leri bitti - Sayım 
nın harcanma şekıllc.ri; he si .e şchrım iz buyük 1 ir sa 'I 

~ 5 -
1 Ya· Siz de bi iyorsunuz 

k l ı .. · - 1 ları. o ur arım . . ırı yar " 
.. tomLu l lan ve bunlarııı 

" o· 
özel ' iki erini incelediktt>n s 
nra sıra , her iki cinsini bir· 

d .. n "\·iroz,, di)e avlaodır 
dığım zaif ere geldi. 

.Zaifler, benim anladığııt1" 
göre bütün tipler içinde tll 
karakteristik , özel ' ikleri tll 

. ·dir 
çok se çkin 1 t'şmif olan tıpı 
Amma bundan, bu hüküf11 

den önceden "tombul,, "eY' 
"iri, yarı,, iken sonradan ı\ 
if l ıyanlar clı~tır ve dış tutu 
malıdır. Cünl<ii bu giblltr 

• 1 tar• 
ne kadar zaifla mış o sa . 

k d · t · · girrtı•I ne a ar çıroz ıpıne 

b 1 l . k" - ellik· u un~a ar yıne es 1 oı 
•• lerini kolay kolay bırakaf1'1. 

ı.lar. Her özellik; bir1etf11'
1 

kök l eşmiş bir huydur· t-JoY 
A ıar 

ise canın altındadı. ta 
.. huy canın altındadır.,, DiYt 
yalan ve yanlıt söylernef11

1
'. 

b. ger 
lerdir. Bu çok doğru ır 

çeklik tir. 1 . ı,, 
- el'" Ş ımdi "çiroz,, 1aran oı , 

1 
J,11l • 

lerini inceleme~e baı ıya 

Bence çiroz erkekler: ~ 
1 - Çok sinirli ve art• 

bag"' ırgandırla r. • p· 
2 - (Öfke baldan ta r 

dır) sözünün anlamıııı he 

vakit gösterirler, le 
J - Kafalarına koydu lı 

lara bir işi - sonu zarar 
da o 'sa - herhalde bafar 

mağa çalııırlar, rı 
4 ~ Dar can ' ı oldukla l 

1. 
için her itin vaktinde yllP 

·rıer· 
masına çok önem verı i 

5 En çok sevdiklef 
-ı·· .. çlll" 

şey; başkalarının gu U•• k~ ğımız bozulur l'u hal 
hastalık sırasında devam 

ederse vücudun dayanıklı

ğı azl}.lır. 

Temiz ık, yıkanmak has 
talık ve sağlık zamanla 

rında çok yam yış 1ıdır Ka 

nın daha hıı ' ı dolaşması
na ve dah!i ziyade iş gör· 
mesini sonuçlar ki lıu da VÜ· 

~:~~a;;~tı~:~dık sistem erine ğlık eserine ırnvaşmuştur. cetvelleri ~aztr~an~ı- Bölgelerin aynlmasma başlan~ı. 
Bütün belediye re ı slerine ,·ı, 1· 1,o"pru" yaptırılıyor. Bu yıl 20 i l kteşr inde ya 

1 

Bu işler b . ttikten sonra sa · ı 
kongre programında göste- 1\ ~ pı · acak o lan gene\ nüf u yamı yapacak olan işyarl ar· 
rilen bu m evzulara dair ken- Yeni yapıln.akta 0 1an pa- sayımı haı:ırlakları ilerleme seçılecektir. 

raflarını bulup alay etrııe 

tir, -fke " 
6 En kızdıkları, 0 

11 
lendikleri şey; başkalıtr~~ı'
kendisile taka alay deikB" 
yapmalar ı dır . Hele bu ~"bir 
yı yapan kendisinden 11 
az da küçük olursa, o ıaf11~er· 

di belediyelerinin hali clnu- ktedir. İstatistik genel direktör rlon önündeki beton h öprü 
mu ve belediyelt rin İl, ilçe, kamun ve bütün lüğünden gönderilen dıvar 

ile Yıldınm mahaHesincleki hususi yeline gö re h ·r rapor köy : erinıizde numarataj işleri af ışleri şehrin muhtelif ye· 
hazırlcımaları hildirilnıişlir. bozuk köprünün inşasına bitmi~tir. Sayım cedvelleri r 'erin e asılmıştır. 

cudumuza sağlık verir 
ı ı baflanmıştır. hazırlanmış ve bö l gelerın ~~u afiş l er yazı ve res· 

Yugoslav Bir ~tanma' ~~~· ma<ona d. b·ı••nmış ~7~::ıı.:~:~~:~~. önemini ca. Hergün yıkanan çocukla 
rın renkleri gü7.el. keyfleri 
yerinde, h:lstalık 'ara dayan . 
ınası ziyadedir. 

Yıkanma sağlıkta o1du· 

ğu kadr.n, hastalıkta da la 

zımdır. Haıta çocuklarda 
yıkanmayı fena bulacak pek 

az hal vardır. Yıkanmak 
çok d~fa tedavi yerine geçer. 

Ka~inesin~e değişi~lik ola 
cak 

Belgraddan bildiri 1 diğine 

göre hükumeti tutan üç pa 

rt ı den mürekkep büyük bir 

parti k~ırulması üzerine Sto 
yadinoviç kabinesinde yakı- 1 

nda ban değiıikli!,ler ola - , 

[ski uray ~aşhekimi Anınat 
(min Os~üdar urayrna atan~ı 

Uzun yıllar urayımızın 

yapmakta başhekimliğini 

ık...·n, iki ay 

ayı merkez 

anmış olan 

önce ~lanisa ur

hekimliaine at

Dr. B. A a hm et 

Hastalık sebebile on beş, 
yirmi gün çocuklarım yıka
mıyan annelerle her zaman 
karşıh .. ~ırız. Ateşlı, ame ' i, 
dermansız bir çocuğun vü. 

cudunu kir iç in 'e görmek 
ne kadar üzücü ve acındı 
rıcı bir ha oluyor Bundan 
baıka bır de çamaşırlar de 
ğlflirilmemi,tlr, kirlidir. Bu· 
nun da sebebi hastalıktır ki, 
manası ıınlaşılmıyn.n bir ha 

cağı söylenmektedir. j Eminin 1w 

1 ura yı başhckııulığine ter 

defa Üsküdar 

Üç ar~a~ij eve girmek fian ata ıhlı ğ ını h a ber aldık . 
istemışler. ! zd~ .b~h;~: 

ldir. 

Pek büyük f enalıkl .. an go· 
rülen şu adetleri bırakarak 
s a ğ l ı k koruyucu yol' 

!ardan git ıneğe baılamalı
dır Bunun için de çocuk ba 

Dün gece saat 23 sıralar· 
ında Karaoğlan maha lesinden 

oğlu Rif at i le aynı mahal· 
!~den arkadaşı İbrahim oğ • 
lu Hüseyin ve İLmirler ma· 

balleııinclen Al<1f oğlu Süle 

yman serhoş bir h r. lde Ma
rtiı maha l lesinde oturan 

Şaver adındakı kadının ev· 

ine girmek istemiş erdir. 

Üçü de yakalanarak adlıye-

kımmı fenni yollardan gö · 
türecek ol.sn çocuk bakım

evi ile gorüşn eleri sıklaştı- \ ye veri ' mişlerclir . 
rmalıdır . ---

Buraya gelinmi Yecek olu- ı l k ----------

' k ı yapa rdı" ye hasta çocuk 
rsa, buögüt er omşu gez 

il ları susuz bırakmamalıdır. 
melerinde sağlık kura arına 

1 f ler giin yıknnınc\k çocttk-(k "'idelerine) uygun o ınıya 
d lara sağlık \'e neı:e vtrir. 

rak yapılacağından, gün en ~ 
güne yıkamaktan kor~ula Sevgi 1 yavrularını1:11n rn-
rımız ziyadeleıecek. daha ğlığı içın tenni ilg ı alaka) 

bir zam~n çocuk ölümleri göstermek her anne çin en 

1 k • bü '-'Ük zevk olmalıdır aza mıyaca , çocuk yapısı ' 
~üzelleımiyect:ktır {.ocflk (1:111 <1/ l nr. 

Sudan korkmamalı, fena· /vlenıduh Özçan1 1 

Emin şehrimi 

ka dıl< tan son 

ra yeni vazıfosin e baş'amak 

üzere İstanbula gitmiştır. 

-
Tenezzü~ treni ~u gün~en 

iti~aren ~ald~nld1. 
Her pazar günü şehrimi· 

zden özel bır tren Bandır · 

maya geLintıyf' gilmel< isti · 

yenleri sabah gö ti.iri:p ak 
şam getıriyordu . Mevsimin 

dt>ğ şmekte ol ı asındıın De

v et demiryolları iclaresinct: 
hu trenin ayın yırmi be şi 

nden itil aren işleti l memesi· 

ne karar veri cliğinden bu 

günden ba~lamak üzc:re bu 
k<1tar artık Bandırmnyn hn 

reket etmiyecektir. 

Türkiye grup birlikçilerı ., . . 
(1 -ta r tı fı birıncı s3yfu ıl 1) - Tam katro ile ge l-

olarak İı.tanbul bölgesinden 

Sail Salahattin ayrılmıştır. 

İkinci maç: Fenerbahçe i e 

Çanakkale bölge birincı~i 

arasında yapılacaktır 

Dün bir muharririmiz 

maç yapacak ta . 

kınılaı ın kaptanlarile görü 

şerek kend ılerınden bazı 

izahat a l mı§lır. 

Muharririmiz Fenarbahçe 

kaptanı B. Fikrete: 

ne 

- Yarınki maç hakkında 

düşiinüyoı stınuz? Diye 

sormasına karşı, tin 1ü takım ın 

kaptanı şu cevabı 

tir. 

vermiş· 

l ~ ilmem ki, ne diyeyim? 

Önceden kehanette bulun· 

ınak doğru olmaz. Ç ünki 

maç tıpkı top gibidır. Fakat 

yarınki maçta, Bursn i' e hi 

zim gal ip geleceğimizi zan 

nediyorum:Çanakkaleli'cr ha 
kında henüz bir fikrim v~k. 

Yalnız Bursalı lara yaptıkları 

bir maçta yekdiğedoin bir 
ayarrh olcl11klarını anladım. 

Tabi\ bunu da ha ziyade ya 

rınld maç sfüterect ktir 
Tam kz.dro ile mi" t;?f>I 

diniz!. 

dik diyebi i irinı. 

Yalnız tam kadrodan iki 

oyuncumuz noksandır: Şa 
banla, Cevat.. 

Yarın \ bugün) Ce<1adın 

ekspresle geleceğini sanıyo 
ruz Gelirse tak: mdaki ye 

rin e geçecekt ı r . 

- Takımını:tın yarınki 
maçta alacağı şekli söy iye 

bilır misiniz? 

Yarın takımımız şu ar 
kadaş lardan teşekkü l ede· 

cektir. 

Husamettin, Faz.ıl , Yaşar, 
Lebib, Esat, M. Reşa t. Fık 

ret, .::ıüleym a n, 
Naci , Nıyazi 

- Stadyomu 
dunuz? 

A 'i Riza , 

nası l bu -

- Henüz görmedim Ar· 

kadaşl.ırın söyled ı ğine gör:-, 
saha oyunumuza ıniisa ı t ol· 
maka beraber o dukça sert 
ve taşlı imiş. . • 

Muharririmiz B. Fikrele 
son sualini sormuştur: 

- Y cneceğınıze emın mi 
sin"z? 

• Kaplan son ve kati ecva 

bını vermiştir: 

- Tabii .. 
Mu ha rrırimiz bundan ı;on 

ra Gönen ve Bursa kap 
tanlarmdan da yarınki tak· 

ımlarının a 1acağı şekli sor· 
muşsa da henüz tesbit etme 

diklerini ıöylemi~tir. Yalnız 

b"ntr 
kızgınlıktan küplere 1 ı· 

7 - Hallerine bakf11
11"t. 

lar da büyüklük taslarlar a· 

d
.... ces 

bu duygunun ver ıgı 
rla'• retle herkeı:e kafa tuta e· 

. - i ~ 8 işlerinde duı.efl 

verler, 'ıJ 
9 Hareketlerinde ço 

·kt·rler• 
bir pire kadar çevı _ 1 • k" . 

1 O - Gövdeleri gıb• lı~ 
. l)ıaıı 

faları da çok incedır. I ,.11, 

savamanında bulunan " 

çoğu zaif tiplerdendır, ıJ • 
11 Kadına kartı dııY 

m'ukları ilerıdir, il•" 
d • lırıl 

12 Fakat bu ll) f1 
dıf11 

hiç bir zaman bir ka )t.ri 
· rııe 

boyunduruğuna gır Çii 
k4?rle sine kadar varııı aı· 
nkü çok iç idir 'er, 

1 0şf1 
bu ll 

l 3 - Bu tipte ·bidir' 
erke k :er bir kelebek gı ' ıtl•· 
ler bir çiçek 'e bahar 

0 

yaca~ına inanırlar . 
14 Yuva 1 arına 

'arı Çok artıktır . hele 

da o ' ursa , 

15 
all'gııfl· 

Ve en son ·r. ' "'ıs .,. 
dır1 ar ; lıe r 

se i güç1eri 

işi başar111s8 

vardır. K 
N· saıtı ~ 

- -- feııe'e 
Çanakkale kaptanı kiıde çı 
karşı takımın şu şe 

1 · t ı r · kaca~ını söy enlJŞ fe 
. N ır11•· 

Faruk . Semih, "' (fer• 
Muıa · 

ridon, Atıf, Ali ~,.tıııı 1 • 
İslam , Sabri , Mehnıel · yl111ı1 

ve 0 
Herha 'de yarın, . ·ııde 

.. n ıÇ• 
takip eden beş gu . yıtfı· 
çok canlı spor gürılt-r• 
yacağız 
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Yabancı gazeteler de gördüklerimiz. 1 
• • : Duyuşlar .. : •••• • ················•••R• .. 
lz.nıir panayırı 

Her yıl açı lmakta olan 
İ1.rrıir arsıulus<d panayırı, 
bu Yıl da beşinci kez o 1a r 

ak ağustosun yirmi ikinci 

&Ünü ~aat 18 de Ekonomi 
B ' hakanı Celal Bayarın çok 

Otıernli ve gerçekten incelen ~ 
ltıeğe deeer bir söy' evı ıle 
açıldı. 

Arsıulusa l fzmir pa nayırı. 
5
Öylendielne ve ajanslarda 

okuduk atımıza göre bu y ıl 
geçen yıllardan daha geniş 
Ve daha önemlidir. 

htnir panayırı , bu yıl yal 
ıııı ltendi ekonomi ve end-
iistrı· . 1 . . . t ' - k ış erımızı or ayn c. o 
ltıekfe kalmamışt"ır Geçen 
Yıllarda ufak ölçüde g ı rme· 
fe baş ı yan Jış pazar arının 
ltıallan, bu yıl daha geniş 
bir surette panayırda yer 
alrnıtla rd ır. 

hnıir panayırı, iç ve dış 
Paıarla rının kaynaştığı bir 
l'er~ir . Biz. burada geç<: n 

b!r yı l içinde attığımız eko 

t\ornik ve endüstriyd i1eri 

~rlırntarı alıcılarımızın gozu 
01'\h I une dökmeldf', dış pazar 
arda Türk endüstriyel ve 
'Qtış mallarını o rtaya dök 

l'tıüı ve bunlara lrnrşı dıı 
Pazarlarının rağlıetlerinı çek· 
ll\j' o 1 u YNU7 .. 

Dıı pazarlannın rağbetle· 
tini t 11 •• sa lf ma arırnızın uze 
t' 1 rıe çekmekle elde edeceği· 

~iz büyük nsığ lar savma le
~ tükenmez. Yalnu: ~u ka 

dar söy leme l ıy z ki, ma !arı 
ltıtz.ı ortaya döknıelde elde 
deceğ-irniz şu ild asığ, 

Öteki c.sığ ve kazanç a r ın 
hepsinden büyük H önem 
lidir: 

l Ekonomik, endi1stri· 
}'el alanındaki ilerlcyifimi· 

~ın derecesini göstermclde 
alrkıınızdaki güvenin c..rtı · 

tıl 
rnası, 

2 - (1 iirk malı dıye dı§ 
Piyasalarda satılarnk hakik ı ğ 
lfıallarımı~ın, hakikiğ değe 
tin· d k 1 üşüren yaygaracılara 

ar§ı dış pa7.nr ara ma ll arı 
ll\ı'.7.ın nefiııliğini ve teknik 

il~rıliğini tanıtarak onları 

.!:!!_kaye: 

Britanya 
birer 1 Müstemlekelerinin birer 

elden cıkarılması , 
Müshmlekesine isti~~aldBBnca~ sefalet ve in~i~am 
bekliyebilir. fakat müstemlekeleri elinde bulundur- I 

dukça istikbal onun demeWr. ı 
The Daiiy Mail 2·8 935 müstemlıkeler inin birer birer ! elden çıkarılması sistemine 

devam edilegeldiğini nıüşa 

hede ediyoruz. Asırlarca hiz· 
met ve gayret mahsulü olan 

ve Clive, Hasting~ L'\wren· 

ce gıbi devlet hizmetkarla -

rının vücude getirmiş o 'duk
ları muazznm e~eri parçala 

nıış o'uyo. uz Şimdiye ka 

dar bu derece bir siyasi kö · 

tarih i sayısında yazıyor: 

Bu gün Hindistan federal 
hükumetini istikbalde te!;is 

edecek olan ve İndia Bıll 
ndm teşkilatı f'Sa siye kanu 

nu kralın tasvi\ •ni ıktirnbe · 
eli) or ve bu feci karar ka · 
nuniyet ke~bedı)or. Tabıidir 

ki bu k~nun derhal mevkii 
1 meriyete va1o'unacak değil . 

clir. Buraya kadar dil ha b r 

çok formalitelerin yerine 

getiril iDİ§ olması icabediyor 
Bu kanun politikacıların, 

Britanya ın nfnatlerinin ma· 

hsulüdür . 

Ru kanun, Hindistana me· 
trorolun vedası demektir . 
İrlandada, MısırJa ve Cey· 
londa ha1in neticeleriyle 
görmüş olduğumuz Britanya 

menfi propagaı dalardan ve 

dış pazarları da aldatılmak· 
tan kurtarmak . 

Birinci asığm ulLsal ben 

liğio ize olan yarMı ne ka
dar büyük~e, ikinci asığın 

ulusa! ekonomimize olan 
yararı da o kadar büyük 

ve önemlidir. 

Bunlardan başka , Ekono 
mi Bakanımızın da söylevin· 

d~ g österdiii gibi, siyasal 
ve ekonomik dostlukların 

k .vvetlenmesine olan yara 
rı gözden kaçmıyacak kadar 

büyük tül". 

Panayırlar, devletler ara 
~ıındaki uygunlu alışveri 

şin nomal bir ıeki'de açı l 
masına ve geni9lemesine de 
çok büyük hi:ımel eder· 
ler Bu bakımdan da arsı 

u ' uıra ı İzmir panl\yırı çok bü 
yük bir önem taşır. 

Ve bunlar bize, dev 'et 
yönetiminde ilerliyen ulu 

sal endüstürinin değerini 

anlatır. 

O. Ba/1< tr 

rlüğe lE"aadüf 
Bu memltket 
iktisadi ı efahı 

olunmam :ştı . 

emniyeti ve 
bah ımından 

deniz aşırı ınüstemlikelerine 
bağlıdır. Müstem' ikesiz ia 

tıkbaldde ancak sefalet ve 

in lıham bekleyebilir, fa-
kat müstemlikeleri 
elinde bulundukça, istik · 

bal onunu demektir. Metro· 

polue imparatorlük müstem. 
l ıkeleri e olan ticaret mü · 

nasebatının inki§af ~ureti 

sair ecnebi memleketlerle 
olan ticaret inkişaf suretine 
nisbetle ıld mislidir . Hindis· 
tan kongre fırkasının mev. 
kii ikhdara geldiği vl'kit 
bu kanunla bu tarzda ha· 

reket imkanını bulmuş ola

c aklardır. Hindıstanm İngi1 -
tere i 1e olan tic..ıret müna
sebatı daha fazla tahdidata 
maruz kalacak ve bu is4!', 
İngiliz adalarında geniş bir 
mil<rasta iktisadi imkansız 

lık doğuracaktır. İtalya \'e 
Japonya buna mümaı;il hiı. 
disatı olduRu gı bi kabul et 

mekte geciklemişlerdir. Ün · 
lar bayrağın ardında ticare· 
tin 

kat 
yürüdüğünü 

olarak kabul 
haki
etmiş 

lerdir. ve ticaretin muasır 
dünyada ancak bayrağın 
himayesi altında mümldin 

olduğunu da pek eyi bil· 

mektedir1er Binaenaleyh bu 
iki memleket. sinirsiz ve 

kudretsiz el'erimizle bile bi-

YILBAŞI 

çe,kten beni ıeviyorn.usunuz? 
Yoksa benim 1e eğleniyor 
muydunuz? . 

F <\kat, kadın neden hare 
ketsiz duruyor?. >'.IZAX: 

.. SEN JÜST 

Sevgilioı, gene <lttn!I 
edecek ıniyız? n diye fısılda
lfıasını bekledi 

Jieyhat! . 
Sıra y'a dört yı lın 5 ıkin -

t:ık· ' anıın son arında hep bo· 
lfıboş, başlı a başka ı;cmtle-
tde j,.· d·· .. J ... ıne OllU) Or<AU 

\/ e işte şimdi , Monte Ka
t 0 Ya beşinci defadır gene 
!:el · 1Yordu: 

Fakat , Bu seter yirmi 
'ek· b·· ıı yaşında ve ispanya 

llYük elçiliği başkatibi ola 
tak . 

d Sonunda kenclısine "ka 

il 
111 diişnıanı diplomat,, adı 

11 
'VerJık 1 erl genç ve haris 

l~Panyol kadınları bi1e, bır 
llrlh 

R u onu ilk aşkından so 
lıtaınamışlardı. 

1\ \/ e bu yıl, beşincidir, ge 
d ç adaın, bir kuyruklu yıl 
kıı gibi kaybo 'an nşkını le 
rar "" • , . d fiu .. ramaga ge ıyoı u. 

sevgi o kadar kuvvetli· 

Çl!.'l 'İUl~·x: 

TÜRKER ACARO( LU 
ydi . 

* * 

Bird~n, genç diplomatın 
vücudünu bir ürpermedir 
sardı: 

Gazinonun havası Niki ''A b ? ca a .. ,, 
Terene birden can sıkıcı, * 

* * usanç verici geldi. Hemen 
1 

Hakikat helde, bu Jeni 
kendisini dışarı attı. Karar idı Ya.lnız bır farkla ki, 

sız adımları, onu parka ka- şımdi ya-;'ı bir tuva ' eti varc:!ı. 
dar götürmüştü . Önce Jeninin hareketsiz 

Elleri ceplerinde, bl\şı. durmasının sebebi, Naki Te-

açık; bakışları . yere çıvı- rinin bir türlü ardı arkası 
lenm iş gibı dikılmiş . çıçek gelnıiyen sorularının sonunu 

li baheçe yollarında gezini beklemekti. Bır an içinde, 

yordu. genç adamın boynunu ha· 

Ay: Kanun gecesinin ayı! reketsiz sandı~ı ıki kol. ınkı 
Tatlı. latif ayd • nlıklarını sıkı sardı. Genç kadın, genç 

dört bir yöne durmadan adama sarılmı~tı 

serpmekte . Saat belki on Niki! Sevgim , sev~ilim! .. 
b r .. Nihayet seni gene goru-

Fakat .. llayret!. Bu bir yorum Dünyada artık yal 

hayal mi , acaba? İşte Jeni! nız değilim, elemek.. Sen 

İşle orada , pe) ke önünde benim lesin, de~il mi Nıkı?. 
ayakta duruyor.. Ben o kadar betbahtım, 

Jeniii. Je ni ı ! Tünay- Nild?. 
dın Jenicığin ! Dört yı ' dır Genç kadın yürek çarpın 

nerde ıdıniz? Niçin duyur- tısınclan ne ve nıuıl «öyli 

madan beni terkettinız? Ger- yeceğini bi lmiyordu. 

le sahip olduRumuz impa 

rator' uk müstemlıkelerimizi 

elde çıkarmakta olduğumuz 
bir zamanda, metrepolleri 
dışında iktısadi inkişaflarını 

mümkün kılabilecek ınüste 
mlikeler kurma yoluna sa 

pmış lardır Bu kanun, im· 

para1 or!uğu yılıcı hususiye· 
tiyle. bir taraftan Büyük 

Beritanya halkına diğer ta· 

raftan da Hindi~tan halk· 
larına ihanet etmiş olu 

yor. Bu Hındistan teşkilatı 

esa~iye kanunu, Hindistanı 
merhametsizce kongre poli · 

tikacılarının ııizamsızlığına 

ve idaresizliğine tevdi et· 
miş oluyor. Asyanın hiç bir 
la rafında pH aman ter hü · 

kümet şekli şimdıye kadar 
kök Sl\lmamıştır . Bu tarz 

hükümet ve idare. As)• anın 

dehasına y;ıl>ancı bir keyfi 
yettir. Binaenaleyh bu İndia 
llilli imkansız şerait içinde 
böyle bir idare Sİ!ltemini 

kurmak teşebbüsünde bulun 
masivle Hind hayatının her 

~art ve tecellisini müşkül 

lettirecek ve tarih naıarın 

da da milli va7.iyetimiz"n 

meşum bir feragati \'e red 
di numunesi olarak kala

caktır. 

491 sene sonra: 

Yakın zamanlara kadar 

bundan 491 yıl eve\ Uarna 

cıv .trında oynıyan korkunç 

fa ! İayı bugünkü nesillere 

hatırlatacctk maddi bir ita 

·ret yoktu. Ancak Varnanın 
dört kilometre şimalinde za. 

man denilen kuvvetin bıle 

tahrip edemediği iki tarihi 

tepe vardı ki, 1 O letrinsani 
144~ günü Türk esaretinden 

kurtulmak ıçın parlıyan 

ümit güneşi burada binler 

ce Macar, Lehli ve sair hı
ristiyan askerler1 e bernbt:r 
sönmüştü Burada Şuvalye -

Kra 1 ile onun meçhul kah 

ramanlarına giden tek bir 
yol yoktu. Buraya, Asyalı 

Fatihi Halk:\n yarımadasm 
dan kovmak için kanlarını 
birbirine karı~tırarak ölen 
milletlerin mukaddes ölüleri 

huzurunda cliz çökml'ğe hiç 

kimsegelmivorclu. Düne ka· 
dar bu böy]e idi. 

Bugün anıtlar' a birbiı · 
!erine bağlanan o iki tar ı hi 

tepe, güzel b ir parkın orta 

sında } ükselmektedir Mü- ' 

Artık düıünceyi. hü1üı ü 

ve acıyı, bir kelimeyle her 

şeyi unutan Niki hemen 

genç kadını kolları arasına 

aldı; öptü .. öptü . 

Jenı! Başından neler 

geçtı? Nıçin betbahttın, Je 
n i ciğım? 

- Hatırlıyor musun, Ni

ki? Bir vakitler şu kumar 

salonunda adımı ve soyadı 

mı nasıl bir esrarengiı.Jilde, 

lekeliyordum! Kaba , görgü· 

süz, cahıl bir adamın kan. 

sıydım. Milyonlarının beni 

ınesut edeceğini. . Oyunda 

bir memırnniyet ve bir eğlence 

bulacağımı sanıyordu !). Ne 

yanlış bir düşünce!. Ben de 

ondan bir parçacık olsun 

öç t\labilmek için, bana ve
rdıği bütün paraları saçt:) o 

rdum. Fakat, aldırdığı yok 

tu San'<i onun bir kılına 

bile dokunmıyordum 5en 

dört yıl önceki yılbaşında 

beni otelini7e kadar geçiri· 
nce, Jan onım adı Jan idi 
Niki! -- odada hakiki bir 

skanda 1 çıkardı Sonra o 

gece kaptlğım soğuk beni 

SAYFA 3 

Tapu Müdürlüğünden 
:Y1ahallesi 
İzmirler 

Cinsi 
Tahtani iki oda ve 

Hududu 
Sağı ve önü yol, solu 

kardeıim Hu•n ve
rest'sine ait hane ar· 
kuı Nergizli oğlu 

salon altı ahır,saman 

damı kuyu bir mık 
dar avluyu müşte
mıl hane. İsmail ve kısn en ka · 

rdeıim Hasan vere· 
sesi haneıı. 

Evsafı yukarıda yazılı ev Kadıoğlu İl..ırahimin ikt-n 291 

yılında ölmesile oğlu Hasan ve kızı Meryeme terk edip 
bunlar da 31) l s~nesinde beyinlerinde yaptıkları taksim ne· 

• 
ticesinde huı\udu ha-ıırası yukarda ya7.ılı mahal Meryfm 
hissesine kaldığından bahısle namına tesçilden ıonra ahara 

satılmak istenılrlığinden tahkıkat yapmak için 3 eylül 

935 salı günü mahalline memur gidecektir. t3u ev için 
bundan bl\tlca temellük ve ya sair bir ıurctle hak iddia 

~denlerin ya ge1ecek memura ve yahut bu günler içinde 

Tapu Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur 

Bandırma icra memurluğundan: 
Bandırma inhisarlar ida · 

resine 333 lira 3'.! kuruı 

boçlu ve ikametgahı meçhul 

Randırmanın Aydıncık nahi· 
yesi eski inhisar mt·muru 

Ali Rizanın ikan.etgahı belli 

olmadı~ında bu ilanın gaze 
tecle yazıldığı günün er
tesi gününden itibaren borç· 

sterih olarak uyuyanların 

ruhları, kendi .var ! ık 1 arımızı 
barındıran her toprak iistü 
nde artık !'terbest yaşamakta 

o1an kendi nesillerine fena 

göz lerle bakmıyacak. 

Vladishıv Varnınçık için 

dikilerek 4 ağustos 1935 
günü açılma ve tesit töreni 

yapılacak olan ve o kanlı 
ı;avaştan 491 sene sonra ya 

pılan bu park \'e anıt, artık 

G büyük gazaya karşı gös 
terilmesi icap t-den kadir

şinaslığın maddi bir n 'şane · 

~ idir. 

Bizim bol bir surette ka · 
nlarla yıkanan toprakları

mız da } eni · bir ışık kay
nağı yükse 1iyor 1444 ün 

galıplerile mağlüplarının 

nesılleri için aynı de · 

recede mukaddes olan ve 

m innetle diz çökiilecek bir 
yer .. Burası fütuhat ve fe · 
ragal ilhanı eden kurum;ız 

bir kaynakllr 

Krnl Veladisla vın anılı 

münasebetilc bugün Varna· 
da yapı l an töreııın derı n ah 

laki bir ehen miycti vordır. 
Bununla biz Hulgarlar, Tır· 

nova Çarlığının sukutundan 

yarım a~ır · sonra ulvi bir 

yatağa allı. Ancak ilk haf· 
tanın nıhayetinde kalkabil 

elim 
Fakat, kadının yüzünde 

görünen hiddet, artık hük

münü merhametsizce söyle
miş bulunuyordu. 

Jan senin için: 

" Onu, hiç göremiye 
ceksin!,, dedi 

Derha \ Stakholme hare· 
ket ettık. Bana orda hemen 

hemen bir mahpus hayatı 
ya~atıyordu. Yılbaşlarını bir· 
lıkte , Monte Karlo(lan baş· 

ka nerede i:stersem orada 
geçiriyorduk.' Fakat kocam, 

iki ay önce birdenbire ölü· 

verdi . Doktorl1Lr tüberkülos 
dediler 

Serb ! St kalmıştım. Fakat 

büsbütün yalnızdım. Sevgili 
Niltı!. Bu dört yıl , daima 

' e yalnız seni düşündüğ6mü 
söy 1emeğe lüzum görmüyo· 
nım. Kocamı gömünce ilk 

ve sabit düşüncem seni bu
lmak olduğunu tahmin ede · 
rsin!. Fakat, nasıl ki sen 

benim. kim ve nerede oldu 

ğumu bilmiyor idiysen, tıp· 

kı ben de öyle, senin hak 

!uya ödeme emri tebliğ 

edilmi§ sayılarak on gün 

içinde borçlu Ali Rıza tara· 

fından borcun ödenmesi ve 
yahut aynı müddet içinde 

itiraz etmesi lazımdır. İtiraz 
edilmediği taktirde istenilen 

alacağın katiyet iktisap ede

ceği ilin olunur. ------mefkure ile Ball<an Yarım 

adasındaki hıri~tıyanların 

hürriyeti için çalıp n ikı il 'i 

cenap ulusa Macar ve Lf'h· 
1 dere kartı olan minnet ve 
şükran duygularımızı bütün 

medeniyet dünyası müvace· 

hasında ilan etmif oluyoruz. 

Lehler ve Macarlarla olan 

samımi münaselıatımız eski 
ananenin bir niıanesidir. 

Dostluğu ve e;i karıılanma 
yı biz tektir edenlerdeniz. 

Leh milletçilerinden Çerto· 

riski Pariste Aleksandır ek. 

zarha yardım ettiği sıralar

da Tü rkiyelerde münevver· 

lerimize de ateşin ve mis

tik vatan sevgisi aırlamıştır. 
Neofit bu:.colu, iHeriyon 

makripolski Çomakof istan· 

tanbulda Leh milliyetcileri· 

nin himayesi ahında it gö -

re bilmişlerdi General "Bist. 

ronovski" de daha Kırım 

savaıında Bulgaristanın 

manda altında bir deklet 

halinde teıekkül etmesi pla

nını çizmişti. 

Leh mılletçileri büyük 

Mitskeviçidc esir BulgarJs
tana davet ederek onun va· 
sitasile Leh münf"vverlerine 
ulusumuzu tanıttılar. 

kında bir malumata sahip 

deği dim. Son ümidim, sana 

gene burada rastlamakta. 

~iki, ümitler her 7aman 

için boşa çıkmıyor!. Belki 

bana da, bundan sonra sa
adet elini uzatır! .. ,, 

Ağlıyorlardı. lkhi de sevinç· 

ten, saadetten ağlıyorlardu. 
Çılgın gibi idiler. Ne yapa

caklarından faşkındılar. 

Merdivenlere yaklaımıı · 
tardı. l'u sırada gazinonun 

saati on ikiyi çalıyordu: 

İçer den , "V 1 · as,, ın ilk 
sesleriyle dönmeğe baıhyan 

çiftlerin ha yat dolu, ıen 
kahkahaları yükseliyordu 

Bizim kahramanlarımız da 

onlara karııtı 1 ar .. 

l'irbirine sarılmıt iki sev· 
gili, dört yıl önce söyledık

leri aıki sözleri, timdi ikin
ci defa olarak tekrarlıyor· 

lardı. 

Saygılı okuyucular, biz on 

!arı artık, bu halde bırakalım. 

Onlar mesutturlar!. Onları, 
artak hiçbir kuvvet birbirin

den ayıramaz! .. 

SON 
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j BAUUSİR VllAYHi oiiM~ ENCOMENi iLANLARı 1 ' l·u~~~İ•uğ: •• •ll'• •••ı 

~SPİRİN 
2 Vl' 20 komprımelık ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan T markasını arayınız. 

Balıkes!·r Posla Telgraf 

Direktörlüğünden: 

Senelik ta hm in bedeli 1740 lıradcı n ibrı rf't olan Balı 
kesir p_osta merke·t.i ıle Halya ve Çanaklrnle rrerkezlui 

arasındaki posta nakliy.tlı açık • eksilmeye lrnnulrr.u~tur. 
ihalesi 29·8 D35 perşen be günü s<' at J 5 te l~nlıkesir pos
tahane binasında P. T. T. Eksiltme komisyonunda yapı · 
lacak o!an hu naklivatın mU\·akkat teminat mfktari ] O J 
liradır isteklilerin eksiltmeye b ıı şlanıncaya karlar teminat

larının posta idaresi veznesine yat ı rmalaıı ;e ıartnanıenin 
"4" cü maddesindeki "F" fıkranndC\ki lıelgt>lerı vt>-rmesi 

la:Lımdır şartname llahkesir posta T. T. Müdürlüğünden 
al mır. 

( 18 - 1 - 4 ) 

.. , *' ... - , .. , "' 

Senelik tahmin bedeli 900 liradan ibnret olırn Balıkc· 

sir posta rn _rkezi ile Havran ve Edremit merkezleri ara 

sındaki posta nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. ıha 
lesi ~9 8 935 perşembe günü saat l 'l te Balıl<esir ı ı ostaha 
nt: binasında P . T. T . Eksiltme komısyonı ııaa ynpı acıık 
olan bu naklıyatın muvakkat tenıinat mil•tnri 68 liradır 
isteklilerin eksiltmeye başlanınca ya k11da r temırıa ılaı ının 
posta idaresi veznesine yatırmaları ve şar lııamenin 4 ci 

maddesindeki "F,, fıkrasındakı belgelnı vermeı-i laı m · 

d r ~ l · t 11 n ~ B' 1
1
c !~ İ r posta T. T Müdürlüğünden alınır~ 

( 19 1 4 

~~ f (!Mllt HASAN 1 r- . 
1 

l l DEMiR HIROEVAT 
"L BOYA YAPI -tt RUI ~BER llUZENİ 

Evet r - IJ f v. 
iç in Lü3 iımiü [~yaLarı 

~adan Ucu.3 °ı7f lmJ 

BizJeen eyi Boya ve 
YF\GLARJNİ 

'Burada bula bilitJoru~ __ 

iı. köyliılı rde 
Pulluk. ve fZençber Dü~enin·ı 

!!_~o Burada.n A/Jrı~ 

Açık eksiltmeye konu1an iş: 
1 Ayvalık · Altunova yolunun t.+584 - ~ -t 2.ı 1 

24 ncü kilometre ' eri arasındaki toprak te~viyeıdle fı+ ! 50 

6+415 ve s+s84 - 1 ı+s7 nci l,ilon etreleri ara-

sın tı ki k ıld.rım inşaatı 

' ' İnşaatın keşif bedeli · (sekiz bin dokuz yüz doksan 

aokuı) lira (elli dört) kuruştur. Bu işe aıt şartnameler ve 

evrak şuıılardır. 

A Eksiltme şartnamesı 

B Mukavelename 

C N ıfia işleri şeraitı umuıniyesi 

D Tesvıyei turabiye ve kaldırım inşaatına dair fen· 

nı şartname 

E Hususi şartname 

F - Keşif cetve1i 

G Graf ık ve makta arzani 

'~ unları görmek istiyenl< rın Balıliesir nafıa 
ne müracaat etmeliri lazımdır. 

müdürlüğü· 

3 Eksıltnıe müddeti 8 Ağustos ~JS gününden iti-

b:uen 26 Ağustos 935 gününe rastlıyan pazartesi günü sa 

at on beşte ihalesi yapılmak üzere on beş gündür. 

4 Elcsiltme ve iha 
1
e Balıkt>sirde Vila} et daınıi en-

cümende yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin bedeli keş 

fin yüzde yedi buçuğu olnn altı yüz yetmiş döıt lıra dok· 

san yedi kuru~ muvakkat teminatını vnneye yatırdığına 

dair makbıız senedi veyahut banka mel<ll• bıle gelmed ve 

bundan başka te'\viyei lurabiye ve şosa inşaatını yapabi

leceğine dair lacıkal iha leden 4 gün evvel nafıa müdürlü 

I Sağlamlığı 1 
& Zarafetil 1 ı•~a hri 'l'a vşanh ı 
! Fantazi kumaş 1 
~ VE ' 
: Tuhafıye mağazalarında • 
1 bulabilirsiniz? 1 
• 'il ·~·ti:• l:Jl{((e .-ııa-e• .-:ıH••ll,, 
~llll llllllllll l llll ı llllt ll lllll llt ll ll ftlll~ 

:Dag" Ilıcasında büyük tenzilô~ - --= -E Suıu ve ~ımı güzel şifa kayn,ğı ~ 
= ~ 
~ Balya Dağ lhcası? ~ = ~ -- ~ _ 1 - Yollurı · ır:ıl ı a, otomobil ve kamyon gibi her tü.~- --
- lıı nultı l \aıt.ılarırıın işlemı·~ine elvni.şli ve gu- ::: = Zl'lıf ir, "il' - ~ . - ~ - ~ 

ğünden bir vesıka ı"up ibraz etmesi lazımd ı r. 

: 2 - Saygılı halkımızın llıca istifadesi vu sıığlı~ı ıhi -.-
: iÜnc·ı· &i l e fıntlar indirilmiştir : ~ 
: Hir kiş i için hıırıyo ve o l.ı kirası ol ır ·k vüntle ::: 
- o -

( 4 - l 7 ) 

• 
Tutarı lira Mıktarı adet Rayiç bedeli Cin. ı 

: yirmi beş kuruş ulınır. ~ = .::: 3 Kilo'ul< tamamen -= 3 - On ~ünılcrı r ... zla kulunlara uyr ı ('U . yüzde y i rmı ~ 
çelik kazma tenzıfıH yopılır. ~ - ~ 1 Kiloluk tamamen : , 

çelik kürt k = 4 Bııyıın \'(! fbylur ırın ol)"fl ayrı İi-t i r:ıhut V(' t .!- i 
l Kilolu k som çe = nıızzıılı rııah.ı . Jeri y••pılmı~tır. ~ 

lik çekiç - ~ 
9 Parmaklı som çe. : 5 fstiycnlcr jçjn hususi banyolu Oll:.ıLır Ju vıırılır· ~ = ~ lik yaba - 6 t k ~ - Arzu f'ılen miisterilere yemek, karyola ve yn 11 ~ 
9 Parmaklı som çe- : temin edilir. ~ 
lik tırmık - ~ = ~ 

• 
500 450 so 

1000 350 35 

450 ıoou 45 

2UO 110 220 

220 200 110 

1690 Bin altıyüz doksan liradır 

Nafıa dairesince müb&yaasına lüzum görülen cinsi mık 

tar ve ra ·ıç bedeli yukarda yazılı malzeme 28 Ağustos 935 

: 7 - llııvn~ ı vı~ kime .suyu Ja ~·ok güzolJir. Aynı zu- :::; 
: ın ırıdu o ı .yi hir tobtil hava yeriılir. . ~ = Yurılıı:ııı.zıın pek r.ıyıl:.ılı VP lliıııizın hir :cck şıfı:ı ~ 

gününe raslıyan pazartesi günü saat on beste ihalesi ya 

pılınak üzere on beş gün müddetle açık eksıttmeye ko 
nulınuştur. İbteld ferin bedeli muhamme-nin yüzclc 7.5 

ğu olan 126 .lıra 75 !• uruş nıuvakl<at tt·min<ıtını v~z 
neve teı;liın ettiğine dair makbuz veya lıanka ınektupla

rile ihalt· vünü ve 1aatında ve mezkur a atı Türkiyenin 

şartnanıesini ve ırnmunelerini görmek istiyenlerin ihale 

gününden evel encümeni \ ılayete gelmeleri ilan olunur. 

1 = ve ~:ıtrlık V»ri olan «Bül " :.ı D ıtr fi ı::ıs ı >J suvundaO ~ - ~ .,, , ~ .., .,_ 
: ve lınvnsınıl:ırı :· z bir par:ı s:ıdıl.• i~tıfuJo etm?· :::; 
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Bi\lıkesir ve Susığırlık garnızoıı l<ıtaatı için 23,0 . •tt 

sade yağı 28-8 935 çarşamba günü ~aal 16 da ı halesı ) 
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pılmak üzere l;apalı zarfla eksıtmcya bonn uştur. 1a ri 

b d l . y· . b" -'· - ı· 1 k .. t ruıkl" e el ırrnı ın yenı yuz ıra muva ·· at tenıına 1 ,11 ş 
bin beş yiiz e ll i ild lıra 50 kuruşt ın. İlıale kor !atınıt bir 

k omisyonu bina~ında .)'Rp lacaktır . İhale saatinden .0 k ) rfl jS)' 
saat eveline k "dar teklif mektt plan satına l nıa t •. 
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ki o arpa 4 9 935 günü saat 15 de ihalesi yapılma k h 1 jıı 
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re kapalı zarfa el<siltme)e konmuttur. Arpanın 60J 
bedt>li S LUO liıa olup muvakkat ten. inat mıktarı lt1C 

lira. iha 1e ko r salına imi\ komisyonunda yaP .. re 

aktır isti yenlerin şartnanıt>yi sntınalma komiyonundıt~o sıt· 
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