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CU2'~AR. TESİDEN ÖZGE ~ GÜN L ER.DE 

.. 
Ç I KAR.. E R 

Yıllığı : 800, nhraylığı 400 kuruştur, sayısı .3 kuru 
Gumi geçmiş sayılar 25 kuruıtur ... 

-
~ugün Aziz Hava Şehitlerimizin Hatırasını Anacağız 
Dış işleri Bakanimızla Bay Vevtiç Atatürk Hava ıehidleri ihtilali. 

Bugün Sehidlerimizin 
Hatırasını A n a c a i ız. 

Be 1 g r ad d a Dostca Görüşdüler. 
Bakanımız saltanad naibi tarafından habul ve 
öğle yemeğinde alıkonuldu/ar. Bakan rmız 

bazı sefirlerle de görüşdü. 
••••••••••••••••••••••••••••••• : . 

~ Dış işler i Bı~ınimll Cenevre- ; 
~ de alman nıticılardın memnun ~ 
i ve Baltanlar mu~arenetinin i 
a musai~ bir surette te~amül ~ 
i hılindı bulunmısmdın ni~bindir! 
··~·······~····················· \!ılım 1 v ru 'I ıı \e• H •ı d \ra 

Belgrod, 26 (A A. ı Ttir- ommcr Homan' o sofırJeri de miısbet bir ekil olocağını 
k11e Dısarı ı leri Bıkom hazır hulunmu tardır soylemişti. 
hay Tevfık Hu tu Aras dlin Bclgraıl 26 ( \,A.) 1 u- ........ ----- · 
ıabah Belgra<lo golı ıi tir. rk Dış 1 lorı Bakanı bay lıy Tıvfik Rlıto Arıs 
Ba bakan ile goriı tukten Tevrık Hu tu Arne dun bay 
ıo.-ra ı)altanat 'oıbı Pren Yevtıçle muhım mul~katlar· 
Pol torafındon kabul cdilm- dn bulunduktan onrn of-
i Prens bay 1 ovfik Ru lu yo yolıl · 1 t nlıulo hareket 
An ı oğle yemeğine nlako- elmi lır 

ymuıtur Bıı bokan ) evtıçte Turkiyo f) , Hakıını ulus -
)t1mckte h ızır bulunmustur lu kurumu kon eyinin hu 

Bundıın ıonrıı hny 1 t!'li rık H'lİınıı h Ht:'ıindn ('lılr dılrn 
Hu ıu l\ro~ Homonyo l run l l r len mı n ın k 1 l 
sa Aryantın 8 fırlorilc \ u ğını "'O)leınıs Bı k ınlJr mu 
n • Moslohut~u arının 7.ıyo- k o renet ırıın ıııu 3tt bır 11ur. 

retlerıni kabul olmi VC' ok ctt tekAmulu halı ın le de 
8UI '( ıırkjyc rarotınıiı \ ( · f 111kb111(1k C'O lt.: rnıı \ f' t ll 

rıl n ıyafııtw bulunmu lur mukaı on tın mn) ı d ı h lk 
Bu zıynfett Bn boknrı 't ,. ın nrılaMnn n n Jlnkrı ı-1 I · 
ti lh arı 1 loı i tl.tkorıı topl u\ııfR Jolı 

Bisiklet 
Ve kıyık sporlan. 

Aıkaradı •• yapı,ın bisiklet 
11üS1•as11da yirmi gene koşdu 

nkora 26 (A A ) Dun 

ıehrımızJe bisiklet heyctının 
m mleketimızde ılk defa 
olarak lertib ottiğı kı ~ porl 
randan birincı i vopılmıslır 
Musabokııyo lımır ve lstnn· 
buldon gelen ıkı maruf ko 
şucu dn Johil olduğu hold<1 
20 korcu ı tırak eımi...tir 

~1csofe 34 kilometre illı. 
Bırınl'İ gcl·•n ~uhafızgucun 
den Lyub bu mcsofeyı 
saatte hitırmi tir. 

Bundan hnşka oh r civa-
urında l>ikınon tcpclcrinıl" 
k yak .Rporlttrı yapılnıı tıı 
1 oplanan knyakcılor orosın. 
cin Kurultay Ha kunı Khını 
Oıalb, Mallı mud fo.a 'e rru. 
mruk inhılarlar Bak oları 
l•cnerol Nozmı. 1 yub, So) fı . 
idman cemiyetleri ııtifakı hı · 
rinri ikinri Boşkarılorı. ge 
n~ lık. tef kilt\tıno memur 
b y Rohoıı de bulunuy,.,rln 

Bulgar 
Başve~Ui Yugoslavya ile 
dost aacinacegiz diyor. 
Sof yo 26 (A A ) Bo .. bn 

kan ılun \ u •o lu·ya cfırı 
uin H 1 •ra il\ hareketinden 
c' el kendı ine yabdığı zıya. 
retten sonrıı gozeterılcre h -
yana tında 
• \ Uf!OSbYyn ıle nıukaro-
nct iya l'tinc ycnı Bulgar 
hükumeti de devem ederek
tir demi tır 

Deniz 
Altında tonel! 
Gıbıllırık bolazının altından 

tonıl ııçir illyor. 
Mn lrit 20 (A A ) lehe 

httorık boğ'azının nltındn 

1 raneız gozete1erindcu 
uMnryan» \6 on kAnun 
tarihli sayısında v dı i le 
rı bakanımız boy Tc\ fık 
l u,tu Ara hoklnnda b ı r 

yo:r.ı ~·ıkın ı tır Bu 
alıyoruz 

1 
11SJr11 ısıoiıı fi Ontın• unu 

k r ır\o .... tıror ık 1 n nln \ ır 
<.lernegı konsı yın,. 1 urkıyı· 
l>ı orı ı lcr B ı k .ını B ıy Tt'\ 
fı k Huı;t ı r 18 ho k ıııl k 
ılıot k teılır Bu ltvfılt Un 
l\ı A ros osk ı o ııı ınl 1111 ı 

oratorlu "•unııu k yunlAk h.r 
( Ue~aıuı U\i.ınıu "')( dı , 

Amerika 
Misli görülmemiş soğuk 

dalgası için~ıdir. 
NCvyork, 24 (A.A ) Ko 

rıııdo ve bırle ık Aıncrıkoda 
ıJdclh hır o 11k do.\go ı 

ndan ıonrn bol mıktorJa kar 
yağmı~tır. 

1 ıladcHıyndo. ı in< i dorı· 
nliğindo h r kar tobakHı ,a. 
rdır. Tromvnylor yoldan çı k. 

mı tır Munokalftt durmu -
tur !\;ovyorktn karın kolınlı
gı J 2 tn\ tır vs ınunakallH 

muntaın111 yopılamaıno ktn 
dır. 

Kanada ve Birle ık Amorı· 
kaılo lrcnlı.r karlor İ< ındc te 
ı keJtlmı lir Bır~·ok chırlr. 
rle telefon \(l tolyozısı mulı 
• b rntı kcsilmi tir. 

:'\evyork 24 A.A ) M • 
m(ls tado c>lli cncJ.ınb<•rı 
''fHtılmcmı dcreredc oğuk 
lar olmu t ur. Derc('e sıfıadan 
:ı ağı 45 tir. 

Rirle ik Aıııcri lwda 110 

ğuklor yıızunden nlenl< · 

Cumı günü istanbulda bir 
gezinti yapdılar . 

i lanbul, 2i (A A ) (,u 
ıııur Heisi Atatürk dun o •l 
oıl n sonra ol•mobıllc Uurr 
iyot sbideıino kodar bir gc 
zinti yaımıı lor ,.e 9ıırayn 
dun ımi ltml ı r. 

Yumi dört viliyetde ikin· 
ci secim ~itdi . 

Ankorn 25 ( \.A ) 
'"' h.ık nlığını gel n m:ıhı 
mata •orc bu uoe kndnr 
24 vilüyette ikinci so~·me sı" 
çimi bitmiıtir. 

Başbakan 

ihtif ıl merasimi stı~yomdı yıpılıcltdu. Sıad tam on 
~irde attlın bir tıplı ıırasimı bıslınacık~tr. 

Rıı ıtı t tıfıı ı o ,. .. ~ l a 'll1' y : ı d) t n 

Hugun tıyore ehitlari uret ile ihtiram merHia ine 
ılıtifol gunudur. ihtifal mer· İftı r ak edeceklerdir . Top 
aeimı «Ali Hikmet Patı ata- seti izerine lller11im mıha-
dyomu • nda askeri bando. Unde dikilen büyük bir hay-
at kor kıtaları. jandarma ve rakta de~airi resmi,.e üze rin· 
poliı anilrezelerı "o mekte· de bulunan hıyrakler 
blerin iıtirakile yapılacakt ır. yanı yıvı yarıya 
Proğuma gore saat 10.45 kıdnr indirilecek ve le-

de ıtadyomdı toplan· kror \•ıkarılacaktır . 'arı• 
ılnrok: n tam Saat 11 de drık ika ıukünettcn ıonrı 

ismet İnönü birgün önce 
Antaraya döndüler. atılan topla mcruİmtl bn\· mnkii muıta hkem kuma-

.. \anıcnktu Meras1m oylo ndan \i okiliain Tcrccıği (Rah· 
f olaC'aktır . at') kumandaeiie kıt aat rah-

-i 1 Me"ki muı;tahkem kum n· at TOziyetine gefecek ve ıi-
ıhmı orada bulunanları hnvn •iller ıpk luını ge.reı ılıle-

1dir Hıhat') ku1Dend11ından 

r " ' n ı 
Ank{)rR, 26 (M uhebırımiı 

Jeo) - Bir mtidılcddir i -
tanhulıla bulunan Ba ba- ı 
konımı7: 1 m l lnonu bugun 
J rnmu tur. Sevgili BHba-
kanımız durak yerin<l 
Bakonlor s•yla\·lar v BıkAıı

lı k deri geleni ri torafındon 
kar ılanmı tır 

Ankorı, 25 (A A Bat 
bakan isml't 

0 

lnonu dun 
i tonbuhlon Jonmu vo 
Ankaradft bulunan ay 
lav ve bakanlıklar ılHı gc 
!enleri torofmdnn kar ıla u-
mı ·tır. 

--... ... imi _ _ _ 

Sıüh~ işleri ~akımmll An
~araya dindu. 

Ankora, 26 (Muhebi rimi
zJen) - Sa2l ı k ıoy11l yar 
dırn hık:ını r>r RnJ R r. fık 
hu~un Rrdek terı donmu tur 

!Wh llı· rinı grldnı\oma~o ~ltn t. 
etlq·l'lc " ( Dıkk t) kuman~ &onr P. tt layrndan bir genç 
du rtı Yerceckti,r. Bu kuma zab l "ıbitler lemıil eden 

ııdo 11 ıer ırıP kıt nul 'c nıekto 

tlAr zıbıtanreıntıı oltmı ıra 

<'ıiıl e k ler vr. hılünıuuı "ıll r 

Jlkol11rını \l korıwak lurJır. 
Bu ,. zıJct ve aukıın yarını 

Jolcı lı n devam t>deı okt ır llu 
ııu.J< ıı o t>ırn 111.le (Top scsın ı 
ı ıılın ... e) bu tun 'eMıt ı na k 
Iıyc "' halk bulundukları 
nıahııld yarım Jol11k ı du n · 
l'ak ve hulun faLrı kalar 10 
rım dakika duJu k çnlmok 

1,uyragıı kart bır hitRbede 
hulanacık va bunu tayırı ı•ı
miycti BıhkHir şubeıı reıı 
miıı hitabeıııi tokih oderektir 
fl ıtAbeJcrı muteek ib 
bando hozıu hır mart çıl 
&l aktır Martı 01ute1k ıb hır 
manga neker tırıhodan 
mannra fİ§engi lı bi r zabit 
k umıntlatıle bna1ı i.Jç defı 
k ıtA a\oti yopıhıoık\" Rundeu 
sonra kıtalar mınjı lrolundı 
merasını geciti yapacakt ır . 

Roma Anlaşmasına 
Bulgariatan da girecelı mi? 

ltılyı ve . fr~nsı sılirİlri Bulıaristanı ınl1t11ıyı 
ıştua~ etmeğe resmen çağtrddır. 

Sofya. 25 (A A.) - italyn 

ve l• ran ı n elç ılerı Bul~~ri.stonı ltalya 
Homn nnlo mosına JAtırak n 
~;~~~· , •• "' •• dmı oımi~ Bıkaılııı ırasın•ı hlrli 

. ... -
Çin Jıpan ~ırbi , 

H11yter ujansının Pekinden 
ald ı ğı bir habere göre. ı .o

h ur c·ephcsinJc ~crclcym 

u kıHıel ''artlı . Pekimlc ond. 

dıiiıi~li~lır ıldu. 
Boma. 25 (A.A.) Ma 

tiye, Maarif, Ziraa t, Nafıa 
ve Adlıy4!1 bakanları iıtı ra 

otmi !erdir. Yerlerine lıı tk

a l uı tayin ed ilmişt ir. 

r lı 'opı)ırn uyuk topu ıuar
ında da lJemirsporu 3 2 <.u
v n~ıpon onıni~tir 

bır tunel kazılma ı ı ın 
tctkıkoi yapılm ı ktndır Tu 
nolin boyu 32 k ılo met 
redir ve denız MtlıınJnn 400 
m •tre u .. oğıdın ~\C'<'C'ktır rin ayısı dun abalın ko 

dar 70 idı \'C •ittik~e. dn Mırmarı f alakal ze~alerine 
ırlm le.tadır 1 

ı c \'erici tayialar dolo9ıyor 

• ne ak ~~mlilcr korı ılı k 1111. 

rnn (turru11) •etmek dile 

Keza muhtelif maıtnetler 

ınuste9arların iatifı luı da 
kabul ıdilmi, ~ e hıltflerı 
tay ın olunmuıtur. 

Yunın para iş leri ba~ım . 
l'ero i l 
horu ket 

LonJroyn 

Atina A A J 

<'rı Bıknrıı Pari 
etmi tir Uradun 
gıdt e ktır. 

Sovyet büyü~ ~ ir evli~mı 
~ha ~ıy~eni. 

Mo kova. 26 ( \ ) ~o -
vv,.t Hueyı hıırb komi erle 
rı reıs muavını merkezı ir 
( Devamı ıkiocı 11yfnda 

No9york 20 sant m ıl('· yardım . 
rınlıkl(\ kor vardır, knr ğınıi e olmndı klırından dur 

yağ'mııkdn devam eJı, or 
Ncvyork. 24 (A A) A. 

mrrıkada hukum suren knr 
tipııule yaman sogaklar yu· 

1 

zunden 9 zıı Fılodelfıyadu 
( 011vaını ıkıp 11ylada ) 1 

1 dırne, 25 (1 .A.) Kız M. umun dohu çok Y8himleşec-
~1eklchi talehcsı nralımadn e~i san ı lmıyor . 
toplodıklnrı 40 !ırayı yer Jııponlnrın ılerı harekeli 
ıuırııntı ı ff' I ı k elzotJe lcrinc 1 Mon( ukoyo :iO mil murab 
'erıl~ek u ere H A. ro ~ön j bııı toprak kazandırmt lır 
Jermıtltrdır. l ın ıuQhfelleri bu ıebebgiz 

ıal ı aa ı arı acı tefıir etmekte 
ve B Hirotanın ıon Uırııcı 

nutkundan i lbım alarak 

Japoı orduıunun g~rçek\~n 

·kontrol odilmez• hir halt 
mı geldiğini soruşturm,k
tadır. 
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Tuz altından değil, her nesne
den değerlidir. Çünkü onsuz 

hayat olamaz. 

Alanlar. 
Yağmlu oahivınsi köylerinde 

:.H~;-t~h-~~~-Y~i~-d·;---ü;·h aniye 
Muallimleri ~ir ~ııl

yapaı~k gö!ü~~~!~~b 
------

soyadı aıınlır. Atlatılan ehemmiyetlice kaza. 
Dı> Prlı ı; fl<· ılMımi7.dCn \ ılayct l ruuruı 
~re •lı, uıı ır dan Bay :\li Re ·ada: 

Muharrem MİRZA - iht- 1 

iyar heyeti azas1. . Dün bir doktorun bindiği otomobili yolda 
Hasan KARTAL - 111 · bir duvara çarptı, otomobil hardehaş oldu 

Beni, tuı hakkınJn söz sÖ· 
ylemeğe icbar eden sorak 
(mesele) halkımızın hususi
le köylü "kardeelerin tuza 
ihtiyaclarını bildıkleri halde 
hayvanlarına tuz vermeği 
unutmaları, Adet edinmemiş 
olmalarıdır. Halbuki asker· 
lik etmiş olanlar pek dld bi
lırlar ki askerlik ocağında 
neferlerden başka hayvanlar 
kin de tuz verilmektedir. 
Bu ise boş değildir. Şüphe
siz bir ihtiyaç üzerinedir. 

insanın tuz yimesi, bir 
Adetden, görenekden veya 
bir tatdan değil, vücudünün 
uzviyetin tuza ihtiyacından 
ileri gelir. Yaşayabilmek için 
insanın olsun, hayvanın 
olsun « can bo -
ğezdan gelir.» sözü mucihi
nc11 şüphesiz yiyip içmesi 
ltlzımdır. Fakat yenilen gı
dalar: 

1 - Hazım olunmadan. 
il - Bağırsaklardan ka

n ıı geçmeden. 
IH ~ Kandan da vücudün 

o sayısız ve türlü hüc
relerinin içine nüfuz etme
den. 

VI - Bunlarla hücrele
rm beslenmeleri netıcesindo 
meyde.na gelmiş olub i~ı
lerinde biriken ve zehir 
olan posalar tekrar kana 
geçmeden ve anın vasıtasile 
höberekler gibi çıkacak 
apılarn naklolunub dışa. 

rıya otılmadan gerçekten 
hayat olamaz. Biitün bu 
değimli mübadeleler ise 
nltınn ıleğersiz saydığımız 
tuz sayesinde vukubulur. 

1 - Tuz hazma yarar: 
Tuz iştiha açan maddelerden 
biridir. 

Az mikdarda o.lındıkda tJeya 
virildikte mideyi tenbih eder. 
Faaliyetini, usaresini artırır 
ve dolayısile mide hazmını 
kolo.ylaştırır. Bundan ise işti,. 
ha ortar. Mide hazmında 
hem midenin kendi hare
ketlerinin hem de usaresin-

in terkibindeki asid kloridrikin 
tesiri vardır. Bu asidin 
kayooğı ise, tuzdur. Evet 
yenilen tuz, kona geçib de 
onun vasıtAsile mideye 
geldikdo or::ıdn tahollül 
eder ve terkibindeki 
nsid kloridrik ayrılıb us::ı

resine geçer Bundan başka 
tuz, midede iken az çok anti 
septik bir tesir yaparak yon. 
ilen maddelerin kokmasına 
mani olur. Gerçi tuzun rmti· 
septik (Mikrob öldürmek veya 
anı zararsız bir hale koym· 
ak tesiri) hassası zaiftir. Mi
kropları öldürmez ise de bu-. 
lunduğu yerde onların üre. 
yib çoğcılm larınm onunu 
nlır. Tuzun et. balık, lahos, 
patlıcan, büber ve bunlara 
benzer uzvi maddeleri ko
kmaktan korumaktaki tesiri
ni herkes bilir. Salamuralar 
heb tuz sayesindedir. 

Tuz, ziya e miktarda alı

nırsa miJeyi tahriş eder, il
tibablondırıb kusmayı ve 
sürgünü mucib olur. Çok 
tuzlu yemke yiyenler, çok 

l'a:an: Hakkı US. 
susarlar. Bu ise hazım horu· 
eunılaki anoyiin devri kesa
fetinin kanın nynı kesafetin
den aş•rı bulunmasından 
ileri gelir ve kesafet kanin. 
kinden aşağı düşmeyince 
susuzluk devam eder. · 

tiyar heyeti azası. Dün şehrimizle memleket ~ 
Lütfü KARADUMAN - hastahanesi arasında bir ot-

ihtiyar heyeti azası. omobil ke.znsı olmuş değerli 

Altınlar köyünde 
Halil SÜRG iT -

muhtarı. 

bir doktorumuz büyük bir 
kaza atlatmıştır. Htıdise şö. 

Köy yle olmuştur: 

Hulôsa mide hazmında tu
zun hizmeti üçtür: 

J - Mevzii ve mihaniki
dir. Mideyi ten bih ile hare. 
ketlerini artırmaktan ibarat
tir. 

il - Mide hazmında tesiri 
büyük olan asid kloridriğin 
teşekkülüne yaramakdır. 

Jll - Hafif olmakla 
beraber anti septik hassası 
gıdaların tefessuhunu, kok
masını az çok menetmektir 

VI- Tuz, mide v~ bağırs. 
aklarda hozım neticesinde 
süd gibi sübye haline geçen 
türlü gıdaların bağırsaklar

dan kann geçmelerine yarar. 
Bu işde tuzun tesiri hikemi, 
fiziktir. Dahili bir hult1lden 
ibarettir. Bağırsaklardan 

damnrlora doğru vuku bulur. 
Yani bozım borusunda ha
zmolunarak süd gibi süb
ye haline gelen türlü gıda. 
lar, kandaki tuz sayesinde 
bağırsaklardan damarların 

içine çekilir. 1,uzun bu tesi. 
rini bazı bilginler, borusuz, 
üstüvanosiz kopaksız ve 
pistonsuz bir efume tulum 
banınkine benzetmişlerdir. 

ili - Kanda i tuz, vücu
dün hücrelerinin beslen
meleri, Cooliyetleri neticesi
nde husule gelib klerin<le 
biriken ve kondıleri ıçın 

zehir olan posaları dışarıya 
kana doğru çeker. Tuzun 
buradaki işi, hizmeti yine 
fizik ise de bağınaklardakinin 
aksidir. Harici bir hulUlden 
ibaretdir. Hücrelerden kana 
doğrtl vuku bulur. 

Mehmet DEMiRBAŞ 
İhtiyar heyeti nzosı. 

Mehmet GÜLÜMSER 
ihtiyar heyeti• ozası. 

Zühdü ÔZDOGAN - Ke-
bsütlü H. Oıman oğlu, Tüccır 
(Bütün ailesi efradıda aynı 

soyadını almıştır.) 

Taşkesiği köyünde 
Hüseyin A YGUL - Köy 

muhtarı. 

Mahmut ZIYA - ihtiyar 
heyeti azosı. 

lımail ÔZA 
heyeti azası. 

Oıman NAR 
heyeti azası 

ihtiyar 

ihtiyar 

Kalafat kDyünda soyadı alanlar 
Ahmet BiRGÜL- ihtiyar 

heyeti azası 
Ramazan CICIGON - ih-

tiyar heyeti azası 
Mehmet ÇANGIR - ih

tiyar heyeti azası. 
Raşid CICIKIR - İhtiyar 

heyeti azası. 

Adem CANGÜL - lh-
tiyar heyeti azası. 

Oundarcık köyünde 
Kamil CANGIR - Köy 

muhtarı. 

Raşid ÇAPAR - İhtiyar 
heyeti aıası. 

Zeyn 1 ÇABUK - İhtiyar 
heyeti azası. 

Bayarm ÇAVDAR :_ İh· 
tiyar heyeti azası. 

Halit ÇALKA 
heyeti azası. 

İhtiyar 

Yukarı Köçık kOyünda 
Kamil ÇOŞGUN -ihtiyar 

heyeti azası. 
Halit AYKANKT -- lhtj_ 

yar heyeti azası. 
Mehmed A YSEBAR - ih. 

Tuzun bu tesirinden hüc
reler ve dolayısile vücud 
zehirlenmeden urtulur. Ka
na dökülen bu posalar ise 
kanda kalmazlar. Anın vası-

.1 b b ki 'b' k k tiyar heyeti ezası. 
tası e ö re er gı ı çı aca Abdullah AYTEKiN - İh· 
kapılara götürülür, ve 
sidik gibi ayrıntılar {ifrsıat) tiyar heyeti azası. 

d l 1 Mehmet A YDILEK - İlı-ise ışnrıya atı ır ıtr. 
Bu suretle vücud tiyar heyeti azası. 
zehirlerden temizlenmekle 
Caaliyetine Jevam eder ve 
hayat sönmez. 

Tuzsusluk önce iştihenın 

Kürsü köyünde 
T yıb KOCABAŞ - Köy 

muhtara. 
bozukluğunu ondan sonra Mehmet POLAT _ İhti-
zehirlenmeyi mecib olur. 

yar heyeti azası 
Tuzsuz kalıın veyn gıdala. Aziz SALI!\ _ İhtiyar he-
rındo ihtiyaçlarına yetecek 

yeti nzası 
adar tuz bulamıyan hay. llüseyinSEYHAN _ İhtı· 

vanların zevkleri bozulur, 
yar heyeti azası 

taşları yalamağa, toprağı İsmail SAVULMU$ _ lh· 
yemeğe başlar ve tuz ara- ·ı h t' 
mak üzere uzaklara gider- 1 yor eye 1 nzuası 

ler. Muhnsaralarda tuzsuzluk, .. . . ... 
yüzünden asker arasında lanğıçda soyleodığı uzere 
teleföt vuku bulur. Nete- j tuzsuz hayat olamaz. Hal 
kim Balkan muharebesinde 1 böyle olduktan sonra hay
Edirne muhasarasında na- vanlnrn tuz vermcmok doğ· 
kerimiz arasında dahi bu ru değildir. 

gibi vakalar görülmüştür. Hayvanlara günlük olcıralc 
Hayat için güneşin ziya verilen tuz miktarları 

ve hararetile havanın daha şudur: Beygir, sığır 

doğrusu ondaki okgijenin ve mandalar: 30 - 15 
ve suyun tesiri çoktur ve grHm (yarım çorba kaşığı). 

fakat tuzunki hepsinden koyun ve keçilere: 5 - 1 O 
bliyükttir. Söziın kısası, baş- gram ( 1-2 kahve kaşığı) 

Cocuk esirgeme kurumu 
reisi ve memleket hastahan
esi kulak, boğaz ve burun 
hastalıkları mütehassısı do

' ktor Mehmed Kdmilin hus· 
t 

usi bir otomobili vnrdır. Ha 
stahaneye bu otomobille!j 
gidib gelmektedir. Dok.tor 
dün öğle yemeği için şeh-
re inmiş ve bir saat sonra 
otomobili ile tekrar hastalı-
aneye dönmek üzere şehir· 
den ş.yrılmıştır. Yolculuk Bü)uk bir koza geclrerı Dr. Kumıl 
hastahaneye kadar eyi geç. mıştır. Yalnız doktorun bu
mi' fakat tam hastahaneye rnu hafıf çizilmiştir. 
yaklaşınca bu sırada şehre Hadiseden sonra doktor 
gelmekte olan eşekli Kdmil hastahaneye kadar 
bir köylü kafilesi ile yürüyerek gitmiş ve otomo. 
karşıla mıştır. Bütün yo- bil bir araba ile şehre geti-
lu aphyao afıle yol verm- rilmiştir. 
eyince doktor da oldukca sü- Değerli doktorumuza bü-
ratli giden otomobilini kena. yük geçmiş olsun deriz. 
rdon gecirmek istemiş fa-

1 e· ı. J 1. 
kat direksiyonu idare edem- tr l\8Z8 u8118. 
iyerek müessif kaza vuku Şoför Necmi bir gün önce 
gelmişt.ir. ziraat bahçesi yolunda 

Otomobil yoldan çıktıktan Bekir ve zahir-
sonra doktor Ali Rizanın eci Mustafa adındıı iki kişiyi 
yarım metre yükseklikte du 
varla çevrili olan bağına çeynefüniştir. Şoför Necminin 
çarpmış ve laklak atmıştır. snrhoş old~ğu ve otomobili
Otomobilin ön kısmı ve ça- n şoför ismete aid bulun
murlukları hurdahaş ve bir duğu anlaş1lmaktadır. Hddis 
tali cıeri olarak doktora ve eden sonra zabıta tohkikato 
şoförüne hiç bir şey olma- 1 girişmiştir. 

imtiyaz sahibimiz. 
Uir mütdeddjr şehrimizdo 

bulunan imtiyaz sahibimiz 
Bilecik saylavı Bay Hayri 
Karan cuma günü İstanbul 
yolile Ankaraya gitmiştir. 

Vilayete gelen ~anunf ar. 
Tnhsili omval kanununa 

hozı maddeler eklenmesine 
dair kanunla sular kanunu
na eklenen kanun vilaye
tebliğ edilmiştir. 

i~i hocahk 
Kültür Bakanlığından vi

ltiyete bildirildiğine göre, 
Ortamckteb ingilizce hoca
lığına esaleten Feriha, Li
se ve muallim mektebi f ran
sızca hocnlığınnun vekaleten 
Esat Adil tayin edilmiş. 
lerdir. 

Sm~uğı~ı tavu~ ~olerası, 
8ındırğıda tavuk kolerası 

\·ı kmı r.;tır. liastnlığın önüne 
ge{·ecek tedbirleri almuk \'e 
aynı zamanda hastalıklı ko· 
yunlara {ıİ\'ek aşısı yapmak 
üzere Susığırlık baytarı Sın

dırğıya gönderilmiştir. 

Sokaklann kal~uımlan 
Martlı mahallesinde açılan 

iki çıkmaz sokakla Kasablar 
mahallesinde Hacı tıkmuzı 

sokağına kaldırım döşen

meai belediyece takorrur 
etmiştir. Bu hususda mü
naknsalar u~·ılmıştır. 

Teşe~~ür 
Balıkesir çocuk esirgeme 

kurumu başkanlığından go 
nderilmiştir: 

Kurumumuz tarafından 

geydirilen 1 l O fakir çocuğ
un elbiselerinin imalinde bü
yük yardımları dokunan di
kiş yurdu çevirgeni (beyan 
Refıkn ve hemşiresi bayan 
Mehlika) ile terzi bay Mus
tafaya teşekkür ederiz. 

Genç yaş~a bir ölüm 
Avukat il. Tevfik ıer

decinin kızı ve fçilli oğlu 
tuhafıyeci lhiseyinin refi
kası bayan Kamile kısa 

süren bir hastalığı ınüteakib 
ölmüş ve dün cenazesi göz 
yaşları arasında kaldırıl

mıştır. Karni lenin genç 
y şda ölümü herkesi mü
teessir etmiş cenazede kala
baHk halk bulunmu dur. 

Merhume hakkında AJlahdan 
mağfıret diler kederli aileye 
tar.iyetlerimizi sunarız. 

Sovyet Rusya 
bır eılladını 

Kaybetti 
( Cet tarafı birinci sayfada) 
ra komitesi aznsınılan Kai
bisel dün kalb durmasından 
ölmüştür. Au ölüm üze
rine dün a~·ılacak olan bü
yük Sovyot Ruıyn kongresi 
ayın 28 ıin(I bırnkılmıştır. 

Bürhanıye. 2 ·rr ııı 
wız.den) - Bürho~ı ıne~ 
il . l . d"'n birincı 1 r ım erı u ını~ 

de bir toplantı ! 0P u ~· 
'f eınur Kaza. manrı m ğll b 

1,ezerin de bulundu · uı ·r ·şıerı 
plantıda maarı 1 oru ul 
de uzun uzun g rısr 

. de karo ve çok yerın 
rilmiştir. 

Koylerde avc.ıl~t., 
Havran, cMutıobı~ırı~ ~ 

b. el!I 
- Havran Nn ıy ıtaff 

k .. ünde • but Emir oy ~ıtl 
a\'CUları ve diğer f 9

b.r ! 
erle beraber olorakdı~· ~ 

· ıcr avı tertib etmı§ rı 
• ubUl 

ek · avı emır Dl d• 
·-· 8Jtıt1 

Alinin hakemlıg• oi ııı 
1 dur 

muştur. Avcu ~r edılOI 
allesine taksım dtıO • 

\:, .. - ·· 1 r taraııo • e eurucu e .. bil ~ 

1 ·· k'·,•u··1mu~ıur ır ar ur uu '$ ·r 68r 
da İ iyüz kiloluk ~I dell a 

k .. uo 
ayı musluk . 0Y getıti 
Halilin üzcrın~ ce''r 
Halil büyük ,,hır tılf 
elindeki tek dolo>B i 
ayıya ateş ede~~01eııı 
ralamış jsede 3Y1

• 
0ı;;ıııır • 

Hnlilin yanıodnkı ,6tit 
ylü Boy Durmu ;11 
iki a vrı tnr fından ·o ol 

··1 .. t.. Bu ayın• ., ru muş ur. · . ç ,,. 
sinden köylülerioıız 1uıı 

(,.. ki kO, ı 
mnundur. .un ııvck1 

vanlarını telef 0 
c 

be Bu avda ayrıca r 
domur. öldürüinıöştU . 

Tür iye mat~uat ~!~ 
Nisan ayıodcı t ~ 

bir Türkiye motb110 ber 
si toplanacağı h~e ~ 
mektedir. Koogr~ 

0 
ciliği aiti kadar 0 e 011d' 
meseleler ~u. _ ~eY8,el 
zeteciler bırJıgı. ~10d• 
rin nakil vasıt 1.' i 0o0 J 
tifadeleri meselesi 8 
caktır. Koogre~~uotıO 
General ismet .1°~ ~sil 
hud iç işler• ;ııbitıl 
Şükrü Kayonın . rııııfıl 
nutuk sôylomolerı 
Jir. 

-==--=------~~ 

amerikada 
Misli . 
Görüfnıetrl'ş 
Soğukl~~.1 s ,r• 
( C st tarafı bır lolo~ 

ktBO 
6 sıda Ne.v!.or . tur· 
re 80 işı olmuş ı\) 

:;\levyork 24 (A· yu ıı ~ 
t oı ıısı vı•' sularının aş . do 

Misisipi eyaletı.n dııb0 
al ede 1 O kişinırı 
haber veriliyor ırı stJ1 ~ 

"". . • · 0voeın ııır 
ıuısısıpı . dtlı:ıı 

tında kalmasıle· ·oı:ı s -
··zer• tor 

ağaçların °. . ıttJr ıı 
binlerce nhı:ılı~l ı·· 'of 

tor u 
maksadile nıo ,~ 
sevkolunuıuştur·de ı:ıı0 ~tı 

Birçok yerler tı,rııı 
1 ııı:ırl ti ancak sı:ınta 

ilme.kt(\d ı r 



l7 lkıncı kuaı 

lstasbul 
Ve izmirde ludbol oyunlan 
Fener. Galıt1Sarıy, Hilil H 

\standulspor ıaHb. 
i tanbul. 26 (A.A.) - Dun 

yapıt. n ayak topu ınoçlnr 
ında Oalatasoray-Velayı 2-1 
Hıldl 'l'opkopıyı 7 3, Fene~
bah e Bey kozu 1 .9 yenmı-
tler Anadolu-Altınordu ile 
bır hırc berabere kalmıtlar
dır fstaobul sporda Suley 
tnnnıyeye O 2 galib gelmı 
tir, 

lzmir, 26 (A.A.) Dün 
yapılan ayak topu maçların 
da Ooztepe-Türk spora hu
knıen galih gelmı , Karşıy
nlrn-Altınorduyu l- l yon m
i tir. 

linın, Bürhaniye. Ayıı~ 
icra ıemurlannm kıdrolan 

Şuha\ 935 den itibaren (,o 
nen irra memuru Hasan. Talı. 

TOIW>IU 

bay Tevfik RiJftÜ Ara• ı 
(Uıl tarafı birincı sayfada) oğunı gidib, güsel yurdun Hikô:ye 
snrette gerçekle tirmektedir. un barı c:ı dilekletini onlıt- _ 

Eskiden gorduğumiı: çe- ttı. 1932 de İsmet lnönu Dununku nuslıadan mabnı) 
şid çeşid renkh ipekli kum- ile birlikte Moskovaya, ora- 'l'urkan irkeriJc bekli-
aşlar geymış başında sıyoh dnn da Romaya gıderek 

1 

yordu· Beraber liman he. 
puskullu fes, nar ilesinin furk.-İtalyan dostluk anlaş- nmn girdiler. Mermer nıer-
kehrıbor o~ızlıklı marpu- masının uzatılmuını imzal- divenlerdcn ftkıyorlardı: 
tunu çeken işmen po nlar, adı bay Venizelosu görmek Demir seni ovuluıt .. N .. 
bugünku rcolite korşısındo ıçin iki giın Atinaya uğra· yarıınn klltib Yerece~im. Ak
sıliniveriyorlat dı ıonra bir uçak ile Burj· tnm eenden ayrıldıktan ıon· 

Dün adı 'f &vfık Huştu Bay eye gidib boy Pot Bonknru ra telefon ettim kabul etti· 
olan Dı arı ı lı:r Bı kanı, Tü gurdu. lcr. Ayda «100,, lira alarık-
rkiyede bey pa a efendi O, durmakeızın tlolo ır aın artık Junku hıya\mı 
gıbi sozlerio kullanılması Londrayu gider, Romaya d · unutacak yeni bır hayata 
7asak olalıdan Ye her yür<ld ncr, geçerken Atinaya uğ ka'fUf1cak11n, bunu kabul 
aş bir MJadı ıct mck gere- rar. Belgrada gittiğinde do- eder mi11in~ 
kliği korşıeında hulunalıdan slu bay Yevtkle Bükre e - Oemır mermer ınerdi-
beri Bı:ıy 11evfık Huştu Aru gidınce <.\e Kral Karol ıle vonler üzerınde bir dakika 
adını almıştır Paris veya Lo koDU§Ur durakladı. 
ndrada diktirdiği vostonu, l934 yılında Boy Tevlık Tiırkta Ben demirm-
Burlington Arradcsun kıbnr Hu9tü Aras. uzun yıllıırdon iyım'.I Kendi kendimi ttını-
mağazalarından eçdıği boyu- beri dtiştinduğiı Balkati an-

1 
mıyoro• yok18 bu bir rü

nboğları, güzel dikılmi p3n dlaşmasını 8. Titule ko, Ma yamı hk inanamıyorum ... 
talonu ve rugan ıskarpınlcr- ksimos ve Ye\ tiç]a birlikte Neyse ıen bilirsin.. Büy. 
ile Bay Tevfık Ru tu Aros, nihayet imzolodı onro Ce 

1 
uk bir salona girdiler. 

uluslararaaı bir centilmendir nevreye gitti, Vıyınaya ge 
1 

A.ukat odanın bir ko eıi. 
ince saçların "C:rçeveledı. lerek biraz dinlendı. Par ise d L • 1 b' ·· ,. 1 n e aırı11ta ır muıı on-

~· genç yuzundekı canlı ve gelip B. Bartuyu gordu· ' 11 I une otarmuı ditleri arasına 
sevimlı goılerı onunla ılk nanistandan geçtikten sonra tıkı9tırdıiı pipoıunu tütett
konuşan bir kimseyi hemen Bıılgaristandı kaldı. Son ıki- ırıyor; kır911ında otarın 
çckmektedır Onun gozleri. nci teşrin ayında Puriıe ge· birisine bir davadan bah-
yas ıyı n gulum er felsefe lib B Lavalle konu~moş ve aediyordu Türk.Anı görür go 
ile bakon etığlığı yerinde bu yolculuk eıraaında, Sov- rmeı: 
bir adımın gözleridir. yet Rusyanın maslııhatgu· O ... Turkln ben seni 

B:ıy \ra . Profesor Pioar- 1 zarı B. Rozenbergle de go- bekliyordum bir dakika eo-
dın tolebe i iken Kuortier ru müştür. nra gelseydiniz beni bulım-

IA.YPA. 3 

M_ir_a_s_y_e_d_i._---'-l _v_. N_ec-atı___;.· ,, 
olamadı. TürkAn odadan cık- ı dr·ğitti koltuğa yıkıldı. K
mış belkide f~minooünu bul- vet TüakAn . TürkAn. 
mu tu Demir uzun bir hul- Mektupta ıunlar yasılı 
yndan uyandığı zaman odada idi. 
kendisinden başka kimseyi Demir: ~alimle nı§anlan. 

gÖrflmedİ . dı~ımı HDQ eoylemitltm, 
) a .... Yı demek 'l'urk ın sen on heı gön evveliei .. al

beni kurtarroık için beni imle e,·lrndim yarın Pa
adım ndım takıb ettin niha. rıee gidiyorum. ızın 
yet bir aabah teeadu{ ba- oamınıaa ıt hon unıa 
na e ni tanı,tırdı 8001 bir «10'> bin lira verdını 
çocuk gibi teHlli ettin ko. bu parayı bankadan alı

pru altından kurtardın. r11nız belki eiıe yardımı 
nvuakat yanına kAtip ver- olur 111hhatl\ır dilerim adyo. 
din burada eyi bir hayat Pariı Turkiye oteli Turktn. 
ıurmeme yardım ettin. Demir •ektubu okuken ke-
Ben bunları diişuıurken der teeHür goz yaıları gözle-
11n de odadan çıktın gittin rinden dökülmete ba~ladı 
bir daha ıeni gôremiyec. djmek ki Türkan evlen•iıtı 
ekmiJim 1 .. buda hayatın cilveai buda benim ** tecellim demekten baıka ıoı 

Demir yazihaneyc devam 
ediyor çok eyi bir hayat 
ıürüyordu. Günler gecti Tu-
rkAna rastlamiyordu ona bir 
tetekkür bile edemediğinden 
dolayı üıulüyor müte11ir olu
yordu.. Demir bir gln ma
sanın üserinde birkac mek
tup gördu, birer birer oku
mığı koyuldu. Mektupların 
biride Türkllndan gelmiıti. 
Sevincle zarfı yırttı. Birden
bire zarf elinden dtltt\i :JU· 
ztindeki çizğiler birdenbire 

bulamadı. Türktnın adre-
ıine bir mektob yazdı. 

Tirken benim cok eyi 
günlerimi bildilin gibi en 
ıcı gunlerime de 9ahid ol-
dun beni b11 acı gön 
!erimden kurtardın bugün-
kiı yeni hayatıma kavu9-
d11rdun ıise çok le
şekkir ederken k.urmuı 
ctldutunuı mesut yunnııın 
dnamın1 diler ıiıe 11 

mimi liyakatler dilerim. 

Demir 

inin maa, 2.., Burhaniye ic 
ra memuru Neçmitdinin ma. 
a ı 22 "e Ayvalık İC'rn me
muru Ali Galibin moa ı 17 5 
lıra çıkarıldığı adliye bakan
lığından vilAyett• bildirilmi • 
mitdir. 

Lalinde gc çirdiği oğrenim Zeyrekliği çok tatlı o- ıyıcakdınıı. 
yıllarını,parlak parlak "erdiği lan konuımujle Bay Size telefonla ıô- 1----------------------
doktorluk ımtıhanı içen ver- Tevrık Ruıtti Aru ylediğim genç. Demiri 

-- ·-· P' 

AVUKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKlLI 

Yr .. rF KE A 

Vaııhancsı hukumet caddC!in
de Ahmet ç~mesi knrşısındn 

Merkez ve kazılarda her 
nevi dO'fa kabul \'C surnt
le neticelendirilir. 

diği tezi henuz unutmam- bayık olarak Avrupn'yı iıaret ederek göıterdi. 
ı tır. en eyi tanıyanlardan biri, tu pirezante elti. 

rk Jevrıminin ranlı bir iladc avukat kalın goılüğünu 
lstanbula donerek Kcmnl sidir Türk uluıunun durmı- ':•kararak masanın üıeri-

Atııturk'un dosluğunu kaza
nan bay A.ro~. birıncı buyuk 
kurultayn saylav edlmiş 
ıonradon do :-;ıı~lık Bakanı 
olmuıtur Fıkot, bedenleri 
eyı etmek kın okumuı olan 
bu doktor imdı yondemıni 

I acı çı>kcn uluslar ur.erinde 
, tatbık tmeği du unuyordu 

l 924 de Oı arı 1 lcr Bakanı 
oldu. Alaturk guvenini bu~ 
na çok değeri olan hır aJ 
amn vcrmi tı Hu tarihten 

don çalıtarak Jırlik ve du- ne bıraktı. koltuğundan 
zenliğe erı mekten başka kslktı. 
bir dileği olmadığını sık Oğlum. buyurun şu 
sık söylemekten ho~lanır koltu~a oturun gelen ~i 

\'e, inoe parmJkları ora d('n muıterileria •orA-ular 
sanda, mavı bir teebılu •çı- ını dinler hanı haber 
buk çabuk çekerek f un uda veranin ayda ııanı yuı 
ıoyler lira vereceğim hırkaco ay 

- Bı:r. ne kutlar ılerler- eonro dıh11 nrtırırım 
Hk bnrıtçı hır ulkeye o ka Tiırkftn eaat onde mu 
dar ynkla mı oluyoruz Bı hakemeoı var oraya 8i-
rış ıdn yapılan savo ta Tu deceğim sız oturunuz ma-
rkiye, Frantanın yanıbıtın- aadenııle Avukat gıtmıt 

••••••••••ı1, sonra Ttirkıye, Avrupadaki 
konuşmaların hı~ bırindcn 

dadır. odada Tiırkanla Demir kalaı-
Öndtırinın ·ebinde Boğaz- ıtı,Oemır artık yeni vnife· 

ekıik olmadı. 
Bııy TcvFık Hu tu Ares 

Avrupn başkentlerinin bir\-

ların anahtarı olan boyle sine bıtlamıt krıı\ıl mı-
bir adamın eoylcdiği bu ıö eanın onündeki maroken 
zlerı çok geni anlamalıdır· koltuğa gömulmiıt boğaz -

ıçı ıiğaraeını dudakları 

aruında sıkıtdırmıı ıiğa
ranın dumanlarını gözleri 

B a l ı k e s i r - Bigadıç
S ı n d ı r i ı Otobüsü. 

Balık(•sir - 8iğad1c - ~uadtr~ı arasında oto
hü~ ef Prlerin~ başlanmı,ur. Oıobüs hergiin To
kath ott'linden mii terilerini alarak ındırğıya 
har_,k~t PdPr. V~ , ine hergiin '"'ındırğı ve 8İfıt8-
dH' ~ olcnlarnu Bahkfll"İrf" fı(etirir. Seferl•ır nıhaı 

ve ucuzdur. 

Balıke•ir belediye 
baılıanlıfından: 

Bedeli keıfı 240 lira olan Martlı mahılleainde yeni acı-
lan ve Martlı cımiaine kadur uaanan aokığın lA~ı• ve 
kaldırımları inıaıı p11arlı~a konulmuıtur •• 

Taliplerin belediye bııkınlılın• mtlraoaaUarı iltn ohıaur 
( 3 - 19) 

Doktor 
Mııduh Ahmet 

TURKDİLİ nefriyatından: 
ile takib ediyor gtilum- 1-----------------------._ 

ÇOCUK 
hastalıkları mutehassm. 

Muayenehaneeini poıtah-
anc civarında Zemen ıo ı Doğru Yol.. 
ka~ma nakletmittir. .... .. 1 YAZA!\: ~I. CE\ l>ET 

Yurtdaş! 
Hilaliahmere , 
Tay.yareye. Yo· 
ksulları, çocuk 
ları koruma bi
rliğine ve lela
ket gören yur
tdaf lara yar
dımı kendine 

1 bır perde/ık mektep temaılı 1 Fıatl: Bet kuruıtur. 1 ldarr ,., i mi1.dr rn lıt r kitap~ıdM bulunur. 

ı~~~~»?it~~»ı&~~~ , 
KADRİ UZKUR 

(N UCUZ KıRTlSİYlMA~AZlSI 
lliiktimeı t•adde inde Znı·bali oteh ul

tmda )~ni ardı~mı diikkanda kırta .. iye, zii
ca<•İ)<' çeşidleriııiıı .-n e~i. i 'e pi~ .• ~adan 
en ucuzu olnrak bulunur. Billıassa mekırb 
tah·hrlerint· aiti mulıtelif dtıfttır , .. kaleuı 
,e~airt• diµt-r ticarctlıa11Plt1rden JH"k für"lı 
, e el" en fiatle atıhr. borç bil. 

=~~~~ı•ı~~~~~~~-

ıuyordu .. 
- TurkAn babam ôlduk

den ıonrı butün gunle. 
rim macera ile ge~ -
di hergün bıtka bir 
hıyata kavu tum ona ılıttım. 
Dun serıl adam lt1yafetinde 
dola ırken bugıin avukatın 
yerini iığal ediyor, kendime 
poz veriy~um. Hayat nı 
anlaşılmaz muamma değilmi 
Şimdı anlıyorum, para, ıer
vet, aefahet bunlar heb yıl
an yalnız bir eyi var doğr
uluk,nımusiArlık, bunlar bir 
inıanda me•cud olurıa hep. 
sı elde eclilır Ben bu eay
cde dlinku hayatımdan ayrıl 
dım ve timdiki yeni hayatı
ma kavu,tum. 

Demir artık gecmit e

Balıkeıir belediye 
ba,kanlığından : 

Bedeli keşfi 146 lira 7 kuru olan K11ablar mahalleai
nde Hacı ~·ık mazının kaldırım 'e taıviye iti pazarlıkla JA.· 
ptırılacaktır. 

raliblerin belediye batkınlığını murıcaatları illn olunur 
( 3 - 18) 

Balıkesir belediye 
. . . baıkanlığından : 

Bedelı kcşfı 203 lıra 40 kuruşdın ibaret bulunan Mar
tlı mahıllesindo Allak çıkmazı kaldırım işi pazarlıklı yap 
tı rılo•·aktır. 

Telıplerin beledıye bı kan\ığınıı murar.aatları ilAn olunur. 
(3 17) 

y 1 unut 1 gelec;ğin i duşun. r ....... ~~---~~~'!!!!"!!\!!~!iıie-•iiıiiııiiiıiililı .... iiilİli!Iİi .. liıiiiı ....... 
'eni ileride ywkıek bir adam 
olarak gorecefim bana mü 
ıande adyo .. 

Turk6n l>emirden ayrı 
lırken gozleri yaıarmıt yu· 
zünun rengi değişmitti için
den gri•• gııli duyguları 
onu bir dakika dıbi olaun 
ayırmak ııtemıyordo Pıkııt 
buna Juçblr kuvnt mani 

Ftldketli gunlerdt 1a11a yardım ~l/nl uzatan 11/ldli 
ahmer ill•anlığw ıefkatlnılen do§muştur. Zengin, f u 
kir. kadın. erkek hulılla hiç bir klmst ktndlnı' Hilali 
ahme/11 himayt1lnde11 u:ak sayamaz. Stntlt~ct ttl· 

vtl kurulan bu lıaytr ocağına aıa kaydolunu:. 

Balıkesir Hilaliahmer merkezi. 



- - . ··---·· 

• 

IA YP A 4 ltJllDl.1 

~~~~~~~~~~~-~~~Tdt~~~~~~ .•. .._ • ._. ........... .. 
1 Doktor bakltriyolok Do1ctor opcraltır . Doktor 1 G e 1 d il G e 1 d i! 

M[O[Ni ER[llı SAOi OZAT l Y MEHMET llBlllK I 
iç ve s~lğın hastalıklar Cerrahi hastalıklar Cild ve zührevi hastaltklatl • Aylardanberi sabırsızlıkla beklen•" 

mrıtthassısı mıi tehass111 mütehas•ısı ı o R M A N . ç 
1
. F T L 

1
. ,. 1 

VATAN r.czanesi bitişiğindeki muayene e\'inde hastalarını hergün 1 " 
fi~leden sonra kabul ve tedavi ederler. 

~ ~~www~»~~·~~~~~ • Bira Fabrikası Mamulatı 

·1 ANKARA BİRAS 

1 

ŞEHİR SINEMASINDA 
. 2 7 ikincikinun -•zardan iti~ıran 

K A H K A H A, Z E V K 'e . E G L E N 4: E K it A L 1 
, 

M i L T O N 
BUBULt:N CETESI FiLMİNDE • 

Miltonu göriJnlJz va tanıyınız? •. 
Çünkü Milton dünyanın en zarif ve en ince komiğidir. 
~liltonun bu yeni eseri cidden çok nıükt>n1mel, çok zengin Ye çok 

eğlencelidir. Saatlerce gült~cek ve eğleneceksiniz. 
iLAVETEN •.• lleki Mavus. 

Bu hafta çocuklarınızı sakınınız! Zira?. 

(MJ Düseleorf Vampiri 
Pek Yakında 

GENERAL PLA 1 OF 
Rüviik Rus filmi 

I / 

GELDi G:EUDi GE! 
Toptan aatış yeri: 

1 BANDIRMA BAKKALİYESi 1 Her bayi ve Lokantada arayınız! ................................. 

~ Okuyucularımıza Bir KolaY -Aşağıya bastığmnz rehber tablo halkıınızın her tiilü ibPY 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
terden karşıhyabilereklerini gösteriyor. 

• 
Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hanıı 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin eevapJarım bu tabloda aray11uz 

T'nlAKOT'AJ· Mehmet Servet örme ·e ~ 
n n • ye caddesi nunıara: 98 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hiik•·ımet 
• ne sokagı. 

O T E L .: kapt•n zade· Oteli .. K uv~yi '7ı1illiyc 

. sBindel .k. . 1 K . ·11 · cadd a ı esırpa as - - uYa) ı mı ıye . 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikfımet caddeS' .. k 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 110 
caddesinde Ahnıet çeşnıesi karşısmda 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikiuue' 
• sinde .. Darbalı oteli altında. HP 

Yeni berber ıbrahim Dural: 
caddesi Yıldız Karaathanesi l\arşısın ' I · 

I 

TUHAFİYE· Müftü zade Abdullah tuhafiye ve 1 • kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 3 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osm•" 
• Paşa camii caddesinde.. Meyhane ~~ 

B.andırm~ b~kkaliye~i Ahmet Hilm• ~d 
Bıh)ınumı,~.kıJer,f kouscrv•~ ve ~h.~ker çr-Ş• 

1 • y • • 4 
TER Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı Jfl. İ(tl 

Terzi ve öriicü Celalettin be)'· 
mi 11ive caddesi No. 163 

ŞEKERCİ.: Ahm;f Nuri efendi: llalıkesirin eııesl.i~ 
·~~--~~-----· 

---~, 
1

1 1 

1 
TÜRKDİLI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
• 

cisi. Hüktimet ~addesi, postahunc ~·Jkll 
mara: 24 . . 

MANİF A TU '?:Tavşanldı Zade Fahri beY· Fa~"11• 
nifaıuru ve kuınaş mag-za ı. Kuvayı 

caddesi numara: 52 d~ 
HIRDA v A Tı· cumall Hasan Yapı ve rençper 91 

Yazan: Mehmet Cevdet ı • deruiı· hırdavat, boya. eaıu, (;inıeto 
. Hayat bilgisine uygun olarak ya- 11 L ' Sara•;lar başı. 

zılınıştır, Her kitapçıda satılır· 1 
-• 

- - · =-=--- - - ı B A S 1 M Y E R 1: Vtl&yet Matbaa11 


