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iki güu~zarfında memleket~e üç mühim fabrik~~ temeli atıldı 

ismet Paşa Hz. ve Celal hey 
Gebelik 1 Ankara 

Halk evi Yazan: Do~um ve Çocuk bakım evi 
Baştabibi Ahmet Halit 

İzmit'te kağıt, İstanbul'da şişe ve cam, Zonguldak'ta 
antrasit fabrikasının temellerini attılar. . 

• 
sunı 

Temsil şubesi şehri
mize de m gelecek? 

ANKARA 16 (S . Ş) An 
kara halkevinden bir heyet 
Doktor Ragıp beyin reisliği 
altında İzm l r'in ı.. urtuluı bay
ramında lıazır bulunırak 
üzere İzmır'e gidecektir . He 
yete evin temsil kolundan 
20 kiti refakat edecek, kur
tulnı günü İzmir'de "Him
metin oğlu" Piyesi oynana
caktır . 

Muhtelif hir kaç ı ekll tah 
tında izahına çıılıııln.ıt bu· 
lunan geb elik baılıca ı ki 

tarzda tarif edilmiştir: 
1 -Erkek ve dişi hlicre · 

!erin bir l:ıırile birleımeain· 
den itibaren, bu suretle 
vücuda gelen, han.il seme
resinin harici hayata çık 
masına kadar geçen zaman 
içindeki hayati ve fizyolo
j ik devrelere gebelik namı 
verilmiıtır. 

tekli ne tesadüf edilegelrr ek· 
tedir. Gayri tabii gelıelllıte 

ıonun mutat mevkiine ya· 
pıımaması; su kesenin tefer 
ruatından bulunan bazı 

beyzevi zarların hamlin 
devamına nihayet verecek 

-
Başvekil Paşa Hazretleri fabrikanın temel taşlarını kendi ellerile koymuşlar ve fab-
rikalar hakkında mühim nutuklar irat buyurmuşlard ır. Halk kenpilerini her yerde f kilde marazi tağay· 

coşkun tezahüratla karşılamışlardır. 
.li;\!İT, ı5 (A.A.) __ ;iehri- dir müessesesi olacaktır. Bu bitirJikten Mnra bizzat ilk 

oıız k4ğıt fabrikaaının temel fabrika Büyük Mıllet Mtclisi temel tı.şını kendi ellerile 
atma merasiminde buluna- sanayi proğramırı ı n bir uzu'I' koydular. Paşa Hazretlerinin 
cak olan Başvekil ismet Pa- dur. Takr:ben ikı milyon li- bu har•ketini iktı8at 
Şa Hazretleri ve jktısnt ve. rolık bır sermayeyi al arak Vekili bey tekrar etti . Mıı
kili Celal bey dün saat olan müessese 13000 metre rasime buraıla nihoy•t \'erile-
10 da şehrimize geldiler. mikılbı kdrestc, 15000 ton rek otomobillerle Ertuğrul ya· 
Başvekil Paşa Hazretleri kömür sarfedecek ve sonede tına avdet edildi. Avdette 
kendisini istikbal eden ze- memlekı>tin ihtiyacı olan yollar aynı kalobnlığı mu· 
vata ve zabitana iltifat etti- mühtelıf cinsekdğıt ve kar- haf<ıza, aynı tezahürat de
ler. ReEmi selam ifa eden tonun mühim b ir kısmını vam edi)ordu. Yat 11 · 40 
askeri müfrezenin önünden vcrec~ktır. Görülüyorki fab· da lzmit'ten banket etti. İz
geçerken, lı :ılkın coşkun ve rika yaln z meml•ketın ihti mit valisi. belediye reısı 
candan tezahüratı arasınıla yacını temin etmekle k ıı l - beylere. P .. şa lluzr,.tlnirıe 
otomobille fabrikonıa temel mıyacak, muhteLf \'"§it hum Hereke Y0 kadur refohat et-
~toıa m~rasımını yapmak maddelerimizi k ıymetll'ndir- tiler. 
uzere hareket ettıler. Bütün meğe de yarıyacaktır . Şu HEREKE. 15 (A.A.) 
İzmit iskeleden şehir halkı hald~ lzmit ktlğıt fabrikosı Dün saat 12 40 da Herekf'yp 
yollarda kıymetli Ba~- ıktısadi açılışıda eyi esas- J muvasalat edildi. Poşa llz. 
vekilini coşkun tezahüratlarla !ardan biri olarak sayılacak· C•llll beyle ve refakatlerinde
kalpten g•l~n bir se\'gi ile tır. Fabrika hir seneye var- ki zıwht motörle Herekf' is-
alkışlamışlard r Başvekil Paşa madan açılm •olacaktır. Bir ketesine çıktı. Bo~vekil bu· 
Hazretleri ~ehre 15 dakika fabrika eyi şartlarla kurul radıı da aynı coşkun tez ıhü-
bir mesafede olan fabrıkn duktan ~onradfı osıl diraye- rotla karşılandılar 
nın kurulocojl'ı meydana ti i9lem,.sind~ gö~terir . Bir B,şvekıl Paşa llozretleri 
ızeldiler. Bıraz istirahat çok ahvald11 fabrikanın işle- ve İktısat vekili Celıll be-
ettiler ve planları üznine tılm » si kurulma~ından daha yefen,!i Hareke Cabrikaların,dıı 
mufdssal izahat aldılar. Seh- zordur İz'lı i t'te k:ifr.t f.ıbri- büyük bir dikkoile gezıliler 
rimiz belediye reisi şehir kasının kurulma"' ' ıleri bir ve fabrika memurlarının iz:ı
namına İ;met Paşa Hazret- irfanın cümhur .yet ınk ı l:lp- hatlarını en derin noktasına 
!eri ile iktısJt vekili Celrıl lar.no hususi hir hağlılığı katlar alüka ıle dinledıler. 
beye temel atma merasimin- olan lzmit için oyi hır teM- Here ke fıırlılar kuma~
de bulunmalarından dolayı 1 düftür. Fabrikanın bir semi. larile sair rabrılıaların ku
teşekkür etti. Ve büyiık kuru· miyet muhitinde bulunması ma~ları ve Avrupa kumu~la-
<·ulara •ehrı'n ehedl minnet 1 k 1 rı arasındaki labrıkalar hok· " müesHcseye a ıl u ve yor< ım 

kında uzun bir musahabe 
ve şükranlarını arz etti. Hun· gösterılec1>ğine delildir. Ken. 
dan sanra Kocaeli mebusu disini Meveıı kıymetini onlı- yaptılar . Fabrikanın ihtiyacı , 

amele yevmiyeleri ve ame
Sırrı bey nutuk söylemi~. yan ileri hir muh i_tte yer- lenin ihtiyaçlarile çok ya· 
ve C H v \'ı'lıl.yet ı'dare le~mPsi fah~ika için de 

· • r • - kından olllkadar oldular. 
heyeti reisi Esat beyin hita . ıyı bir talidir. 
hesinden sonra hüyük al-

1 
Arkııla~lar bütün yük-

kışlarla kürsüye çıkan ismet sek i !erde daima lı.ıla 
Paşa Hazretleri aşağıdaki vuzunıuz olan büyük 
nutuklarını irat buyurmuş- 1 Rei~ı rümhur Hz. nin yüksek 
lardır: ı adını hep beraber hurmotle 

·-Arkadaşlarım; huı;un mü. analım . !;iimdi bu yeni cüm
hinı bir fabrikanın temel J huriyet e~erinin temel ta· nı 
taşını koyacağ z bu müna- koym3ğa giıleceğiz. Hatip -
sebatla iktısat vekili Celal IHın söyledıklııri mulıubhet 
beytıı beraber bıze göslori- ~özlerıne ve lzmit"lılere yü-
len eyi V•' muhabbetli kıı . rekten teşekkürlerimizi tak· 

hiıte te~ekkür ederız . Temi' dim ederız. 
li atılacak olan fabrika Paşa hazretlerı sürek . 
İkt.ısedi hayatımızın mühim Ji alkı~ l arla nutuklnrını 

İki;ci TÜrk Dili Kurultayı 

Yarın Toplanacak Olan 
Kurultaya kimler iştirak 

edeceklerdir'? 
. lst.~N UL. ıs (A Al -
r. D, T. c u. Katipliğin 
den· 18 • · · 8 _ 934 cumartesı 
ıaat 14 d · e Dolmamabaııçe 

ıarayında toplanacak 2 inci 
Türkd l· k ı ı urultayına vza 
olarak iftirak etmek üzere 
ınüracaat edenlerin betinci 
listesidir : 

1 -Necmittln, Sadılc, Hıfzı,, 
Oğuz, Servet, Fuat, Abidin 
Sami, Vala Nurettin. Seniha 
Muammer, İhsan, Haydar 
Mahir, Ahmet Ihsan, Hik · 
met Feridun, Namık, Edip, 
Servet, Halil, Nusret, Kemal 
h•uan Ra.aim, Enis. Tahsin 
Abınet, Hürnü.İskender Fah. 
ret tın, Etem İzzet, Ali 
Rıza. Ferit. Talat, Mümtaz, 

Mümtaz, Ahmet Cevdet, İz· 
zet, Hüsnü, Namık, Necip, 
Mehmetriza. Esat; Halil. 
Kadri, Hüseyin Avni. ::ıuat 
Salih, Mehmet, Natit 
llilmi beyler. 

2 Kurultaya da-
ımı dinleyici olarak 
ittirak etmek üzere .müra
caat edenlerin beşincı liste· 
si ıudur: Tevfik . Sabahat 1 

Sami Nafiz, Baban zade Şük 
rü, Naime İhsan, Vahide 
Akde~, Nimet. Akil Muhtar, 
akil Bedia, Tevfik, Me~iha 
Faik. Seyhan, Ömer, Nazmi 
Sabiha Salih, V lcdan . Üs· 

1 man Recai. Memet, İlısan 
Cemıil Seramer. Bur han, , 
Celal, Bedia. Sami hanım 

1

• 

ve beyler 

Tarihi bir kiym~ti haiz 
bulunan deniz kıyısında. 

ki ufok k ö ~ k t o b i r 
mıi ı lılct ist ı rohat buyurduktan 
ıonra 13 - 40 ta İzrnit va
lisi ve belediye reisı beyle
re ve llereke fabrikası mü
dürü ve memurlarına veda 
derek yata avd•t buyurdu. 

lıır . 13 - 50 de H~rekt'den 
harekHt ettiler. 
İSTA~BLL , 15 (A.A)

lfo~vekil Pıı~a hazretleri 
ve ıktısat vekili Celal hey 
dün 16 - 40 ta Ertuğrul y~ tı 
ıld paşabshçe önlerine mu
vasalı\t huyur•lıılnr. P.ı ~a 

hazret erini knrsıln m ~ ğa 

gelen valı Mulıitt . n bey 
Kılı» Alı B. İşbaııku ~ ı müJüıü 

umumisi muommer beyin yata 
girdiler. Başvekil Poşu Haz. 
retleri. lktısat \'c kıli beye· 
fendi ve refakatlarındaki ze. 
vat saat 16· 50 de hususl 
motörle Pa,abahce i skelesinıı 

ç.kt•lar. ldkclede toplanan 
kalabalık, çok kıy
metli Haşveltıllerini bütün 
kolplerile çılgınca ıılkı~lıyor

lordı. P.ışa Hazretleri dai
ma tebrs<ümlerile yap•lon 
bu tezahiirnta mukabele edı
yordu. Büyük bir kalabal.k
la cam fabrikasının kuru
lacai{ı yere giılıltli Paşa I~ 
Bankaeı . irkP.tler müılürü 

H:ımit beyin fabrika hakkın 
da verdiği izah<ltı büyük 
a!Aka ve dıkkatle -
dinl~diler ve aşağ daki EÖı· 
)eri ile İş ban kıı sının bu kıy 
metli teşebbüsünü tebrik ve 

ve şişe 

takdir buyurdular: 
- Bu cam 

fahri kasını yapmuyı 

milli müe~sesemız olan iş 

bankası deruhte etmiş bu
luyor ~1euıl~ketto b ı rkaç 
defa bu Ş •,kıl,le teşebbüsl er 

olmuşsa da muf telıf eeb• pin. 
den dolayı bu teşebbü•le r 

hep menfi surette neticelPn 

mıştir. Şimdiye k:ıdar tut
tuğu işlerde eyi h"sop ve [ 
doğru yolda ı·ok ılii~ünıliik , 
ten sonra azım ve ıstıkıı -

metle yürümekte eyi mi•aller 

vermiş olan İ• Hcnka•ı btı 
işi de müsı» t • şekilıl~ yürüte· 
cektir. buna kuvvetle 
itimat ediyorum M··mlek•·tte 

sınoi mü•e~8eler kurm k 
hu .. usund ı mil.l :nü ·•se" " lıı
rin sermaye koym:ıları ı·ok 

fııyda}ı bir h ırHkl'tlir . Ç ti Ş· 
malan çok hayırlı bir fuali. 
yettir Bu vaziyet bızim için 

de tPşvik ve terııibi mucip 

bir haldir. Hıikıimet hu fuuli· 

yetlere doim, rniiz:ıberet 

edecektir. Cam fabrıkasının 

mütcşebbisı olan 1§ bankasına 
muvaUJkıyet tomenni vtt Lu 
y~lda ça.lı~anlarını tebrık cde-ı 
rım 

Bilahare Paşn llazretleri 
fabrikanın temellerJ)lın kurul-' 
duğu mahalle gcldıler ve biz 
zat ilktoşı koydular. lfa~vekil 
Pata Hazretleri ve lktısat Ve
kilı beyefe,ıdi kendilerini Zon- ı 

guldak" a götiirmek i~:ın P u8a 

bahçesi önlerine gelen Gül • 

cemal vapuruna binerek saat 
17,30 da Paşabahı·eeini ter
kettıler 

ZONGULDAK,l61A A)-
Baıvekil İsmet Pa,a 
Hazretleri suı. i antrasit 
fabrikasının temel atma 
merasimıncie aıağıdaki nut· 
ku irat etmitlerdir: 

İ~ bankasile Sümer· 
bankın mü~terek te~ebbüfü 

olarak tesis edılen suni an-
trasit fabrikasının temelıni 

atwıt bulunuyorul'. Bunun 
la hakiki kömür sanayi'.ne 

girmi~ bulunuyoruz. Sana· 
yide ve evlerde kullanmağa 
elverişli kömür tedarik etmek 

bu fabrikanın mahsulü olacak 
fabrika aynı zamanda k 'm 
yevi mahsuller vermeğe 

Heyetin lzmir'den B~lıke 
sir'e ve Meneır en'e gitrr eıi 
muhtemeldir. Temsil heyet i, 
daire müdürü Rıza, kompo 
zltör Hu üsi . muharrir lbnir· 
ref ik Ahmet Nuri idare he
yetiden Namık Sa!Ahattin. 
sahne memuru Tayyar bey . 
!erden l• ı~U ül ediyor 

300 muallim 
Anadolu'ya mı gön

derilecek? 
İSTANllUL, 16 ı S.Ş) 

İlk tedrisat ka:lrolarını ha
zırlamak üzere maarif mü· 
dürü Haycar beyin riyasetin· 
de toplanan komisyon faalı
yetine devam etmektedir. 

Ôğrendiğ : ınize gilre, bu 
sene ilk tedrisat kadroların. 
da birçok değitiklıkler oJa. 
caktır 

Hilha~sa,Anadolu'nnn muh· 
felif köylerinde yeni açıl 
mıf olan mekteplere ü ; yüz 
muallim gönderileceği söy 
lenırıektedir. 

Amele kursları 
ISTANBUL. 16 (~.Ş.ı 

Açılmakta olan yeni fahri· 
kalarımıza mütelıassıs ame• 
le yetiştirmek için kuralar 
açılacaktır. 

Siyasi 
mahkumlaı· 

Kaçmak istemişler 
BARSELON 15 (AA) 

Barselon hap:shane gardi 
yanları siyasi mevkufların 

üzer erini aramışlar ve ha
pishanenin kilise kapısını 
açabilecek bir anahtar ele 
geçirmiı'erdir. Mevkuflar bu-
radan kaçmak niyetinden 
imişi ·r. lu araıtırmalar n bir 
ihbar üzerine yapıldığı söy 
lenmektedir. 

2 Bir diğer tarife na· 
zaran; a,ılı bir beyzenln 
· kadın yumıırtacıklarının 

harici hayata u yabilecek 
derece de tekamülü için 
geçmesi lazım gelen 
zamana ve uzvi hadiselere 
maket olan her kadının o 
muayyen haline gebelik ta 
bir etmek icap etmitlir. 

Bu son tarifin rüç lı ani· 
yeti gebeli1< divinc yalnız 

canlı htr semere)'i hamlin 
vürudile teven bulunan va· 
kaların kastedilmekte o!du
ı;,.mı tasrih eylem<'• dlr. 
Yani her hangi bir ıebep 

te•frile 1 Üyüıre•i duran, 
havalı nihayet bulan seme· 
rei h'lmlin r"him içinde 
muhafu:a ,..ı1 1 me•inin tal-il 
gehelikle alEkar'H olrrac'ı 

ğının anlatılmaaıd·r. 
Bir taraftan da gebeliğin 

ancak semere! haır lin • ya 
ni erkek ve dişi hücrel.rin 
bir birile ittihadından son· 
ra doltan - yeni hayattrr 
hevzanın annenin uzvivetin 
den bir parça olan rBhme 
vaıııtmMı ve onunla fizyolo· 
jik değiımeltre • Fizyolo· 
ji!< mubadele- baılamasın 

dan sonra lptidar etmiı ola 
bileceğine nazarı dıkkat 
celbedilmi,tir. 

Yukarıdaki tarzlarda l7a• 
hına çalııılan gebelik, ~ocu· 
ğun rahim içinde bulu
nup bulunmadığına, devam 
müddetince kayda ıayan 

bir arıza görülmeden tabii 
va•ıfta olarak müddetini 
ikmal edip edc meyiıine na· 
zaran tabii gebelık ve ga y· 
ri tabii gebelik olmak üze· 
re baılıca iki zürnreye ey 
rılmııtır. 

Tabıi gebelikler i•e ra· 
him içindeki semerenin bir 
veya müteadd.t olduğuna 
nazaran basit ta~ li gebe 1 ik, 
çok tabii - hamlı kesir - ol
mak üzere iki tali kısma 

ayrılır insanlarda bu rnn 
evin ikiz ve nadiren üçüz 

Rakipsiz Mücadele! 
Rei~icümhur intihabatında 

Hitler kazanacak. 

yür!ere uğraması gıbi 

vakalar mevzubahs edil-
mektedir llundan mada ge· 

beliğin annenin herhangi 
bir hastalığile muhttlit ola
rak seyir eylemesi de ge
beliğin tabı! seyrini değif

tirebilir. 

Gebel ı ğin izah ve tarif 
ıekillerine nazaran beıer 

hayatının, dlıl ve erkek iki 

hücrenin bir blrlle, huıuıl 

ıerait ve kaide tahtında,bir
le4melerinden vücuda ge· 
len yeni bir hücrenin ha · 

yati tekamüle 
ınaaıle devam 
anlaıılmııtır. 

mazhar ol
edegeldiğl 

İlkah • aşılama namı 
verilen bu birleıme ve itti
hat had ıeıi yalnız insan· 
!arda değıl, btlun um canlı 

mahlLkların nesilluiı i de
vam ettiren yeı.:ane bayati 
hadiae:lir Hayatta <n mü· 
him vazife Üzerlerine yük· 
letilmit bulunan bu iki bil 
creden beyza - yumurtacık. 

kadınlarda, meni hayvan· 
cıkları erkeklerde kendi eri· 
nln teğaddi ve müteakip 
neıvünümalarına müealt olan 
uzuvlar içerisinde vücut bu· 
lup hayatlarını muayyen bir 
devreye kadar idame eder 
ler 

Hulasa diıi hücrenin atı· 
landıkdan sonra bayatını 

ve tekamülünü takip ede· 
bilmek' için rahme yapıt· 

tıklan sonra baılıyan gebe

liğin kadında mucip olduğu 
bir takım değiıiklikler var. 
dırki bunlar hamlin baıladı
ğına delalet eden kati veya 
yakini delilleri teıkil edebi· 
lir. 

8 r kadında gebeliğin baı· 
lamasile beraber hemen de· 
nebilirkl o kadının bütün 
uzviyeti. hatta hiç bir hücre
si müstesna kalmamak üze· 

re, bir çok değlılkliklere ma
ruz kalır Hu değlı•klikler• 

den bir kısmı mevzii olup 
tenasül uzuvlarına münhasır 
bulunur,dlğer kısmı ise umu
mi olup ciğer, kalp,l öbrek, 

Türk Adları 

< E) 
BERLİN 15 (AA) Ce , ve demittir ki : Ermen Demir Ermit 

neral Felt m.tre•al Macken· "Ş h ld h b k 1 k ıı Tekin Erim • u a e esa o atı aca 
sen, Deutsel-e Allgemenine 1 yegaıine adamın , Yeni Al ., Alp Erek 
Zeitung muhabirine 19 ağuı- manya'yı yaratan ve onun ıı Ay Erez 

baılıyacaktır. Tasavvur edil 
diği gibi memlekette yakı 
lacak madde. ve bu sebep· 

le kuvvet menbaı olarnk 
kömür müıtakkatını ıarf 

etmeği arttırmak ile mem· 
leket yalnız sanayide değil. 
her sahada mütemadiyen 
inki,af etmit bulunacaktır 

tos rey ; amı !ıakkında beya ıefl o'an zatın Hinderbur Eser Esmer 

-- -
Un vergisi 

ISTANBl1L, 16 ıs Ş) 
Buğday Koruma kanununa 
tevfikan İstaubulda tahsil 
olunanun vergisinin 2 mil
yon lira varidat temin ede
ceği anlaşılmııtır. 

natta bulur.arak bir intihap ~u'n ke.ıdisini davet etmit Esen Esmer han 
mür.adelesinın mevzul ahı olduğu mevkide ka l ması 

1 

Esim ıı Hanım 
o madığını söylemi§ ve de- icap ediyor. Eıin ıı Tat 
mittir ki: E k llın'.\enaleyh yegane hal f in ıı Dağ 

• Y a"ıhcak reyiii.m net . E 
sureti, devlet reiolı·ğı' ı'le hu" ' ı şme ıı "oğa cesf, herh'.\lde M Hitler'tn 
kum ot reisi ığinln Hitler'in 1 Yeni doğan çocuklarınıza 

davetine muvaf kat ~eklinde k l . J öz Turkçe ad koymanız için 
tecelli edl'cektir" ' uvvet ielinde bir:eımesi idi.. Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 

KOELN 15 (AA ı Al- J Bir şehir başsız kaldı. şubesi Türk adlarını toplamak 
man dahiliye nazırı M Friclt, BILBAO 15 (A.A) Be- ladır.Bu adları gazetemizde 
bir nutuk irat ederek lediye reisi ve muavinleri n•şrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
bükü enelin Almanya'da ma- tevkif edıldikleri ve bele- niz adlar varsa onları da Hal

kevine bildirmenizi rica ede· 
re•1tl Hinderbıırg'a hal~f ola- d ye azasınd hı b' · b B ı • , an ç ırı u , riz. u ad arhöyle toplandık-
bilecek bir kimse olma lf k 1 vaz eye ve a t etmek Is- 'I ten sonra bir kitap halinde nq-
dığından bir an bile fÜphe 1 temediğl cihetle ıehrin ida. . rolunacaktır. "H. işaretlileri 1uz 
etmemit olduğunu ıöylemit resi felce uğramıttır . 1 adıdır. _ ... 

• 
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hazım cihazları , kemikler gi· 
bi muhtelif uzuvlar ve ne · 
siçler üzerinde kendilerini 
gösterirler. Bunlardan muh
terem okuyucularımı alaka
dar eden kısım daha ziyade 
umumi değiılklikler olduğun
dan bunları kısaca arz ede· 

<§2'.J°~==================== 

~~~ ~~ ıe H _ı ıı '-~ ıe 
~ ı-!-ı1 ~--~~n 
~~ .~~ J Si~ayetler te ~ilet! 1 

-

V İİ mım ~l 'f E 1r1r 15 

yim: 

Vali Salim B. 
Döndü 

Bir haftalık bir seyahata 
çıkan Valimiz Salim hey ev· 
velsi akıam avdet etmiıtir. 

Salim bey Erdek. Gönen 
ve Aydıncık'a uğramıılardır. 

Daimi encümen 
Daimi encümen Vali be-

1 - Hazım cihazı üzerinde 
yaptığı tesirat ittihan n ço· 
ğalması, azalması, ve ya te
ıevvüıler göstermesi şeklin· 
de olur. Bu sebeple bazı ge· 
belerde i 7tiha ve hazım çok 
kuvvetlendiğinden , gel-elik 
zamanında ağırlığın fazlaıan • yin riyasetinde mutad top· 
kdınlara tesadüf edilebilır . ı' 

lantısını yapmııtır. 
lıtihanın azalması . hazıı:ıi 1 

ı Bu toplantıda Handırma 
teıevvüı erin baı göstermesi 
gebeliğin hastalık kısmına ' yolunun 92 98 kilometreleri 

arasındaki kısmı ihale et· giren arızalarından birini vü
cuda getirir. !3undan ır.ad~ 
teneffüs cllıazları üzerince 
usretl teneffüs gibi arızalar 
da yapabilir. En mühim de 
ğlfmeler kalp, siyah ve ku
mızı kan !damlaları ve bil
ba11a bizzat kanın terkibi 
iherinde görülmektedir. Bu 
değiımeler bazan uzviyetin 
muvazenesini bozacak dere
ce1erde çoğalıp gebede mü
him bir takım hastalıkların 

• 

etmiştir. 

Ova köy panayırı ihalesini 
bitirmiıtir. Vila)'el damızlık 
aygırlarının otuna konulan 
pey haddı layık görülmedi 
ilnden bir hafta temdit edil· 
mittir. Hundan baıka bazı 
evraklar görülmüf ve karar
lar verilmitlir. 

Belediye meclisinin 
baı göstermedne sf'bebiyet ı 

verir. Böbrekler mihanlki Fevkalade toplantısı 
ve bünyevi olmak üzere baıka Belediye meclisinin 18 
baıka iki tesir sebebi 1e gebe-' ağustosta fevkalade bir top- 1 

lik~e .büyük arızalar_ ve fi~· ! tanlı yaparak belediyenin 1 
yo,ojık dejiımeler gosterebı· önümüzdeki devreye ait 

lirler birçok itleri için ~oruıup 
Gebelik zamanında cüm- ' karar vereceğini yazmııtık. 

lei asabiye, rahmin tabii hal- Belediye mecliıi bu fev
de ve boı bulunduğu zaman· kalade içtimaını yarın ya· 
!ara nazaran daha fazla te · pacaktır. 
nebbühe müstait bulunur. 
Ekseri gebelerde zeka 
ve muhakeme kuvvetlerinin 
inkiıaf ettiği görülmektedir. 
Bununla beraber b.lakis ba
zı kadınlarda gebeliğin de
vamı esnasında tabii za · 
manlarına nazardn daha az 
asabiyet gösterdikleri ve 
bazılarının adeta cevam
lı bir uykuya dalmıı gibi 
dalgın bulunanları nadir 
değildir. 

---
lele~iye inti~a~ı ya~laşıyor 

Belediye intihabı için önü
müzde 15 gün kaldı. l:lu 
intihap için belediyede ha
zırlıklar devam etmektedir. 
Mahallat defterleri bitmek 
üzeredir. Bir eyhilde inti· 
hap encümc:ni teıkili için 
mahallelerden ikiıer kiti is
tenilecek ve bunlar arasın· 
da kura çekilmek suretile 
intihap encümeni teıkil edi 

lecektir. Bu encümen teı

kil edildikten sonra beledi· 

. ,,.----------iiiiiiii--. ....... --..· P'- 1 
Bandırma'da 1 Halkevinde 

Paşa şerefine ziyafet Çoban 
!Valimiz Salim bey Gönen'dBJ İzmir'liler Ku- Dere 

GöNEN, 15 cs.ş> - va. K KapanıncB 
liANDIRMA, 16 (l:>.ŞJ 

Şükrü Naili Paıa Şerefine 
dün gece Viıayet Fırka lda· ' 
re heyeti tarafından bir zi· 
yafet verilmittlr. 

Gelenle_r.!......_gidenler: 
Şükrü Naili Paıayi teıyi 

için Bandırma'ya gidenlerden 
Arap zade Sadettin ve avu
kat Sadık beyler dün dön -
müılerdir. Halk Fırkası ve 
Belediye reisi ile Encümen 
azasından Huliıi bey Erdek'e 
geçmiılerdir. 

~~-

Seyfibey 
geldi. ' 

Bir kaç gündür Ayvalık, 
Altınova yolunun tetkiki 
için mahalline giden baş

mühendis seyfi bey dün av · 
det etmittir 

Daniş bey yarın 
gidiyor 1 

Kolordu İdmanbirliği umu- ı' 
mi kapdıı.nı kıymetli gporcu-
larımızdan Danlı bey Kay
serl'ye tayin edilmittir. Da 
nlı bey yarın !.! andırma'ya 
hareket enecek, bir gece 1 

orada kalarak lıtanbul yolile 
Kayıeri'ye gldecekdir. 

Danit bey Balıkesir sporu 1 

için çok çalııan değerli 

bir arkadaıtı Ken 
dini çok sevdirmitti 
Yeni vazifesinde muvaffaki 

yeller ve eyı yolculuklar di· 
!eriz. 

idare hayeti toplandı. 
Vilayet idare heyeti çar

tamba günü mektupçu llil
ml beyin riyasetinde mut!lt 
top 1.antısını yaparak evrak 
ları tetkik etmittlr. 

Sandırma idınanyurdu idere 
heyeti yeni~en seçildi. 
Bandırma ldmanyurdu re

isi maarif memuru Ragıp 

bey vazifesinin çokluğuna 

binaen heyeti idare içtima-

Tem sil Edildi 
Gece Halkevi salonunda 

Çoban piyesi kalabalık bir 
seyirci önünde temsil edildi. 
Çoban umumiyet Hibarile 
çok gü:ı:el oldu ve halk ~ü
rekli alkııla karııladı. 

Çoban piyesinden baıka 
ilk numara olarak Kudret 
bey tiyatro sanatı hakkında 
bir çok faydalı söz söyledi . 
Manzum e!eri müteakip le 
bir monoloğ söylemek sure· 
tile herkesi güldürdil, ve 
alkıılandı. 

Monoloğu •Santralın ha• a11. 
isimli bir perdelik komedi 
takip etti. Komedide rol 
alanlar fena değillerdi. 

flulasa Halkevi temsil ıu· 
be5i bize eyi bir gece ge· 
çirlti. 

,. a •• 

Eminittir b~y 
Nazilli Ortamektep mü 

dürü Eminittin bey bugün 
lstanbul'a gidecektir. 

~~-

Kamyon çarpmış 
Dün saat 10 sıralarında 

28 numaralı kamyon ıöförü 
Ekrem Kasaplar muhallesin· 
den ıüratle geçmekte iken 
Martlı muhalleıinden Kamil 
efondi kızı Nesibe hanıma l 
çarparak 1 O günde 
kabili tifa ve sekiz günde 
itinden kalabilecek derecede 

sol dizinden ve elinden mec
ruhiyetine sebebiyet vedij!in· 

den suçlu hakkında kanuni 
muameleye baılanmııtır. 

Yaralı bulunmus 

!imiz iki gün evvel memle. pa oyuyor. B k . • • .ıı 
· • · J d' ir o urumuz ıdareV" ı ketimızı tereflendirmıf er ı· 

o gün vakun geç olmasına Birliğe mektup geldi. ye _kadar gelerek bıı• 
rağmen belediyede iıtira- Evvelsi gün İzmir Altay ııkayelte bulundu: 
hat etmiıler ve memle · kulübünden ldmanbirllğine Dinkçiler mahal~ 
ket itlerine ait konuımalar bir mektup gelmittlr. Bu Martlı mahallesi ara 

1 E L mektupta Altay kulu"bu" evvelce bir dere vardı·,.. 
yapı mııtır. rteai günü dl· ~· 
kumette resmi ziyaret ka- reisliği Ba 1 ıkesir'de ııördük· dere belediyenin emrıle lf 
bulünde bulunmuılar ve leri hüsnü kabülden takdir- pandı. Pis kokunuıı 
her sınıf memurlarla mes- le bahsetmekte ve İdmanblr· suretle onü alındı. Fakat 
!eklerine ait müsahabeler !iğini 31 Ağustosta bir maç dere tam maııasıle ka~ 
yapılmııtır. Mektep hak· yapmak üzere İzmir'e çağır· mıı değildir. Bir kıırııı 

k d ne açıktır . 
kında çok güzel çok ma ta ır. 

1 Bu açık yerden gece 
isabetli diiıüncelerlni ken zmir Tayyare cemiyeti 

du gibi. büyük büyük ı 
disini ziyaret eden maa· bu fevkalade maç için bir 

!er çıkarak bütün ma 
rif memur vekili Kemal fer· kupa koymuıtur. Saha ha . 
di ve ikinci mektep ba•mu- sılatı ye dağılıyor· Açık l 

• tayyare cemıyetine relerden girerek vücll 
allimi Nuri Fikri beylere terkedilecektir 1 

kabartacak kadar 
açmıf ve bu yolda çok cid· Yine gelen mektuptan öğ-1 Bizim çocuklarımız var. 
di hareketlerde bulunması renildiğine göre, bu maç için · l ti ara Li 1 hassa zarar ve 
lazım aeldig"ini bildirmi•ler· İz · t yare ce · t' Ö " • mır ay mıye ı ve nüne geçilmesini dile 
dir. Memleket sroru ile de v,.11· Ka· zım paıa t f ara ın- lir miyiz? 
Yakından alakadar olmu' dan valı'mı'z S ı· b 1 • a ım ey e SAV A.Ş: Ckurumuzıı• 
!ardır. kumandanımız Şükrü Naili 

Valimiz Salim beyefendi Pata da davet edilecektir. 
bügün Manyas yolu ile Ba- lzmir gazeteleri ve halkı bu 
lıkesir"e dönmüştür. maça çok ehemmiyet ver· -Vali Salim beyin 

köyleri tetkiki. 
AYDINCIK, 15 (:,.Ş) 

13-8 934 Pa7arte'i günü 
valimiz Salim bey 
Erdek Aydıncık ta -
rlkile Aydıncık nahiyesine 
bağlı Bezirci köyüne teırif 
ederek köy kanuıılarının 

tatbiki hususunda tetkikat 
yapmış . heyet odasında köy 
karar defterlerini. varidat ve 
sarfı yatını teftif edii p köy 
tarlaları ekmek için izahat 
vererek tarlalardan köylünün 
edeceği istifadeleri anlatmıı 

mektedir 

İzmir'liler Birliği yendik· 

leri takdirde son günlerde 
sarsılan vaziyetleri kısmen 

olsun düzelecektir. Bu itibar
la kiymetl artmaktadır. 

İdmanhirliğl buna ne ıe
kilde cevap verecek, henüz 
belli değildir. 

Bu akıam heyeti idare 
toplanarai< bir karar vere· 
cektir. 

Balıkesir - Ayvalı~ 
Maçı geri kaldı· 

Balıkesir ıampiyonu Ko· 

şikayet ve temenniıiııl 

önünde tutarak beledi 
müracaat ettik. Reiı 

Erdek'te olduğundan 
a 1 akadar Ş;\ hıslarla ko 
tuk. Bize: 

Cumartesi günü 
diyenin fevkalade bir 
ma yapacağını biliyonııll 
Bu fevkalade içtimada 
nuıulacak mevzulardall 
ri de derenin kurutulll' 
ve sivri sineğin ön 
alınmasıdır. Bu dere 
listen sonra derhal ka 
lacaktır Bu tikayet ve 
lekte yerini bula.uf ola 
tır. dediler. 

Vaziyeti aynen 
okurlarımıza ve 
halkına bildiririz 

ve teftitindan memnun 
kalmııtır . Köylü 

lordu fdmanbirllfi ile Ay !----------,,. 
nün 11ğır hayvanatını tema

ıa ederek eyi cins hayvan 
yetiştirildiğini takdir et
miılerdir Köylü ile pek sa
mimi huhıhalde bulunmuı. 

valık ldmanyurdu arasında· 

ki mıntaka fampiyonluk 
maçı bugün olacaktı. Fakat 

bu maç mali sebep'er dola · 
yısile mıntaka tarafından 

1 Radyo J 
17 AGUSTOS CUMA 

İSTANBUL, 

Dün gece saat 23 sıralarında 
istasyon civarında ıüphell 

bir vaziyette dolıııtığı görü

len Ahmet oğlu Hüseyin 
yakalanmıı ve sol memesı köylülerimizi çok memnun 

altında bıçak yarau mevcut 1 etrniıtir Yüksek düıünceli 

geri bırakılmıftır 

Plak neşriyatı. 18,30 Plak 
riyalı :19,20 Ajans haberleri. 1 
Türk musiki neşriyatı: ( 
Ruşen, Cevdet beyler ve V 
Nedime Nazan Feridun hanı 
Ovrik efendi}. 21,20 Ajans 
borsa haberleri. 21.30 radyo 
kestrası tarafından hafif mutıt' 

-,.. ·~ 

ı . ı ğ - -ı k h t h valimiz Bezirci köyünün nÜ· o uu u goru er~ aı a aoe-

1 T bk 
ınune köyü olacağını söylemi§ 

ye yatırı mıştır a lkata de· Susurluk'ta 

Cebelik esnasında cildin 
niıbeten kalınlaııp rengin 
daha ziyade e!merleıtiğl 
muhakkaktır Kernik'er ıı:e 

belik zamanında. tabii gUn · 
lere nazaran, sertliğini kay· 
heder. Bu keyfiyet gebeler
de yalnız sıhhatleri noktai 
nazarından değil, aynı za. 
manda doğumun müşkülat 
sız vukubulamayııında da 
fena bir amil olmaktadır. 

ye kanununun intihap hak
kındaki safhaları baılıya. 1 
caktır intihap encümeni ka
rarlarını ve intihap hakkın. 
daki malumatları ayrıca bil· 

' ların11 mü•eaddit defalar 
v:ım edilmektedir. j ve otomobiline binerek halkın 

hararetli surette kendilerini Revanş Maçı. BUDAPEŞTE, 5so ııs 

Yul<arıda anlatılan gebe 
lik ve mucip olduğu arıza 
!ardan sonra bir kadının 
get•e olup olmadığını tayin 
etmek huıusu hatıra gelir ki, 
bu kısım bundan sonra ge· 
beliğin iıaretleri ve anlaııl. 
maaı tahtında izah edilecek
tir. 

direceğiz. 

- -
İhtikarla mücadele 

komisyonu 
lhtikarla mücadele ko-

misyonu 15 ağustosta top- 1 
lanacaktı Fakat baz! sebap·I 
ler bu toplanmıya mani 1 

olmuıtur. Komisyon cumar· 
tesi günü toplanacak, faali ı 
yetine devam edecektir. 

icabet etmediğinden nizam
name mucibince kendisi 
müstafa addedilerek yerine 
yedekten gelenlerle 
heyeti idare yeniden 
teksimi vezaif vapmııtır. 

Riyasete tuhafiyeci Meh 
met hey, Katip Mustafa bey, 

Veznedar Cemil bey, Aza 
Ragıp bey, Fotbol kaptanı 

Ratıp bey; Denizcilik kap • 
tanı Rağıp bey, 

Yeni heyete muvoffakıy. 
etler temenni ederiz, 

Şüpheli bulunmuş 
Yine aynı gece saat iki 

raddelerinde bahçeler ara-
11ndan ıupheli bir vaziyette 
ıehre giren eski kuyumcu
lar mahallesinden kahveci 
Mehmet oğlu Mustafa dev · 
riye memurları tarafından 

yakalanmış üzerınde bir 
bıçak bulunarak alınmıı 
ve hakkında muamelei ka 
nuniyeye tcveuül o unmuı
tur. 

teşyii ile yollarına devam 
etını,ur. 

Esra rl<açakçılığı 
Dün gece saat 2 1 sırala· 

rında Mecdiye mahallesinden 
llaıköylü Mehmet oğlu sa· 
1 ık alı takımından Halil 
Rü,tü'yc bir lira 
muka\ilinde 280 gram esrar 
satarken esrarla birlikte ya
kalımmış ve suçlu evrakile 
birlikte ihtisas mahkeme•ine 
verilmiştir. 

SUSURLUK, 16 (S.Şl Müsahabe 21 Budapeşte 
Bugün Susurluk oahası mü· ser orkestrası 22,50 Dans 
hlm bir karıı!Aşt· ıya sahne kisi. 23,35 Keman konseri. 

Veres sigan takımı. 
olacaktır. Bu maç Susurluk BÜKREŞ, 364 m. 
M Kemal Paıa ldmanyurd Gündüz neşriyatı. 19 
ları arasında yapılacaktır . raporu. 19,05 radyo ork 

M Kemal Paıalılar bun- 20 konferans. 20,15 radyo 
dan evvel yapı' an maçı ka- kestrasının devamı. 21 koni 
zanrnışlardı. 5usurh:k ld - 21,15 Keman konseri. 21,45 ~ 
manyurdu bugün tanı kadro sahabe. 22 teğanni (Mm. 

! Avrelina}. 22,::iO Plak. 23 ha 
ile ve çok kuvvetli bir ıe· 1 h 

1 

'.!3,30 ka vehaııe konseri. 
kilde çıkacağı bu revan, MOSKOV A, ı 714 pı .. .J 
maçını her halde kazanacak- Müsahabe.18.30 Gala koni" 
tır. 22 Ecnebi dillerde müsahabe~ 

. --- c_. 
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: Edebi tefrikamız: ,,
1 

Lakin bu, makul bir tnbiye ile, sert 
hile olsa da, adil bir dayının n·ezfye 
tile nasıl telif olunabilirdi? 

ıçın föylebir baktım ve dargın bir çeh 
re ile: ııgara kutum da nerede kaldı? di 

yerek pençereleri, ma_sayı dıkkatll, dikkatli 
1 araştırdım ... Artık çıkıycrc!Lm. Eirden· 

bire batını kaldırdın. kin ve nefret do 

dikkafalı, terbiyesiz böyüyen çocukla
rı kimsenin ıc vmediğini, bunun neka· 
dar fena olduğunu söylüyor, kalkıp ben 
den af dilemem için naslhö.t edlyar
lardı. 

Tam bu nrada ninenin fıu 1 tıl•'1 

ititllmeğe baıladı; sana çıkıııyordu: 
- Utanmaz , utanmaz! - diyorclıl 
Dayın seni seviyor, sana bukad.r 

oyuncaklar, hediye1er alıyor .. 

a ., ..... .. a 

\ SEÇ;MERUS HlKAYELERl ! 
a - a 
a 
a 
a 
a 
a 

Saadet \ 
Yazan : /van Bunin 
Çeviren ff. Gaffar 

Dokuzuncu hikayenin devamı 

a 
a 

Sana teslim almıyacağımızı, ıstıra

bını öpüılerimizle dindirmlyeceğln izi 
ve yal vararak tarziye vermlyeceğimizl 
anlayınca, gözyaıların da kafi gelmedi. 
Belki de hiçbir insan ı&tıralile clçü
lemiyen o masum ıstırabına . lııçkırık 

!arına ıımdi tamamile kaı mııtın .. 
Fakat bütün bütün de susamıyordun. 
çünkü ayıp olacaktı. 

Sesinin kısılıp yavaşlarnasır.dan an 
laıılıyordu ki: artık gö:ıyaıların dinmif, 
bağırmak istemiyorsun. Buna rağmen 
gene de bağırıyor, bağırıyordun 

Kalkıp odanın kapısını açma'< ve 
seni okııyacak bir kelime ile hemen 
11tırabııuı nihayet vermek lıtlyordum. 

Nihayet auıtun .. 
- · Ve biz hemen barııtık mı? diye 

soruyorsun. 
Hayır Ben hala eski halimi mu

hafaza ediyardum. Sen sustuktan aıa· 

ğıyukarı yarım saat sona. odanın ka
pısından şöyle bir baktrım Fakat nasıl? 
Kapıya yaklaıırken yüzüme bir ciddi 
yet verdim ve ıanki itim varını§ gibi 
içeri girdim. Bu sırada fen <le e!ki ~a 
lini hemen hemen almıı gibi idin. 

Yerde oturuyordur . Uzun ağlama· 

!ardan sonra. yalnız kü\C.k çocl klarc'a 
görülen o derin ve kefik iççekişlerile 

arasıra sarsılıyordı·m. YÜ7ün gczı aıla 
rından kirlenmitti. Racaklarırı ı anlara 
ayırmıı . arasına kendi ihtiram olan 
oyuncaklarını boı kibrit kutularını 

- gene kendinin anlıyabilecq~i b•r ter
tip dahilinde dizmiı. O}nuyordun 

Bu kutuları görünce kalbim öyle 
fena burkuldu ki! 

Fakat aramızdaki münasebetin ger 
ginllflni. beni tahkir .ettiflni anlatınıık 

lu bir bakıtla vüzüme baktın ve kınk 
b:r sesle dedin ki: 

· qundan sonra artık seni hiç sev
miyeceğim .. Sana hiçbirıey alır.ıya
cağım .. 

Kaygusuz bir omuz silki~i ile cevap 
verdim: 

Aman rıca ederim! Rka ederim 
Sen yalvarsan bile ben, senin gibi fena 
çocuktan hiçbirşey almam. 

Titrek bir sesle bağırdın: 
Eskiden sana hediye ettiğim o 

Japon parasını da geri alacağım! 
Yoo. itle bu fena!. dedim .. Ve

rilen bir hediye tckrer geri alınmaz! 
Mamafih gene de sen bilirsin ... 

Bu sırada annenle ninen de içeri 
gird:ler. Onlar da, tıpkı benim yaptı· 
ğım gibi. göya odana tesadüfen, bir iı 

için, giriyorlarn.ış gibi bir tavır takın
mıılardı . 13aılarını sallıyor, !Özlerine , 
fazla mana vermemefe gayret ederek i 

:'\inen mahzun bir sesle: 

Yoksa dayın darılır, Moskova'ya 
gider, sonra biı daha gelmez . Dedi. 

Baıını daha fazla önüne fğerek ya· 
vaş bir sesle c. vap verdin: 

- Gelmesin! 

Ninen, seni, gururunu çiğnemeğe 

mecbur etmek isterken nekadar katı 

bir kalple çarpııacaj!ını kestiremem! ti. 
' daha dokunaklı bir ses.e cedi ki: . 

Eğer o giderse ben üzüntüden 
ölürüm! 

Somurtkan bir fısıltı ile: 
Öl! dedin . 

\"I 
Odanın lambası henüı: yanman ılı . 

Pençerenin camları ma~rravi idi. Hala 
yere oturmuı; kutularınla oynuyordun. 
Bilhassa bu kutular bana azap veri· J 

yordu. Kalktım, biraz fehirde dolatmak 
için hazırlanıyordum. ! 

Yüksek bir seıle sözür.ü kestim: 
- Nine, dedim, bunları söylen eğe n' 

lüzum var? Doğrusu bukadarı da fazl• 
Mesele hediyed filan değil 

Lakin ninen artık re yapac~ğıll1 

iyi biliyordu 
- Nasıl hediyede değil? Asıl kıyıısel 

hediyeden ziyade onun hatırasındadıt• 
dedi ve sustu. Sonra kalbinin en hu,.ı 
teline dokunmak için ilave etti: 

-· Ya kim bundan sonra ona kaledl 
kutuları, kalıtlar, resimli kitaplar ata· 
cak? Hele kutu bir dereceye kadar ıtl 
ise! Ya rakamlar? Bakalım o da par' 
ile alınabilir mi? Mamafih, gene de seti 
bilirsin. lstedij!in kadar bu karaahlı 
odada yalnız baıına pinekle dur! 

Ve odandan çıktı. 
Tabii onun bu sözü senin hotbinllli 

ni kırmağa kafi gelmitti! Çünkü ,a• 
kamlara kartı duyduğun hulya fevkalt 
de yiik1ekrl Artık ınafl6p olmuıtu•· 



-
......,,..... ... _......-....... ----~~--_,.,_..._..._~..._::: ........... sAVAŞ~-----------------.....--------------------

----......... A~USTOS 17 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SAYFA: 3 

R 1 lDü " J • "' kl J • h k tJ -1 : Savaıı'n: K : Yazan : 

D
A 

1

"nya uz. e. rı.n e sıy.as.ı ve ısa ' . . are e eıı : Kü, ük : Elem ızı : cabıde : 
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veriliyor. 
k ·ı· M Muırnlini'nin hafit a-ROMA 6 (AA)- Avuı ı ı · 

• 1 . da Şuıing kabinesinin tem 
~>u5rya baıvekili M ŞuıMıng z_•; etmekte olduğu Avustur 
- ağuıtoıta M. Renito us· sı . t'kla" line müzaharete 
1 ı · , kt ya u ı 0 ını ye mülaki olaca ır k • rette azmetmi• oldu· 

M Ş 1 , atı <U ' 
· Ufin'gin Ita ya ya ya • cektı·r 

b ğunu gore 
Pac:aıtı bu . seyahat , emen Bu müzaheretin ameli tek· 
hemen Starhemberg 'n bura· fi ne olacağı mailim değilıe 
d~ bulunduğu zamana leı_a- de Mussolini _ Şuslng müla 
duf edecektir. Prens dun k ~ herhalde çok kıymetli 
akıam Kastelfuıalo'da deniz a 1 

k olacaktır. 
enarında M. Rurlç ile gö LONDRA, ı 6 (::i ş ı-Lon· 

rüımüıtür dra siyasi mahafiliııde mu 
Prenı yarın hareket ede· ıirrane deveran ed<n bir 

cekttr. Mumaleyhin Riciyo· M D lf·· •-
ıayiaya göre . o us un 

ngı ere e ren gazın 1 erı ezarın o es:n en ue, . Ui ıye ra UuU lO· S.orduğunuz suale gayet okuduıtcm mir.net, tlmdiye 
"L Jo rnee lndustrielie den 'j j İ "d I.' h't ' tabii olarak cevap verece kadar çektlltim ıztıraplar D~nız 

0

gezıııtılerını t;rtıp ffil 8 BS3nU 0 Ulf 1 ap mısyonu ğim Kenan B Şüphesiz hep· beni bu kadar yormamıı, 
eden sey~b ıı t t~~~bbiısleri- "Le Journal. ..Al - Avkat Al - Arabiye" den sini seviyorum Yalnız sev titretmemiıti. 
nin g it gide artan muvafCa· Jmerel Fı ld Murı-şttl Fon Bağdat'ta münteşir Al Av- gilerimi derin bir cazibe -Peki Hasan efenii, dedim 
kıyetlerinden mülhem olan Hindenburg'·ıın ~ömülecı ği kat al Arabiye gazeleEi Tür- ile üzerinde toplıyan "Elem Bu çocuğu evlitlarırr den 
bazı lngiliz şimerıdi(er kum- mezardan nızam "" intı'zom kiye - Irak hudut kon lı• o- • d h f 1 ı.ı • 

, kızı. evlat ıevgılerin,ı oir a a az a •evece5 me fUP panyaları şimdı lngiltert\le müıl.ıfılıırinin tesaı üılüne, nu Tük murehhas arı hak aı daha · gölgeliı or. Onu he etme. İhtiyar adan• el-
lı:ura gezintılermm tertıbıne ' ·u· yu·· k bı'r bı'tabe ) u·· ks .. J_ kında a•ağıdaki yazıyı ne•- 1 ld Bi · 1 1 k 

u ' • • çok, pek çok seviyorum. erime ıarı ı rın na ıp k.ırar vermiş bulunuyorlar. mektedı·r. retmı"•tlr·. b 
• Hayret eltiniz Hak veririm irini öptü. 

Bu gezintilerle tren güzer- Herk"s bunu müdrıktir. Evvelki 
gı!blarının yakınlarıııda Pn 

Fakat, yalnız ehemmiy .. tı 
haiz ol&n cihet. bu hiıob n 

~sôzü değıl. özüdür, Bir .fda 
formüllerin çekmış olıluğu 

çi1g ·IPrin haricine çık ı lınca 

güz · 1 niy•tler, ısrarlı tievam 
edegelen rakipJ,klere yer· 
lerıni tı · rkcdıyorl~r . huı a 
neden lüzum var.fır . 

Baz , Jarı için, beynelmilı•l 
tesanüdün bir tek men sı 

vardır. lleyneddüvel müşkül
lerin karşısında ve hu müş 
küll erin cihnn .. rkarı hı,zu-

gün sabah-
leyin Türkiye . Irak hucut 
komisyonı.:nun l ürk murah· 
basları Mu,ul'a 'as 1 olmuı· 
la§dır Türkiye Cümhuriye-
tini temsil eden zevat ıunlar
dır: Mardin Valisi Rifat Bey, 
Hariciye MümeFSıli Fıc&t 

Bey, ı inbaıı Ali Riza Bey
Yüzbaıı Nuri Bey ve katip 
Sadettın Bey· 

Misafirler, Musul•:uJar tara· 
fından samimiyetle islikl•al 
o l unmuılardır. lstikl:al ne· 

Kendi çocukların.ın araun 
da hüvı)'elini henüz bilme· ı 
diğim bir mevcudiyetin kal
bimi ısıtması, daha sonra l<'r
cihlerle sevgilerimi gölgele· 
mesl, biliyorum, ha)·retin i2i 
gıc:ıkladı. 

Peki, biraz beni dinleyin: 

• • * 
Yıld z, ölen küçüğlin ün 

bıraktığı boılu~u çoktan 
doldurn uıtu . Yarasının de 
rinliğlni da!:a ptk küı ükktn 
hisseden "Elem kızı. hazan 
munh bir sokulgan ıkla ku· 
cağıma gelir, küçücük par 
maklarlle yüzümli fiskeler· 
dı. ilen de en derin baba 
sevgilerimi buıelerimle akı. 
tırdım.Seneler"Elem kızı.nı 
içli l lr sevgi ile bana 

ne'ye gideceğinden bahsedil ölümü ile netic:elenmif olan 
tniı, onun oraya tekrar git Nazi kıyamı dolayısile A vus· 1 

ınek istemesi ikinci defa turya hükümt:tinin büyük 1 
olarak Duçe ile tekrar görüt· devletlere müracaatla Avuı
mek arzusunda bulunduğuna 1 turya ordusunun kuvvetini 
hamlolunmuı idi. Prensin vasi mikyasta artırmak 
bir iki gün Venedik'te kal- mezuniyet .ni talep edeceği 
mak ve sonra Viyana'ya git· zannolunmaktadır. 

güzel manzaralı ve en pit
toresk olan mesıreler. mPm
Ieketiıı ve civnrın torıhl kiy
meti olan ve güz~lliklerıle 
mıl ı i Pdebiyııttı şöhret bul 
muş köyleri, kaseba)Drı ve 
şebirlerı zıyaret etmek ka· 
bildır. Geçen &•' ne bu mak
satla bir g ezinti treni«Tra
in -Croisiere» tertip edi 1 miş

ti. Bu trenin adı Northern 
Belle, şiıoalin güzel k zı idi, 
Tren 14 arabadan mürek 
hp olup takrıben 520 ton 
lok hır sikldi haiz ıılı, Bı
rinci ve ıiirıçi vtogoolar ge· 
zintiyi tertip ve ıdure edtn 
g• zinti nkAnı harbiyesine 
tuhsis edilm•~ti. 8onra va
gon restoran, mutl,ak servi
sınin nıüst11hdemınıne avrıra 
nıiıt .. mmım hır vagon ayr 1 
m ştı. Treı.de s•lonlar, kubi
nel~r v~ saır ıoplaı , tı yer
)erı vardır. Üçüıocü v"gon 
ise mutbuğ n h .. yeti nıec

m11tt8l'•ı ıhtiva adıyordu 

rur,d", bııllfı fJglını t. nıin 
yolunda, mi Ilı titr cemıytti 
ne müracaat. Bu « The<o ııi 

muvıdfnkıy~tle müda(.ııı t·t· 
mek •ğor istihılo( t· ı.lılPıı 
maksat müeesır olobilı-cı k 
bir iş biılığının harı ket" 
gt-tirilnıesi İ·e, ıııümkiirıdür, 
B<Jbahllık ~ ·ırı.do ki cere 

raıiminde Musul mutasarr.f , 
Emnıyet umumiye müdürü· 
Kaymakam vekili ve ıı.,ı.,. 

deiye reisi ve saire hazır bu
lunmu~lardır. 

Güzel bir nisan sabahı pen· 
ceremin önünde zevcemin 
hazııladığı südümü ıııyor · 

dum,Gün 1erin mücadelesln 
deıı yorulan başımı pence
reden giren ııık bir rüzgar 
okşıvor, .ıu..ıak atına zorla 
gelirdığinı süt damla'arı kal. 
bime zehir katre 1ni gibi 
akıyordu. Bu ten,iz nlrnn 
sabahında bulc'uğum deıin· 

liklere ~ a l:in ele yeri 1 Of 

kalan küçüğünıün hayali 
karışıyordu. 

1 bağladı, zincirledi. 
l,Jrgün • . mü!'hem his • 

lerın kalbe c.u 
yurduğu müphem acılarla 

geçen bir günün akıamı • 
Y. zıhanemden yorgun bir 
kafa ile dönüyon.m Her 
zamanki gil i açılınca. Elem 
kızı ile karıılaın.adım. Zev
ceme sordum, gayet lakayıt 
Haıta, yatı}or. dedi. Deli gi· 
bi odasına koıtunı . Karan 
lıktı. Halta bir hıçkırık lıa· 

ranlık ı;ölgelerde taııı, da 
ğııdı . erini "Vurma anne, 
her ta •a 'ım ağrıyor Çok 
acı yer anne,. Çılgın gılt 
ıo .. ya kotlunı. lin La) ı 
çı g,n gibi kaptım, aydınlık
ta yüzüne eği dim." A!. .• dı. 
ye haykırdım. "E em k zı. 
nın yüzü bembeyaz oln uıtu. 
Beni görünce ürktü. Batı 
nı kollarımın ara•ına rakla
dı Ona bir ıey ıoramudım. 
Sualleriı:n onun yaralı kal· 
bine zehir aıılama~ tan bat 
ka birıey yapmıyacektı. 

Görüyonunuzya ICenan bey, 
ben, bana çok yakın olan 

ınek arzusunda bulunduğu Aynı ıayiaya göre İngiliz 
da ıöylenınit idi. flütün na· Fransız ve ltalyan kabine · 
zırların ve bizzat Duçe'nin leri böyle bir talebe kartı 
i'lirak edeceği büyük ma· itirazda bulunmıyacaklardır 
nevralar 19 aıtustostl'. batlı Hatırlarda olduğu veçbile 

1 
Trianon muahedeıini imza 

Yacak ve 24 ağustosta hita 
etmiş olan devletler geçen 

ı ör<1Ü ı cü ve hrş·ncj vugon· 
larıı restor.ınlar yerl•ş•irıl
m ş iıiı Alt ncı "hususi hır 
solonu ihtıva • dıvordu, hu 
altı vugondan sonra g len 
diğer altı vagon ise ta 
ınamen kabin li yataklılıır 

idı. Bu ikinci grup vogonlo. 
rın ikinC'isind~ duş tertıbatı 
vardı . En son vagon İse 
bütun bagajları tafıyabilen 
C.ırgun tr .bası idi •. ln
gıltere'nin şimalırnle ve lskoç

ına ereceğinden, prens•n zi

yareti bu manevraların lam 
faaliyet halinde o duğu l:ir 
zamana tesadüf edecektir. 

Avusturya baıvekllinln 

Duçe ile yapacaj!ı mülakat 

ltalya hüklimeti için malü

mat almak noktasından bü
yük bir kıymeti haiz ola 
caktır. Filhakika Avu~turyn 
hükümetinin 25 temmuz va
kayiinde Aıman'ların mesu. 
liyetine dair bir dosya ha
zırlamakta olduğu söylen · 
mektedir. Avusturya ba~ve-

ilkbaharda M. Dolfüs'e böy 
le bir mü.aad~de bulunınuı· 

!ardı. 

Bir protesto 
RRAG, 15 (S Ş) - Al 

man sefiri dün hariciye nazı· 
rını ziyaretle şifahi bir nota 

vzrmittir. Notada Al:nan rica · 
line kartı küfürler yağdıran 
sosyalist gazeteler Alman 
muhacirİerin çıkardıkları 
gazetelerin r.eşriyatı protes 
to edilmlıtır. 

YUgOSl3YYI ve Beynelmilel siyaseti 
uobserver" den: ' memnuniyetle korıılanm·ştır. 

Prıığ'da münteşir 27 tem 1 Georgiefın nutkun'da '.l!ak~
t 'hl' Ob~erver gaze 1 donya ilıtıldlcılorııı n ter . kıl 

nıuz aUrıl ı d m, uhabı'ri Yıı ı edılerek ellerin.len silahları· 
8 nın e nra 1 • 1 .. 

" .. k .. b ı mıA olma~ın . n zı,;.rı goslavya'nın bugun u ey- nın a · n ~ . . n _ 
nelmılel meseleler hakkın- ise ayr.ca ınucıbı me~bnuy 1 

_ 
. . . ti yet olınu~tur ~1eam~ ı ıı 

ılnkı sıyasetını ~u sure· e l 'd b' k ırku ,·ar· 
h 1 . gos uvya a ır • 

u asa eJıyor: d k' d \lakedonya ilı· 
Y 1 , \rDB\ ut ı ır ı, o a · 

ugos avye .nın ' tildlcılarının bo~ında olan. ve 
ltık ile cılon miınnsebatı lıok~ bu ün hllld serbest buluıı~n 
ltınJa ~iyesi mahofıldekı Va~ca ~lichaiiofun Hulwırıs
intiba şu mcrkı·zdedır: Ar · ton'doki eiyosi mahu(ıl ve 
navulluk kralı Zogo, son z_a- 1 gayri memnıı~larla ~i~le~e
rıınnlara kadar ltulyan nu- rek Bulgar lıiıktlmelını de
ruıu ile tahdit edilen Arna· v·rmek tşeehbüsünde bulun· 
vutıulı.'un istikltılinı elde et mas11lır. . 

k B 1 b"ra Sorya askeri teşk_ılı1tının , ıtıe istiyor. unun a ~ • 
1 1 k t k' b•r "ıcb:ı.ılofun derılest ve tov-uer Arnavut u " ır · "ı 

d k t . ·n h-ıtUI muknv•met ınemleket "ldıığun an varı· ı ı ıçı , . . 
dat membalerı bulmak hu. "'österdiği tokdirde katlı ıçı.n 

" · 1 Yunooslavyo -susunda daimi bır müşkii· 
lata maruzdur. Yugoslavya 
erktırı umumiyesine göre bu 
rnü~külıltı bnl için Arnavut 
ıtıilletinı zelil hır mevkıe dü· 
şürtc~k ve ecnebi nüfuzuna 
teıked!'cck olan herhangi 
bir sııreti hallı, Yugo&lavya 
ihtiyatı J takip etm~lıdır. Mıl· 
!etler Meclisı A ,·ustur yı.'ya 
ve ~lacor•etoıı':ı, hiç Lir ıı 
Y&si ınü,Jııhalrye lıizum gor
ıneksizın yaptığı gibi. Arna
vutıuk'un da molyitsıni ıs· 
lııh etmek vazıfosinı üzeri· 
ne olmulıdır. 

Bulgaristan ılc olan mü
naseb:ıtn gelince: Yugoslav· 
~ a dostluk siyeoetini mem
nuniyetle karşılomektad r, 
Bulgar Başv, kili GPorgiefın 
Sorv ,'da 12 t~mnıuz•la irat 
etıjğı nutkunda, Bulgaristan' 
ın Balkan ıııyasttinın bütün 
komşularıle ve bilhassa Yu
goalavya ile dostane müna_ 
ıebat temin eylediğini söy
hrııesi Belgrat'ta büyük bir 

.-erdiği emır er. ,.., 
da çok tıyi te~irl e r yapmış

tır. 13u tevkifın nihoy1>t on 

b "'.ün ı iı·inde yapılması 
eş ~ 1 
hakkındaki kati karar, lfo -
gar bükı1metinin M•hdo.nya 
h, , rekatına mutlak hır nıhn-

. · d oldu-yet vermek nıyetw e 
ğunu gösteriyor. ~laktdorı.yo 
hart kAtın.n tadıyesi ise ) U· 
croslav Bulgar dostluğu
~un ilk şaıtlıırından bııhl;r. 
hükumetin İdare Lıış na 
cr~lmesi ve itolya'ıı n 
" minıl bir tarzda Küı;ük 
sa . b b' 
lt•IAl Devletler ile mile et ır 
ış birlığı içinde ı·alışmalorı, 

. k bili imtina ~nrtlar
gayrı a 
dır 

i•alya·nın A~usturya'~a 
yarıl'm ı·tmPk h 1 kkını as u 
tanımıyan v~ Merkezi Avru-

'd ' e intizum n ıda. p• a nızom v · h 1 mesi zımnında m.ü.l.. o .. e 
hakkını ancak k•ndınıle go· 
reıı Küçük ltiltır J)~vlrtlori
nin oçıkton açığa knfa tutu 
cu ısrarı karşısında, M ılletler 
Cemiyetinin müdahalesi aca-

yo'da geçmesi müşkül 

olan soholurde tren iki kısma 
ayrılıyor.Ve ilk örıre yolcuları 
taşıyan altı vagon gozintıyo 
Jevnm l'diyor. Müteakiben 
bağujlnrı, restorarılor: ihtıvo 

eden ve geriye bırukılmış 

olan altı vugon birkaı· saat 
sonra birincı gruba iltihı k 
edebiliyor. Bu senenin ılk 
tren gezintisine b.r haziran 
da çıkılmışiır. Bakınız bu gtj• 
zir,ti nasıl bir yol proğrumı 
takip etmiştir: 

Lonılıu'Jnn L. ~ E. H İs· 
lasvo ı undıın. ı\.,nı:s Gress'lan 
ho;eket giıoü. cuma gfıoü, 
eoat ı.k~ 1 mın dokuzu, cu
marte~i sabahı 11 .rrogal'e 
varış. Burr d ı trrn t~vak kur 
eylıyor ve ~ezintiye iştırak 
etmiş olan yolcular gezinti
yi idare eden mE>murlnr ta
rdınd n Ripen tepelerıne 
ka ıar ~ötiirülnıüşler,lir. P.ı. 
zar ~ünü şimalin göller ha • 
valisine vor.lııbilmi t r. l'ıı
zartesi g-ünü Eılımburg şeh
ri ziyaret eılılm ~tır. işte 
höJle muntezam hir şekilde 
devam edilen Jıu (aydalı gR
zinti niliayete it dar Y'>lru 
lora nıemlek .. tin şoyını tA· 
maşa yerlerini en kısa bir 
ıııüıldet zodındn ve en ehven 
şerait J,.hjfindo görmiye im. 
kAn vermiştir. 

Bütün g• zinti masrdı 

aılom başına 20 ~terl,n vn
yahut takriben 1,600 F. F. 
ılır. Konfor ve servıs bokı
ınındon en titiz yo culor hi· 
İe memnuniyetleı ini ~izliye
memi~lerdir. 

ha ne dereceyı• knclor hal 
çarel~rini teshıl edebilmı ı}e 

müsaittir? 
Hakiki beynedrlüvel teea

nüt, her ŞPyden evvel, nizam 
ve intizam müde(ılcri devlet 
)erin, anlaşmış olmolnrını ilk 
, 1 rt olarak ko1muştur An
laılıi7 m z heyn•ddüvel tesa 
nüt ~ncak hu ilk ş'ırtın ye
rine gPlmesile, Avrupa'da 
sıılhü ve siynsl istilırarı, 
velıtinde harekete ~eçnek, 
mümkün kılHl>iiir Aksi, ta
savvurun haricinde kalır· 

• 
yun, yukarıda zilırolunan • n 

tam makusudur. Cenevrıı'y., 
müracaatı ılni sürcnl~r . ı.i

z .m ve int ı zum işler in ı n 

müd .ı ra ısınıla iıl ırevi !'le 
..ıl nak 1\_'i 11 t>n rnu~o t ~ıırl
lıırı haiz oıan ılı·vl tlı•rın 

har• kdlına k&rşı nıy•' t hıs
lem .. kt~ ol·luklnrını gözle
memekt!'dırler. 

Bunun l\'İnılir ki, şiiphe
lcri boğ. ,cağı yerde, nı : llı· t 
ler camıyeti bu şiiphı-1. rin 
muh ır ızıısına hAılım bir 
«Kooserv~torunı » vaziyeti
ne diışmıı~ıür. 

Bu, hakkında bir çok ku-
rucu umıtlıır be>lenıl~n mü
esseseyi itibardan dü~llr. 
meğıı yarıyan csof edilec· k 
h~llerin bir izahı ılı•ğıl mi. 
dır~ 

Türkiye Mural.hasları t\ı 
va cadde•inde bir jandarrr.a 
müfrezesi tarafından ve di 
ğer yollarda da nöbetçi jan
darmalar larafıı.den selam 
lanmı§lardır. 

Musul mutasarrıfı, kıy 

metli misafirlerin ıerdine 
bir ziyafet vemiıti•. 

ı ün idare heydi, belc!diye 
azaları ve re. mi dairder er
kanı, hudut reisi hazretlerine 
ziyaret etmiılerdır. 
Reis c~napları, kendilerlle 
Musul'un t ca< i, zirai ve ik
tısadi a~ valir.e dair uzun u
zadıya konu~muılardır. 

DJn akı:ı.m dahi beledi 
yemiz hrafından hey.etin 
ıereİine bir çay ziyafeti ve· 
rllmiftir. Bu ziyafete, mem

leketin erkanı ve aynı haıır l 
bulunmuşlardır. Zı~ afı tle 
hazır bululanlar üç yüz kiti 
yi tecavüz t-tmitlir. 

Biz çok edLin insan larız 
K<nan bey. Hayatta kartı· 
lattığın.ız feliik<tlu l; ,zi 
bedbin ediyor. ' ·u felaket
leri Allahın bize veıc'i~i di· 
ğer bır saadetle tan .r et 
mek iste . rı iyoruz.l'eıı c'e Öy· 

eyim İşte o sabah talıiıı ın 
fırtıı alarıl~ bı ~ı ıtı m, çı. r· 
pıştım. Birclenl ire kulakla. 
rımı gevt«k bir ıes dc.ldur· 
du. Başımı sabah ko• uları· 
nın, sabah renklerinin dol
duğu penceremden bahçeye 
uzatıyorum. Çünkü oğlum 
gülerek pencerenın , onune 
geldi ~~aba, Hasan ef endı 
ıizi çağırıyor" dedi Hasan 

efendi yazıhanemde bana 
hizmet eden temiz, dürüst 
ahlaklı bir ihtiyardır. 

Kovarak pencereye indi· 
ğim zaman Hasan efen 
dinin yanında ayakları 

"Elem kızı 0nı çok seviyorum, 
seveceğim de. 

* • 

On beş senedonderı mil
letler c~miyeti hiç hır ihti 
lılfı iıalldm ş d•ğılıJir. buna 
mukabil oluruk, bir \'Ok ıh
tild(ı sinesındıı be~iı·nı:ş ve 
bunlıırı hdd nolılnler:nn kıı 

Çay ziyafeti parlak ve çok 
samimi oimı:t ve bıırada iki 
memlrket arannda l aıdet 
lik hisleri tEkrar •ehin ı şt r 

çıplak, yırtık elbisesinin ı 

Seneler büyük bir acele 
ile koıtu; aylar, haftalar ıa. 
bırsızlıkla kovaladı: Blrgün 
mühim bir itimi görmek 
için İzmir'e gidiyordum. 
Bulunduj!um kumpartman
da yaıhca bir ıbtıyar pen
Cl'reye dayanmıı, mütemadi· 
yen düıünüyordu. İçimde 
bir ihtiy ç kabardı . Tanı
mak. Baıımı onun bulundu. 
ğu tarafa çevirdim, nazar· 
/arımız blrleıtl: Hayretle 
bakıyordum Bu benim aziz 
ahbaplarımdan Yuıuf beydi. 
Epi uzun bir zaman geçti. Bir 

dar gö~ürmü~tür. 

Bu mü geesenio müessiri 
yetı ancak vakit knzonılmıı 

.masında ''O ~·arp Şmnl:ırın 

h ırır geçmesine yarılım el · 
mesınde terellı tdcbılmiştır. 

Hu neticeler isP, ihınııl 

edılecek kadıır ehemmiytts.z 
şeyler dı, ğıldır 

Bundan başka, zuhur , 
eden hndiselerin, bu nıillf'l-

lleyeti muhtnemeye l:ot 
geldiniz deriz. 

ı;iyasi Hı diı lomııtik malıa
rılını bir hu) lıc·o düşünnıc
i{e •cvk ve ıcbar ı dı·n kay

gulurın h· mhoşkıı hr mo
lıiy,.ti h • z olmalar ı realite 
sıdir. Bu !ulııycııın tc·nıodi 

edrgt>lı>n ımtiynzhırile c .. r. 

nıPn mutJlob•tının giındon 

arasıııdan beyaz teni 1,ôrü· 
nen, l<üçük . sevimli bir kız 
buldum 

Ne haber Hasan efen 
di dedim. 

İhtiyar .. dam batını önü 
ne iğdi, sustu . 

Gözlerimle, gözlerini ara
dım. Bu feri kııçn111, solgun 
bakıı!arda derin bir niyaz 

okı:dum . "Beyefer:di diye 

söze bııtladı. Kartınızda 

duran bu küçük kız sizin gıinı• nrtmus nı ve ~ ıld..ı 

kı·sp•tmPsini miınıküıı kılon merhametinize l ' tica edıyor. 
mill.tl"r cemiyeti Alman Sonra kısa bir hikaye an 

kr cemiyeti tahiyı·•iııin ~er - ıhtıllik l r. rı kor~ıs nılıı, aı t k lattı. Babası katip lmiı 
\'evesine girebılnıek ıçıo b.ı· L'r ~ey )apanıaz hır Karısıyla çocuğunu o dukça 
orııoılan istidadı havi olıııaı.ı hııle ~elmi tir. eyi geçlndiriyormuı. Fakat 
hr esa~ ~artt.r. Ortııdn ~lorkrzi AHupa rnes•IPei günün birinde annesi bl·n· 
göze batarcos na sarih olan ne g• ·lince, Lu kı•şıııekı·~ın ları yüzüstü bırak .. rek kaç-
bır şey varea, o ılıı, mer iz,,lesıle. oraya yPnıılen •Ulh mıf. Sonunu din iyemedlm, 
kezi Avrupa ıhtılllı·lurı ve vn sükunun ııvdı'lİ ıç ı n kıza bir adım yaklaıtım 

aralık ona "Elem kızı.nı ıor-
dum. Yüzünün ince hatları 

J büyük bir ıztırap dolmı:ıtu. 
l -Kenan bev, dedi. Beni affe· 
din onu öldü kal:ul ediyon:m. 

O, annesinin pis sütlüyle 
kirlendi 

Kaçtı.. Beni bırakarak 
uzaklara kaçtı .. 

benim 
Alman karguşnııı}ndun ne • 1 AvuslUr)u'Ju, \Ok sı,ğla ın ba~ını ellerin.le tulup kal· karııık 
§et eden ve Gar hl Avrupa 1 ve çok ku.trı tli bir dırdım. O "un elemle gö'ge i1ave <'tti. 

Y"lslmi 
hayretle 
görerek 

D l•men koyıı Y•t;J ı özlerınc'e Hem c'e oğlumla .. 

Bıılık~si r \ ' il<i)t~t ai- ll•ılikr·sir Post•ı \ cTeJ. 
ıııi Eııciiıııcııi ııllcıı 

lhılıkı•sir ııwııılt·k<•l lıasıalı.tııP~i ilıthacatı H'lll g·ı··,ıf• :\)İİ(Iİİı•)İİğİİll()~Jl . . 
ııwvkii ıııiiııak:ıs:n:ı \HZ olıırn~11 fı8, lira 4U ku- 1 llalıkt·~İI' - ll:ı\raıı · Edr 111iı ~e"ı i har· 
ru~hık yı•rli ıııalı· H' \l\Hl lira 70 k11ru~luk l't'-

1 
~ılıhlı \t' hiı· SPlll'lık po ... ı;ısıı a sı ı iileıı J. O lfrı 

ııehi nıalı l'dvi~ı·. ı•dı~\alı lihhivP , .. paıısuıııaıı ~ B.ılıkt>sir - ilaha - C;ııı . t~ !..:ılı· aı ası lı:ıf· 
ıııalzı·nH"si li~tl'. \(' ~arlıı:ııııı·si ll;tı<"ibiııl'l' :!3 :ı~- 1 l:ııJ.ı iİ<; Sl'fl'rlı posıa~ıı·a d:ı. siiı·iiİ. rı 145 Jiıa 
u.;ıos-934 laı ilıiııt> ıııiıs:ıdif ıwr~<·nıhP f!İiııi'ı s:ıal ı lı<•dı·IJpr çok gliriildiiğ<11ıtlı•ıı 16 - 8 - 934 tı·n 
oıılw~te ilıalı> Pdilıııı·h iizı•rp yirıııi giiıı ıııiiddNlt> hir hafta ıııi•ıldı•ılı· lııı iki ıııiiııah:ısaııııı tf'ıııd' 
alı•ı.i nıiiıı:ıkas:ıya koıırııuştıır. Talip ol:ıııl:.r11ı ıi- ı•dilıliği il:iıı olııııur. 
<'ill'f'l oılası n•sik.ı~ı \I' \İizdf' \Pılilıtll'llk ııh·il-r
tiı de tı•ıııirı:ıtı 11111\akkaİP ıııakl;ıız \t·~·a ııwkıup-
laril.- birlil..h• \ı>\ıııi ııwzl..t'ırda Balıkı siı·'dp Pııcii
ıııı•ııi Yil:hı·tP Ye fazla ııı:ılıiıııat :ılıııah, lisll' \e 
sı•raitini 1-{Örııwk isthrıılı•riıı lsı:ııılıul'da \'il:hı•t . . . . 
ıııakamıııa ıııiirac:ıatlaı ı il:lıı olııııur. 

. ·il . . ; ,.. , ... "'-'··· .. . '\' .... ~:· . •. 
Yurttaş! 
Ciiııılıııri~ Pi ı a~ raıııırıd:ı .\ ııkara ~ eııi sı·r~i 

ı•\ iııdı• :ı~ıl:,<•:ık ~:ııı:ı~ i ı-ı•rı.dsiııe• i~ıiı:ik elıııı•l 
ı;ı·rı · f i lıir \az fı·ılir. Şiıı diıl• ıı ~ ı r'ııi avıı·t. 

1 .\Jilli lktısııt ve Tusarrıı/ Cemiyeti 
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Devlet Demiryolları 7 ,. 
inci İşletme Müfettfş- I' 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

liğinden 1 

1 

izmirde 26 Ağustos f 934 tari~inde açılaca~ ~eyne!mi-
lel panayır ve 9[y;uı1934 te yapılacak ~urtufuş şen
lıkleri münastb&tıle Oemiryolu ücretlerinde aşeğıda~i 

tenzilat ve teshi:at yapılacoktır: 
Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma

dan 25 Ağustos 934 tarihlerinde doğrudan İzmlr'e hare
ket edecek katarlarla Ankara· Afyon ve Konya - Afyon
Alayunt - Balıkesir, Afyon - Menemen. Bandırma - Mene
men kısımlarındaki istasyonlardan münhasıran lzmir'e 
g~tmek üzere gidi§, dönüş bileli alacak yolculara yüzde 80-8 
niıbetlerinde mühim teıızi at yapılacaktır. 

Iıbu tenzilat, ikinci defa olaıak Ankara ve Konya' dan, 

Bu kere İstanbul-
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil-
11 tarafından en m Üf

külpesent bey 'e ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 

1 lar imal edildii!i gibi 
eski ıapka-lar da ye · 
nl bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. ipekli, yün- 1 

lü kumaı-lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bi 'umum lekeler beı 

Jakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

A.yrıca kola ve elbise 

ütüsü d~ .pek ehven 

fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha

lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

7 Eylül, Afyon ve Bandırm 'adan 8 Eylül tarihinde hare-
1 

ket edecek katarlar için tekrar edilecektir . 
1 ŞAPKA YAPIM EVi 

Yolcular, dönüı biletlerini izrııir i.tuyomma vh:e ettir- • . 

m · k ıartıle lzmir'e muvasalat taıihiııdt 11 ~cnı a t q gün zar -liiiiiiiiiiiiJiii;iiiii:::;.İİİİ.::=u:::~::ilimiiiiİİİİI;~ 
fında İzmir' den hareket edecek katarlarla. tevakkufsuz ola- l,İ 1 
rak, geldikleri istasyonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilattan istifade için Ankara · Balıkesir "Balıkesir ı 1\1 • b • / [ . 
harlç • . Alayunt - Afyon "Afyon hariç., Kony.ı.· Afyon• Af- l yeClp eyın OSYOJJ arı Ve 
yon hariç., kmmlarındaki istasyonlardan bilet alacak yol- k l • E' /k 
cular; biletler;ne yapştırılır.ak iizEre gitef_ere birer ve•ika yağsız ırem erı rgun 1 -
fotoğrafı vereceklerdır.Hazı istasyonlarcan lzmir'e gidit-dö-

nl!ı bilet ücretleri şunlardır. il HI bahar kolonya Ve losyonları . 
Kuruş Kuruş 

Ankara'dan İzmlr'e gidit·dönüı ıoso 100 
Konya'dan ,. " ,. 900 
Eskişehir'den • ,. ,. 790 
Afyon'dan " " ,. 525 
Uıak'tan ,. ,. • 340 
Balıkeıir'den " ,. ,. 225 
Bandırma'dan " ,. ,. 375 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedlr. 

600 
525 
350 
225 
150 
250 

2- Bütün ıebekede meri olan fotoğraflı halk ticaret 
biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylül 934 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlarına ait ücretler yarı yarıya indirilmittir. 

Yolcular, bu biletlerle lzmir'e vardıktan, ve İzmir istas
yonunun vizesini bizzat aldıktan ;onra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru is
tedikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir 

Bu ıeyahata ait on beı;gün miiddetli halk ticar .. t bilet
lerinin ücretleri funlardır. 

1 il ili 
1750 1250 875 Kuruş. 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj hakların-
dan başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müte-
tekkil 50 kilo nümunelik eıyayı daima beraberlerinde 
meccanen nakletmek hakkını haizdirdirler. 

İstasyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler sa
tılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar
paıa "istanbul,., İzmir Kayseri, Adana iıletme, müfettiı
liklerine veya Ankara'da Devlet Demiryolları umumi ida 
resine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi 
tarihte hangi istasyondan seyahate başlıyacaklarını bildi -

son moda hanım çanta ve eldıvenleri 

935 modeli ve gayt-t şık düğme ve toka-

/arı veni gelmiştir. 

1 Yeni çeşit Tuhafiye tica reth~nesi: Kadri 

Bal ık esir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Hergaıııa ~arnizoıı kıiaatıııın ilııi~acı olaıı n• a~a~H!:ı c·iıı~ H~ nıikıarlan 

yazılı Przaklar ıııi.iııakasaya koıııııu~lur. İhaleleri lıi'l:alarında göstPrilPıı 
~üıı YC saatle Bt!r~ama askeı·i satııı alımı koıııis~oııuı1<Ja ieı·a ı·tlilPl'ektir. 

Taliplı•riıı nıiira<·aatlaı·ı. 

Cinsi 
ı-----
~adı>va~ı . . 
(j ll 

.\rpa 
Sı••ır t>lİ 
' I"' 

ZeYtiın a~ı . . . 
Kuru fa!>lııl~ t' 
Bui uu r I"' 

Kilosu 

9600 
1160000 
GOOOOU 
120000 

Münakasa şekli 

KapaJr zarf 

" )) 

" )) 

)) " 
7f>O!ı .\lPııj ıııiirıaka~a 

3 :?000 )) )) 
50000 " )) 

Teminatı muvakkate 
İha!.. günleri Saat Lira K. 

:.?:)-8-:134 ı l f' 1 ') 
) -

::? '-8-93+ l 1 :?020 
~5-8-934 10 1350 
•>3 R !-!''-! -.J -(. - ... t.) 10 ı:J:->0 

27-8-!13+ 1 \1 11)3 I" il 

•)7 t.; !-1''4 """' - L - ._ •) 1 ı 180 
•) q 8 !-1 "~ ........ - -.... --, 10 ·>ö ') 

~ - :-ıo 

Sinemasında 

f 5 Ağustos 934 Ç3rşam~a dan iti~aren 

ALAYIN KIZI 
.\ı\TNY ON DH.A 

Bu se\tarı Ye dilber kızııı 1.nı salıt>ser fi· ' . . 
linıiııi lıeı-lıalde µöriiııüz. Sizi başıaıı ııilıa

kadar ze,·k Yt' rw~eyP ~ark edecektir. 

flynca dünya hav ad isteri 

Suvare 9,30 Cuma matınelerimiz 2,30 dadır. 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

-
ZARiF, 

ucuz 
İSTİ YENLERE 

Y 0 N i Ş 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
rirlerse, biletleri, adreslerine gönderilir. Piri rw " )) 1 1 3 ı \1 -------------------------------------..-~ 3 - 16 Ağustos 1 O Eylül 934 zarflnda ıebekenin 
her hangi bir istasyonundan ve her hangi bir tarih için 
İzmir'e fotoğraflı gidiş - dönüş bileti alacak yolculara umumi 
tarife ücretlerinden yüzde 50 ve panayırda te~bir için gön
derilecek e~yanın iki yüz elli kilosun.ı. ve 250 kilodan 
yekpare ağır ecsamın iki adedine umumi tarife üzerinde 
yüzde 70 tenzilat yapılır. Eşya tenzilatından istifade için:, 
iktısat ve tasarruf cemiyeti merkez veya ıubelerlııden 
istihsal edil mit bir vesikanın istasyona verilmesi ıarttır. 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-- ıı 

Dönüş yolcularile satılmayıp geri çevrilecek eıya için, 
lzmir'den hareket ve sevk müddeti 1-20 Eylül 934 tür. 

Yolcular dönüş biletlerini İzmir istasyor ura •ize ettirmek 

• -
Dr. M. Ali 
~lernlt·kPl lı.ıstalıa-

ııPsİ t'İll, l'rt>ııı,.:i. bel
:'Oğukhıgıı lıa ... ı:ılıklaı ı 
ııı ii t e lı a ~!' ı .;r. 

§artile bu müddet zarfında lzmir'den hareketle coğruca ve Hastalarınıs aat üçte 
kısa yoldan geldikleri is'tasyonlara dönebilirler. Panayırda il hükümet caddesinde mu-
satılmıyan eıya; İz n'r'e gönderilirken, alınmış olan hamule ayenebanesinde kabul ve :ı·I 
senetleri İzm.ir ambarına iade edilmek ıartile, mahreçlerine ,-.te_d_a_vı.· .e .. deiiiir., . ..__. __ _ 
meccanen iade olunur. ı 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilme'ic'ir. 
3294 f. --!!!'!'!!!!!!!!!~0-0K_T_O ... R_..-""""'!' 

····~~~~---~~-ltSi·~~--·-··ı 1 AiLE BAHC)ESİNDE iıt Mehmet Şakir 
1t Bu akşamdan itibaren 1 . ııP,r:.:ıın 1ıu~1cı1~rırıı saat 1 Bıı defo f't•dak:i.rlık ~·aparak C't>lhPlliğiıııiz it 1 2 ,1.,n ;ıbaına kr ılar kahul 

• karıııııi ~lelııııet .-\li, Keıııaııi ihralıinı lwy- !:i eıl··r 
• 1 ~ .\drt>": .\lıısıafafakilı 

B<tndırııı<t K<tZ(\SI 1\ılıtl rı 

1\liidiiı·lüğüı1deıı 

~luaıııele ver~isiııdeıı borl'lıı Baııdırırnı'ııırı Sı-. ' 

ğır \Olııııda k:'ıiıı Ht>nızi lıe\iıı ıııiilkiH·tiııt> ait . .. . . 
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Ye hi!· adet 5;) Bt>.\gır ku,· vcıirull! g:ızcıjı>ıı laıı. ıı 
key ıııarkalı ıııoliir. 7 un l'leği, bir uıı lıarrııaıı tf 
rııakirwısi, hır \al1' torıH'!'İ, 8 ~t>dPk val~ topu. lıir t• 
leYaj ıııakiııP~i. hir le\aj tulıııııhası, bir k11~1 ; su, t1 
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Temaşa • 

OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey idaresinde 

Balıkesil'iıı her lıusu!>ila •·ıı 
nıükemnıt>l otelidir. 

Kınıfor. Temizlik, Servislerinde~i 
n3zaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmiştif 

• el'i ıı idar<'~inılt> nıiikeııııııel 'Hl. hı·\ eti hcı· ,.., 
it akşam dokuz bıı~uğa kadar irra~-~ aheıık ı• 

1 edPccktir. 
İlaveten: il 

ıııalıallt·sirıdt' Kart>"i 
hry liirlıesici\al'lııda. 

i9- .\~ıı!'los 1 !l34 tarihini' nıiisadlfCar~~mba güııii H 
s •aı 15 h' l.ıil'İrwi ilıalE:'~İ icra kıhrıacai!ıııdaıı la- tf 
liplcriı; Bandırma ıııaliyesiııt.IP ıııiit~~t>kkil ko- :: 
ıni~~·oııu rnahs11s11ııa ınürac•aat ları il:lıı olıııııır. •• 

TEMA~.A Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo ,,___________ .. 
-----ı :~ ~elıri ıı. İstanbul ve ızrııirin bütün gazeteleri 

Mütide Hayriye hanım tarafından rnlolar lf Satılık hane 1 Suzan " " Ce.nbaz numaraları 1 
Bütün asri konforü haiz • Melahat >ı >ı \lılli rakslar 

I. _ J\)·ı·ı<~<• , .,,d vil . ;:~:!·.havadar bir ev satı-
• r~rıf l'dt~ııler lıı•rfıalılı· iııerıırııırı kahwaklaı·dır 1 Taliplerin eczacı Avni ve 

18i811SiHllllOllSiOID-ISllE••D Fahri beylere müracaatları. 

Devlet demiryolları 7 inci • mevcuttur 
•cı 

işletme mÜfetfİşfığinden: r: Balıkesirin en eyi tanınmıt bir 
dinlenme yeridir. 

oturma ve 

İzmir panayırına getirilecek eıyanın satılmıyan kıtmın 
dan 250 kilosunun yüzde 70 tenzilatla nakledilmesi la 
Zim geldijtlnden meceanen iade olunacağıilanı tashih olunur 
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•• __________ ..., _________ _ 
--------------------Ne,riyat müdürü: ESAT .l.DIL - ··- - -

Vilayet Matbaaa1 Balıketlr 
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