
Ma~~ut [sat bey [ylülde izmir
1

e gi~ere~ 
ınkılap kürsüsünde ~ers verece~ 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuru;tur. 

.. 
PERŞEMBE 2:i A~USTOS 1934 

Beraet Ettik 
Dün saat 1 O da hüküm tef

him edildi. 
Zabıt katibinin okuduğu 

karada; suç isnat edilen 
makalelerin matbuat kanu
nunun ne 40 ıncı ve ne de 
30 uncu maddelerine temas 
eder mahiyette görülmeme· 
sile baımuharririmiz Esa t 
Adıl beyin beraetlne ıtti 
fakla hükmedilmltti· 

Dört gündenberl Ağır Ce 
tl nıahkemesinde devam 

ede nıuhakememlz hakkın
d11ıu hüküm dün tefhim 
edıııniıt· ır. 

Dün sabah erkenden 
111lhkeme salonu ve 

dıtlrıları tamamen dol-

llıuıtu.Saat J O da heye-
t. 1 hlklme yerlerini işgal 
ctını, bulunuyordu Mahke
llıe r · . B cısı ehçet bey kararın / 
0 ku ..._;,nnıaıını emretti. 

İnkılap 
dersleri 

Mahmut Esat bey 
derslerini i zmir' de 
~e tekrar edecek 
IZMIR 22 l S.Ş ) -

11 
ıınır mebusu ve ıabık ad

l Ye vekili Mahmut Esat bey 

1'.
1lnbul ve Ankara inkılap 

~ürs"f d 11 erinde verdiği inkılap 
d erılerini lzmlr Ha 1 !<evinde 
' Vcrecekt' h ır . 

nıahnıut Esat beyden, İz-
llıir lialkevlne gelen bir tel-
ırııraft 1- . , 1 a yakında zmır e ge 
:Ccğı ve J eylülde derslere 
ıt•lıY11cağı bildirilmaktedir. 
d 11 telgraf üzerine Halkevin 

Muhterem Cümhuriyet 
hakimlerinin tecelli ettirdiği 
bu yüksek adalet. bütün 
halkı. bilhassa gençliği ha
kiki bir sevince garketmit 

tir. 

·Peynir~ Yağ 1 

Peynir Fiatlarında 
Yükseliş Var 

iSTANBUL. 22 (S.Ş.) 
Piyasada beyaz peynir , 

fiatları, geçen haftalara 
nisbetle pahalılaşmııtır Bir 

kaç hafta evvel, Trakya 

malları ticaret borsasında 
.:!4 • 26 kuru§ üzerinden mu

amele gördü. ~on günlerde 
fiatlar :18 • 30 kuruta çık · 
mııtır. 

M. ffitler Hinden~urg
1

un vasiyetnamesini 
tamam ile yerine getireceğini söylıyor. 

CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR: 
Sahibi ve Baımuharrtrı 

Müstccaplıoklu Esat /idil 

Q-jtNL Ül& SİY ASİ GAZETE Birinci YIL - SAYI 241 

Dil Kurultayı Politika: -
Vasiyetnameyi ye- Dünün devlet adamları 

M. Hitleı· 

Encümenler toplanarak iş rine getireceğini Bugünün devlet adamları 
b 

.. , .. •• .. · t 1 söylüyor Sevlnmeğe değer garip Burada maksadımız bir 
0 UffiUnU yap ı 81\ BERLİN, 21 ( A.A ı - bir tesadüf neticesi olarak . gölge ile kalem münakaıa 

- - - - - Reislcümhur M. Hitler mı'l- b .. 1 d 'k' · k" 

B 
ı, 1 • • ı, b .1·11 1 T k ugun er e, ı ·ıncı anun ve mücadelesi yapmaktan 

lrı8Ç zevat tez 8flnl OıUmUŞ Ve 8ZI ul er 8 Ür li müdafaa nazırına gönder- 1909 _tarihini .taıı:,a~ bir 1 çok uzaktır. istedtğimız 
.ı·ı· d k' • b ti • ı I ı d diği mektupta müsellah kuv- mahallı gazetenın, kuçuk bır sadece yirmi, yirmi bet ıe-
Uf 1 ar8Sln 8 1 mUn8S8 e Bfl Bn 8 mlŞ arar lf. vetlerın yapmış oldukları kupürü, elimize geçtı. 1 ne evvel eyi diye geçen ıa-

ANKARA, 22 (A.A) - le temastan sonra düzelme· sadakat yemininden dolayı Bu kupürde, o zaman Ma- kat fikirlerin karıııında 
İkinci Dil Kurultayı dün ğe ve mütekamil bir hale teıekkür etmiı ve Hinden - l~ye Nazırının, Osmanlı par· l C~.m~uriyetçi Türkiye'nln 
Ba•kan Kazım Paıanın ri- gelmeğe baıladığını yüz se- b , lamentosunda haddi zatinde musaıt gümrük tarifeleri • urg un vasiyetnamesini ye-
yasetinde ve Gazi Hz. hu· neden beri de Ermeni dili pek ehenımiyetsiL olan· ka· ve günün ıartlarına daimi 

rlne getirmek üzere ordu- b 1 
zurile toplantısını yapmıı gramerinin Türk dili grame- u edilmif bir gümrük reı- surette uydurulan gümrük 

nun millet içinde yegane t tır. Bu toplantıdan evvel rine dayanarak inklıaf etti· mi tezyidlnl, muhik göster- siatem eri vasıtaıile muhtar 
- müselluh kuvvet olarak ı'da · f ı t b II ilim kamtayonları ayrı ayrı ginl ve ancak bu sayeda mek için irat ettiği bir nu ve ey z i ir mi i, ıınai 

toplanmıılar ve aralarında mütekamil bir dil haline gel meslni en eaaılı bir vazife tuk okunmaktadır. kuruıu yolunda. gösterdiği, 
if bölümünü kararla~lırmıı- diğinl söyledi ve ıonra \a- telakki eylemekte olduğunu Bu nutuk tetkik edilince. §Uurlu kudretlı ve devamlı 
tardır. Toplantıya baılanır- ım azım eyin arap i in· atibin iktııalta himaye ıi- gavre erını e aruz ettirme . - H b d 1 1 bildirmlıtir. h ti . ·ıı b • k 

ken Baıkan Kazım Pı. Hz, deki Türkçe güçlükleri hak- M yaseti takip ettiği hakkın- İtte, bilhassa Baıvekıl 
kurultayda A. B. c olmak kındaki tezini teyit eden • Hitler Mir em brg'de daki ıüphelere karşı, ken. İsmet paşa hazretlerinin 
üzere üç guruba ayrılan tez- bazı karııt rma11'r yaptı. MİREMBERG, 21 ıA A)- disini müdafaa ediı tarzının bugünlerde bir büyük va-
lerden her guruba alt olan Retit Rahmi bey Türk di· Reisicümhur M. Hıtler fevkalade dikkati calip ve tanperverin mahzuziyetile 
tezler hakkında söz istlyen- linin inkiıaf tarihinde buraya gelmiı ve bu sene aynı zamanda çok faydalı ve yerinde olan bir ıahsi 
lere söz verileeceğini bil uyku devrinin tesirlerini toplanacak olan nıllli sos 1 olduğu görülüyor. zevk, sevinç ve heyecanla 
dirmiş ve tez'erln izahına anlatmıı ve bu devri Türk yalist koograsına ait hazır- Bu nutuktaki sözleri sa- müteaddit yeni sınai mües 
geçmiıtlr. Dünkü toplantıda diline ait araıtırmalarda lıkları tetkik elmlıtir. ı mimlyet fiveai hiç kimseyi seaelerinin resmi küıadını 
ünivereite profesörlerinden geriye doğru tetkik için bir M I aldlltamaz. Bu sözler hiç yaparken, yakın bir dünün 
Raıtt Rahmi beyle Tahsin hareket noktası olarak va· anevra ar başladı bir zaman büyük devletle- iktuat düsturlarını yadetmek 
Ömer, Sovyet Rus akade· sıflandırmıılardır. Tahsin \ RLOGNE, 20 ( A.A ) ] rtn hassasiyetlerini tahrik bir kat daha faydalıdır 

Ö b 
Buyük ltalyan manevraları t k k d 1 Düne ait nutukla buıil-

mısı azasından profesör mer ey tezinde Mekılka 1 e meme aygusun an mü . nün nutku arasında en zi-

Mescanlmof' 
Brisilav üni· dakl maya dillııde raatladı . gece yarısı baılamııtır. Bi hem olarak söylenilmlt röz- d ya e göze çarpan fark na· 

ğı 120 Türk kelimesine ait rer heyet gönderen memle ler dej!ildir (Böyle olsaydı , 
versltesl Gize ordinaryusu 

ile profesör Agop Martar· 
yan beylerin tezleri dinlen 
mi,tir. 

Tahsin Ömer beyin tezile 
biten A. gurubu tezlerinden 
sonra söz alan ŞC\'ket Aziz 
bey, doktor Saim Ali beyin 
tezi etrafında mütalaada 

zariyat farkı olmayıp bil· 
karııtırmalar yapmıı ve ketler Fraıısa B ( 'k ç· zamanın şartları göz önün • e çı a ın, hassa söylenen sözlerin ifa· 
bu dil ile yine Meksı'ka'da Al H il d p de tutuldukta, bu sözle ri manya o an a. eru, de ediliş tarzıdır Osmanlı 
mevcut dilinin tetkik edil- Lehistan, Romanya, lsviçre izah etmek ve hatta bir de · nazırlarının sözlerinde, bir 
mesinin eski Türk ırkının Macaristan ve Sovyet Rus receye kadar mazur görmek guna lktısat bozgunculuğu, 
tarihine ve Türk dilinin en yadır. ' mümkün olabilirdi.) atıl cesaretıizlik, kararaız . 
eski sözlerinin elde edilme· Yalnız Osmanlı Nazırını kor-

1 
lık. itte ihtiyarlık çağını 

sine yarıyacağını söylemiı- Hemen bütün memleket - kutan ıey, Türkiye'nin ıı· b' h h 1 ya,ıyan ı• rejime aa u-

t 
e haıırlıklara baılanmış 
ır •• 'Ylllbnıut Esat beyin ve 

Alakadarlara ğöre bunun 
iki sebebi vardır Bunlardan 
biri beyaz peynir mevsimi· 
nın geçmesidir. Diğeri de 

soğuk hava depolarının ağır 
üoretlerinin peynir fiatları· 
na tes;r yapmasıdır. bulundu ve onu takiben söz 
Yağ mahsulü bol olduğu alan Bedroı ef. yine Saim 

için soğuk hava ücreretleri Ali beyin tezine temasla 
yağ flatlarına pek b_ar_iz Türkçenin Ermenice üze-

tlr. Profesör Meıcanimof 1 ler manevralarda aleşemili· nal hayatında bir dereceye 1 susiyetler. Yorgun, bıtkln 
Türktye'de ilmi araıtırmalara ter veyahut hava ateteleri- kadar iktisap edebilecej!I ve silinmez bir tarzda tari
verilenehemlyetl akademlnln 1 ni hazır bulundurmaktadır [ muhtariyet fikri idi. hin mahkum edtm damga· 
itlerlle uj!raıan dünya ilim 1 lar. M. Mussolini de manev . Lütfen, Nazırın mali si· sile vurulmuı bir rejim. ~'tefi dersler dört beı gün 

evllın edecektir. 

Atyon'da ihracat 
lh AFYON, 2 ı (A Al 

t t rine yaptığı tesirler hak-bir surette tesir e memı§ ır. 
T b "' kandaki noktai nazarının Son günlerde ra zon ya,. 

ları 53 _ 58 k uru{a satıl- yerinde olduğunu, Ermenice 
, nin ve Ermenilerin Türkler

d racaı başlamııtır. Piyasa· 
d~ biraz terfi görülmekte· 

..........:..._~~~~------:::-'"""".'~~~~ 

İk:i. idam Atina'da 

maktadır. 

Altı aylık 
Kontenjan 1 

Kararı 
Yerine getirildi 

~ Vty ANA, 22 (S Ş) -
Ilı 1111 Vin zabıta kuvvetine 
,.;nsup iki ki§i, bomba ta-
td ıktarından muhakeme 
k Uıntıler ve idamlarına 
llrıır v ·1 . R .. ·ın h erı mııtir. eısıcu 

d lır af talebini reddettiğin· 
en 'k ı 9, l ~ 

1
isi de dün akıam saat i. 
e asılmıılardır. 

f VıYana darülfününü pro. 
' 1ôrl t erinden Fugelman 
'"k°f 1 edilmitlir Profesör 
ilçlık 

Tevkif edilen zabitler 

ATİNA. 21 (A.A) - Hü
küm et aleyhinde bazı hare
ketletde bulunmakla ma~· 
nun bir zabit ve birkaç ku
çük zabit tevkif edildiler. 

Taymis gazetesinin 
uzak şark hakkında 

bir mütalaası 
LONDRA. 21 (A.A) 

Taymis gazetesi Uzak Şark 
'htilatlarını tahlil eden bir 
1 . 
makalede Sovyet Rusya zı-

Yeni kararnameler 
tamamlandı. 

ANKARA, 22 (S. Ş.) 
İktısat Vekili Celı\l bey 
geç vakte kadar yeni 
hazırlanan altı aylık konten
jan listelerile me~gul olmuş
lıır. Kararnameler tamam

lanmıştır Listeler bugünler
de ncşredilecektir . 

CelAl bey bir iki gün son
ra İstanbııl 'u dönecektir 

Sünger avcılığı 
:'ılARMAH.IS, 21 (A.A) -

adamları üzerindeki müs- ralarda hazır bulunmak yaıetinde "akide,, si olarak Buna mukabil zamanımı-
pet tesirlerinden bahsetmiş üzere hareket ııtmittir. 1 beyan eylediği fikri dinle zın devlet Adamlarında,dlnç-
ve Türkiye'de ilmin bir bilik Umumi karargah Scarperia yiniz: liğin doğurdujtu neıe ve 
iti halinde ve halk tabaka· "Rüsum,münhasıran Dev sevinç bir dinamizm,bir ha-

Del Muge'lo'da bulunmak-
ları arasında muvaffakıyet· tadır. let hazinesine varidat te - reket ... Bütün bunlar genç, 
le yayımını tebcile değer mini için vazedilmiştir.Yok rlinç ve olanca kuvvettle 

bir hareket telAkkı ettiğini irlan~a' .la hadı'seler sa burada sanayii himaye yükselnıekte,ileriye gltmek-
söylemittir Profesör gize U eden hir maksat takip edıl- te olan yeni rejimlere ha• 
kurultaya Alman iltm ale- "Le Journal., dan mit değildir. Buraya kadar hususiyetler. Bu genç heye· 
minin saygı ve selamlarını E1Yelkı gün lrlandn'da takip etsiğimiz iktısadı' libe· d d kanlı ~·nrpışmalar oldu. lr- canın ayan ığı iman , za-
sunduklan ve Gazinin reh· 1 d ' ralizm bundan höyle de si . man mefhumu ile tahdı't an anın birçok dahili harp . 
berlıği a'tınc'a 1918 den lere sahne olmuş fanatik yaıel düsturumuz kalmal ı- edilmit değildir Hatta bu 
sonraki sesleri ılyaıi, ilmi bir m.ımleket olduğu göz dır iman zaman mefhumunu 
sahada havsala almaz mu- önüne getirilirse, hnılisenin Hatta bu hususta serbes- cenge davet edercesine ıtıll 
vaffakiyetle dolduran Tür· ehemmiyeti anlaşılır. liyi haiz olsaydık, heri-an· yoluna devam edegelmekte 
kiye'ye hayranlıklarını anlat- Son kargaşalıkların men- gl bir rüsum artması aley. musirdir. i,ıe bu yepyeni 
tıktan sonra t e 7 i n i ~cini izah etmek, güç değil. hine vaziyet alırdık." ifade tarzı, yeni hayat fel-
i z a h e y 1 em ittir. Bun- dir. ~lutedıl milliyetperver Nutkunun hararetli bir sefesinl idrak ve ifade ıek 
dan sonra Agop Martaryan '1. co~grave'ın on sene sü- yerinde, Osmanlı Nazırı lidir ki, bu memleketin 
bey Türk paeoctirmolojiası ren sakin idaresinden sonra beyefendi aşağıdaki ıu saç- samimi dostlarını, ve bu 
na ait çok kıymetli bir tel· 1932 intihab ı nda M. de \'a- ma sözü sarfediyor. "fakir memleketin itila ve terak-
kik eseri olantezlni anlattı. l<!ra'oın cüınhuriyetçi p~rtisi· ve geride kalmış olan mil· kisine iman etmiı olanları, 

Reisicümhur hazretleri kazrndı M do \'alera lnği. letler için lazım olan ıey, sevince garkeder. 
dün dolma bahçe sarayında liz Kralına edilen sadakat j iktuat himayesi değil, ser-

E 
yeminini kaldırdı. \razinin maye ve ilimdir .• 

ti yazıları hakkındaki tel .. satın ıılınmosı iı·in lngilte-
kikatile tanınan Prag üni 111h grevi yaptığından has· 

d llneye kaldırılmıştır Ora 
ti •u . 1 

mamdarlarının Japonya'nın 
Viladivostuk'la ve deni.z 
eyaletlerine karşı mütecavı
zane emeller beslemediğine 

Bu sene Marmaris'ten sün
ger avına dört makına yir· 
mi lı.adar kongavo, Bodrıım
dan da iki makine ve altmış 
kadar lrnnga'l'n getirtilmiş-

re'ye yapılan senelik tediyotı 
ı versitesi profesörlerinden kesti. Bu harekete muknlıil 

tünün idJiasınca İngiltere 
hükılmetine senelik vergi 
verilmediğine göre, bu vcrgı 
ye ait olan parayı İrlnndıı 
biıkılmet hezinesinP, vermek
te mnna yoktur 

T-ürk Adları 

< G) nı surette bes eniyor. 
\'I ~ y ANA, 21 (A.A) -

ı, 'Vaddı infilakiye gizledik-
hnd h k • en dolayı ıdama ma -

il~~ edılen iki tethifçi dün 
llııılardır. 

~vu.sturya Başvekili 
ltaly a'ya gitti 

.\v~ly ANA 22 (S.Ş) -
ı,d sturya baıvekili dün öğ 

en so re. nra tayyare ile flo-
nsa• 

r11dll Yll he.raket etmittir 0-
tecektM. Musaolint ile görü 
d'lt . ır . Basvekıl Giornale 

aıle ne b gazetesi muhabiri· 
l>ohli~anatında Dollfus.ün 
ııı asına ıadık kalacağını 

fe~~~flh bu seyahatten 
ııı •de neticeler bekle 
eınek ı· 

leıtı. azım geldiğini söy-
lotır. · 

kanaat getirseler Çin, Şark 
demiryollarının satılması 
hususunda iki taraf arasın· 
da bir itılafa varmanın uzun 

sürmiyeceğini kaydederek, 

fakat diyorki: Sovye~ Rusya 
bundan emin değildır. 

Japonların Mançuri'de 
~azırlı~ları 

LONDRA, 22 (S Ş) 
Ş ghay'dan bildirildiğine 

an ·•d 
görd Japonya, Mançurı e· 
ki askeri teıkllatını kuvvet
lendirmektedir Japon ve 
Mançuri ordularına bir Ja 

cenaralı kumanda edepon 
cektlr 

tir. 
Mayıs ayında ava giden 

bu süngercilt>r Eylıll sonla
rında döneceklerdir . Bu se· 

ne bütün bu mekina ve kun. 
gavaların on iki bin kadar .. 
sünger seydedecekleri ve fi· 
atların onüc liradan aşağı 
düşmiyeceği zannediliyor. 

• k wdJ Kayserı'ye ar yag 
KA YSERI, 21 (A A) 

Havalar birdenbire soiumuı 
ve Ercit eteklerine kadar 
karla örtülmüştür Ha · 
vaların ani olarak kıılaması 
Kayıeri'de ilk defa olarak 

göriilmüftür · 

M Hrozniyi kaLul etmiıtır Londro hükumeti do yüksek 

Köprülüzade 
Fuat bey yakında 
Tahran'a gidiyor. 
lSTANBUL, 22 (S Ş.) 

Meıhur lran talri "Fır
devıiı> nin ölümünün Linlnci 

senei devriyesi münasebetile 

Tahran'da bü>ük merasim 

yapılacaktır. Bu münaıebet

le Şark tarihi edebiyatı ile 
meıgul birçok Alimler me
rasime davet edilmittlr. 

gümriik resimleri koymak 
suretile. lrlanda ithol;llına 
İngiliz pıy•saaını kapadı. 

Buhrandan esasen müte
essir olan lrlunda çiftçileri, 
ilk zamanlarda bu ~iddetli 
darbeye göğüs gerdiler. Fakat 
yavaş yavaş umumi bir mem
nuniyetsizlik baş gö.;terdi. 
lİe\'~n sene Jeneral O. Ouffy'· 
nin hem aı·ıkll hem de gü
lünç lıarliselere sebebiyet 
veren ısyanı, iı·ıo için kay
nıyan hoşnutsuzluğun ilk te
zahürü oldu. Bu sene Mös
yö de \';ılera lngiltere'ye te

Meraıimde bulunmak ÜLe· di}at yapılmadığı halde in. 
re memleketimiz namına da giliz matbuatını tesviye için 
Üniversite edebiyat fakültesi alınan vergiyi köylüden al
dekanı Köprülüzade fu•t mak isteyinct, halcilli bir 
bey Tahran'a aldecektır. ihtilAI kıırl'11ında kaldı. Köy-

\'ergi vermek iı;temeyen

lerin malları haczedildi. Halk 
mağdur köylü ile birleş
ti . Polis kuvvetlcrı maha. ·. 
retsizcc müdahale ettiler ı,. 

te Cork şehrinde vukun ge· 
len ı•arpışmaların sebehi bu. 
dur 

Bu \'Orpışmalar. mev kıi 
günden g-iine sarsılan M de 
\'nlera'ya ciddi hır ihtar · 
mahiyetinJodir. · 

Eğer ihtiyatlı ve Joğru 1 

bir siyasetle vatandaşlarının 
emniyetlerini tekrar elde 
edemezse pek büyük karga
Şlllıkların z,ııhurn gdmesi 
ihtimali vardır. 

Gezgin Giriy 
Geçil Geray 
Geçim Girgin 
Gelim Gökçen 
Gelir Gök Kekin 
Geler Gök Alp 
Ger Gül Gök Er 
Ger Oğul Gök Boğa 
Ger Doğmuş Gök Sungur 

' Ger Doğan Gök Aılan 

1 

_ Yeni doğan çocuklarınıza 
oz Türkçe ad koymanız için 
Halkcvi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
ladır.Bu adları gazetemizde 
ne~rediyoruz. Bu yolda bildiğ'i· 
niz adlar varsa onlan da Hııl· 
kevine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan ~oııra bir kitap halinde n • 
rolunacaktır "H işareti'! . keş 

d d " ı en ız : _ a ı. ır. 
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1 
ı , c;t h" V"I,.. tt ~~tP· memleket postası • J Serbest sütun: 

Kadın sağ ığı: i~·, Şe ır ve . ı_ aye e - -~ .. -~_ı , Konya'da işsizlik Balya'da ölüler ar! 
-- Gebelik Alametleri k d sında sınıf farkı: Uç Fahri bey I hdsas mah emesın e. I --- d - w •••• t" 

Yazan Dogum ve çocuk bakınıevi 
Başhekiuıi: Ahm3t Halit T -t·· k k 1 • 1 Gız böyüttüm i e yara I· Oglan boyut um mezarlık Bina temyiz komisyonu u un aça çı ıgı yap· 

azasından ye e•ki mebus maktan suçlu ve mevkuf çöle yaradı- Tek başıma galınc:tk goca Türkiye Cümhuriyeti hükıl· 
Bu mevzuda her aileyi rını koruma 1 arı iktiza et

mektedir. oldukça iıgal eden , bazan 
lüzumsuz telaıalara , bazan 
da hayati tehlike 1erin baı 
göstermesine sebebiyet ve 
recek kadar ihmale ve hata· 

•• t meti milli hudutları içerisinde~• 
larımı:ı:dan henııehrimiz Fah· Gönen'iıı Tırnova mahalle· avrat gazan diye gapıyı yüzume çarp 1 · ana vatanda her türlü züııır< 

\ara sevk eden içtimai ve 
hayati bir hadise ve bunun 
vücudLJna delalet edec~k 

alametler arz .. dilecek tir. 
Bilhassa yeni evlenmiş 

ve evlilik hayatının ilk 
meyvasını'yetiıtırmiye nam· 
zet bulunan genç annelerin 
bu husustaki bilgisizliklerin· 
den doğan tereddütleri na 
zarı itibare alınırsa mevzu 
un her anneyi ne derece 

alakadar ettiği takdir olu 
nur. 

Bundan evvelki yazıda 

izah edildiği veçhi le • şı!a
nan yumurtacık döl yata· 
ğına - rahim içine - gi 
rip bu uzvun bir noktasına 
yerleşip bundan rnnraki 
tekamülünü takibe başladı 

mı, yani gebelik bütün şart 
larlfe teessüs eyledi mi; ilk 
iıaret olmak üzere kadında 
ana halinin kesilrr. esi, bu
lantı hislerinin uyann ası 
gibi en mühim ve Ç( k kıy· ı 
metli iki işaret baı gösterir. . 

Henüz rüşeym ta ı ir edi · 
len ilk küçük devrelerde 
çocuk kıta itibarile büyük 
bir hacmi haiz bulunmadı

ğından gebeliğin bu devre 
sindeki iıare-tler yalnız an-

1 
ne tarafından hirsedilen ve 
alınan alametlerden ıl:aret 

kalır. Halbuki çocuğun te
kamülünün ilerleyip vücu· 
dunun büyümeğe başladığı 

devrelerde çocuk varlığını , 

aldığı cesametle kati lir 
ıekilde anlatmıya baılar ki ı 
bu devrede anne hrafından 
hissedilen ilk rr uhbir ita· 
retlere ilaveten çocuğa 

merbut bazı alametle-r da
ha huıul bulmuş olur. 

Şimdi bunları sıra 
gözden geçirelim. 

ile 

1 - Zürriyet devresinc'e , 
bulunan bir kadının p,ebe· 
lt4ıne delalet edecek ilk 
mühim iıaret her ay mun
tazam suntte görmekte 
olduğu ana hallerinin kesil· 
mit bulunmasıdır Bu gibi· 
ferde adetin bir hastalığa 
bağlı olmadan kesilmesi 
hemen daima gebeliğe de
lalet eder; ve bunlarda ana 
halinin kesilme tarihi ge
beliğin kaç aydanberi de· 
vam etmekte olduğunu gös 
!erir.Burada en mühim ci 
bet ve halkımızı işgal eden 
meıele oudur; 
Kadın gebe olduğu halde 

adet göremez mi? Bu gün 
tam bir katiyetle kabul 
edılmiıtır ki gebe bir kadın 
mutat bir ıekil ve vasıf 
dahilinde ana hallerini gö
remez. Binaenaleyh g~ be 
oldukları halde görülen ve 

ana hali zannedilen kanamalar 
daima gayri tabii ve akı · 

betleri çok mühlik bazı 

teıekküllere bağlıdırlar. 

Esaıen dikka l edilecek olur· 
sa bu kanamalar tabii ay 
başılarından aralarındaki 

müddet itibarile olan fasıla, 
devamlarının azlığı veya 
çokluğu, miktar itibarile 
la bii adet kanından fazla· 
lığı veya noksanlığı ile 
tamamen ayrıldıkları kolay 
ca anlaıılır Şu halde ka
dınlarımızın gebe oldukları 
nı zannettikleri bir devrede 
baı gösterecek rahim kana 
malarını tabii ve tehlıkesiz 
bir ad~t görmekten ibaret 
zannetmeyip derhal kendi
! erini muayene ettiı erek 
ileride karıılaıacakları bü
yük bir tehlikeden oahııla-

2 Gebe kadınlarda 

bilhaasa gebeliği• 3 ·4 ün· 
cü aylarında karnının 

b ü y ü m ekte olduğu 

memelerin tabii za
manlara nazaran daha çok 
büyüyüp toplu ve dolgun 
bir hal almakta o duğu na. 
zarı dıkkatlerine çarpar. 
Bundan 1 aşka meme baş 
!arının daha ziyade büyü
yüp etrafının esmerliğinin 
artması , bunlarda 12 • 15 
kabarcığın lı usule gelme!i 
gebeliğin vücudunu tekit 
eyler. 

ri bey mezunen şehrimize si~den .. arabacı_ Süleyman l~SKİŞl~lllR, 21 (S . Ş . ) - ğun yerde diyorlar, «beyaz sınıf, aile ve ferd imtiyazları yo~· 
gelmiıtir. oglu Huseyln bılmuhakeme Son zamanlarda Konyıı'lılar ku~ağının üstünden karnını tur. Ve böyle bir sınıfın teşk~"· 

altı ay müddetle hapse ve burada Ja \'O°'AIJı. Yolda gi- bastırarak» evvel~ Lu, son· ili sureti umumiyede yoktur 

Açık teşekkür 
llakkımızda dava ikame 

edıldiği günden ~eri gerek 
gazetemiz. gerek Latmuhar· 

ı ririmiz hakkında gösterilen 
derin alaka ve muhab~et 

- -- -
Poliste: 

15 lira hafif para cezasına derken iş sor;nlar hep Kon- ra ötııkileri evlat, dedi Ve Tiirk milleti eskidenberi bol" 
1 le bir şeklin kabulüne muhal!11~ m~hküm e~i .. mitlir ya'lıyım diyor. İslanLul'da - Bir çok kimaelt'r Es. tir. Ve Tiirkiye'de bir Türk ıııı 

*Kaçak tulun naklederk~n da aynı manzara. Gümrük kişehir'do iş bulamıyorlar; leti vardır. böyle olmakle bera· 
yakalanmış olan Gönen in h il - K '! ış var mı, sen ne dnsirı? ber Balya kasabasında ınarle 

ı amma arın · n çogu onya ı. 1 Soğuklar köyünden Ab:lullah K·· .. J 1 k b _ İs mi yok?. Yalnız ocaklarının bulunması dolayıs1 .1 
k N b h h kk d opru e ya ın aya ' aşı hayalını ocaklarda gayet aı bl 
ızı esi e anım a ın a 1 k d 1 1 b" r. yııpocak ndam olsun. · açı o aşnn arın ır ço"'u para ile çalışarak kazanmak iı·ı 

yapılan :nahkema neticesinde K 'I o·· t d b bu·· Bizim gibi moruklara der· 1ı onya ı. c e oynunu - Şarktan gelen vatandaşlarıııı 
altı ay hapse ve 15 lira ha· k k k L" 0 .,. sen._ ·'edim ya, bı"zden ,,e,·- 8 ı ' ı· ı al• ere sıs a, ıarı ır g .. , u o , ve aya ııın esas yer ı ı 

fif para cezasile mahkümi ki •B reıı m i ~.- artık. O iş bulaııı )Bnhr ve memurları arasında bir farl 
yan . nıza ya O§ır eye · .. ı· 

yetine karar verılmiıtir 1 1 1 t il ·ı görülür. Bu fark, yaşıyan ;ıısa di hastayım, bir aydır mom- ça ışmıyan ar ev a . orı ~· far arasında değil, fakat gözle 
lekct lıastahanesinJe yotı- sana para verir mi~ Sık ga_ ni hayata ebediyen kapıyan vı· 

Yorum. Konya'dan buraya iş rayı, al parayı vesselAm 1 d ı d d an aş arımız arasın a ır. ~ 

ıçın geldim hastalandım. Bu çnlı,kan ihtiyarın eö Bugün biz gayet eyi biliriz 
Merhamet edin bana birkaç zünde bir o1gunluk, öziinde Anadolu'nun hiç bir yerinde ölt~ 3 - Hat ı m cihazında gö. 

rülen bozukluklardır. Bu 
hal hemen her gebede lstis 
nasız olarak görülmektedir. 
Gebe kadıncafızın vaziye · 
tini değiştirmesi gibi, hazan 
en basit bir hareketle uya· 
nan bulantı hisleri ekseriya 
az bir ıey yemek le tiddet· 
lenerek gebenin kay etmesi
ni mucip olabilir. l'u kay· 
ların aıklaıup gebeyi yemek· 
ten kesecek kadar şiddet 

lenmesi gebeliğin hu!usi 1 ir 
hastalığına delalet eder 

ile bir ikte l:eraetimizl yazı, 
te'efon telgrafa ve şifal.en 
kutlulıyan Jostlarımıza ve 
gençlerimize ve müdafaa
mızı filen deruhte etmiş 

olan avukatlarımızla bu 
müdcfaaya hemen fili dene· 
cek derecede manen ittirak 
etmiı !.ulunan şehrimizin 

diğer 1 ütün avukatlarına 

saygı ve tükranlarımızı açık 
ça bildirmeyi 1 ir vazife sa· 

Salı günü İzmirler mahal· 
lesinden Mehmet oğlu Bur- l 

ıa'lı Muıtafanın şapka kanunu· 
na muhalif olarak baıına 1 

takye giydiği görülerek 
hakkına muamelei kanuni-

kuruş ekmek parası verin" . 
Giderken üstü başı pejmür
de, iri , yağız ı·ehreli Liri 
ör.ünüzn kesn· «Beyefendi; 

la Konya'dan buraya işle· 
meğe geldim Şeker fabri
kasına gittim, iş yok dcJiler . 
Kiremit fabrikıılarınJa, bina
larda amele ararlarmış. Ri
ca ederim bir yerini bilmem 
aç kold1111 lııına yardım cdin.>ı 

bir cevher vardı Kalın ka- Türk vatandaş'arımız ayrı 8)~ 
1 d 1 mezarlıklara defııedilmez. Haib' 

ra kaQlarının o tın a < önen ıl' 
~ ki Balya'da üç mezarlık nıevcı 

gözleri, bana kazancın zev. tur: 
kını tattırdı. ~:alı~mak isti- 1 - Yerli mezarlığı {buraııı' 

yarız. 

Bir doğrutlma 
Evvelsi günkü nüshamız· 

da "Kanlı bir vaka" başlık· 
lı bir zabıta haberi baıka 

bir havadisle k arı~mış ve 
Susurluk'ta vukubulmq 
gibi gösterilmittir Susurluk· 
ta böyle bir vaka cereyan 
etmemit olduğunu tavzihan 
doğrulturuz . 

Bazı kadınlarca her ge
belikte muayyen bir dereye 
münhuır olarak devam eden 
bulantı ve hatta kayla· \ 
rın vücudu müteakip gebe· ---:========::--
liklerin vücudunu tayine Radyo 
çok güzel bir delil letkil 
eder. Bu gibi kadınlar her 
şeyden ziyade bulantının 

23 ACUSTOS PERŞEMBE 
ISTANBUL, 

yeye tevessül olunmuştur. 

~ Dün gece lzmlrler ma· 
hallesinden Mustafa oğlu 1 

Cemal ve AbJullah oğlu Hak 
kı'nın akrabalarnıdan aynı 1 

mahalleden Emin kızı Bed
riye hanımın evini taşladık
ları şikayet olunmuştur. 

Suçlular hakkında tahkikata 

···········5············· .. , 
Yoksulları yediren, ! 
geydiı'en ve herma- ; 
nada gözeten Yok· : • 

ı . su//ar Birliğine seve ;ı 
: seve yardın? ediniz. il 
• • • l'ulısullorı Gö::clıııc • • • varlığile gebeliklerine kani Plak neşriyatı. 19,20 Ajans : !Jirli{ji : 

bulunurlar. Ekseriya birinci haberleri. 19.30 Türk musiki neş· •••••••••••••••••••••••••• 
ay zarfında görülen mezkür riyalı: (Kem~! Niya~~· Azmi bey- j Bu gece 
b 1 • fer ve Hayrıye, Muzeyyen ha-

u anlı hısleri gebeliğin ikin- 1 ) 2 S 1• S 1 
. nını ar . 1 e ıın ırrı bey tara· ş. fa 

cı veya üçüncü ayların- J tından konferans. 21,30 Nuru!lah l 
da bertaraf olur Ve bunun Şevket bey tarafından taR"anni ö _ CZQileSI. 
yerine mükemmel bir hazım ve stüdyo orkestrası. '-· 
faaliyeti baıladığı çoktur. 
Bundan ınada, teferruatı 
evvelki yazıda izah olunan 
helecan , lüzumıuz hiddetlen· 
me uykuya meyil gibi bazı 

asabi haller de görülmiye 
baılar. 

4 - t<adının gebelik hu· 
susuııda düttüğü bütün!ıüp

he ve tereddiitleri iule 
eden en mühim ifaret tudur: 
Karnının içinde bir takım 
yabancı hareketlerin vuku· 
unu hissetrr·esi . Çoçuğun 
bizzat harekete baılamaıile 
duyulan ve annelrrimiz la· 
rafından\ Çocuk oynadı,oynu
yor.) şeklinde ifade olunan 
lıu çocuğun oynaman 
keyfiyeti ekseriyetle gebe· 
li~in 4 4,5 aylık olmasından 1 

sonra hissedilir. Bunun'a 
beraber daha 3-3,5 aylık
ken çocuğun oynadığını du· 
yan gebeler vardır Ço
cuğun verdiği bu oynama 
hareketlerinden mütevelit 
hisler iki ıekilde o'ur Bir 
kısmı tam bir oy-
nama halinde hissolunur 
ki, Lu hal çocuğun heyeti 
umumlyesile rahim içince 
bir taraftan· diğer tarafa 
doğru çevrildiğine delalet 
eder Dl ğer bir kmm hare· 
ketler ise mahdut ve gebe 
tarafından müphem süretle 
hiuolunan hareketlerdir ki 
bu da çocuğun kolunu 
veya bacağını oynatmasın

dan ve yahut hafif bir 
temasından ileri gelen duy
gulara tevafuk eder. 

Bu hareketler ı.e kadar 
ı:levam eder? Alelekrer hir 
dakikayı geçmiy< cek kadar 1 

kısa bir müddet içinde olup 
biten l.u çocuk oynaması

nın hazan on bet yirmi 
dakika dadar devamlı 

ve muntazam hareketler 
teklinde hissolunduğu vaki 
dir. Bazan bu oynamalar 
bahuıus gebeyi uykudan 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Salzburgtan nakil 23,05 son 

haberler. ;!3,25 Sigan musikisi 
24, 15 dans musikisi. 

BÜKREŞ, 364 m. 

Nöbetçidir 

1 Savaşın Takvımi i 
Gündüz neşriyatı t9,05 karı

şık ork,glra konseri. 20,l üni
versite. 20,45 Leonkavallo'nun 
•Palyaço~ ve Muscagninin Ca
v11lria Rusticana» operaları 

1 AGUSTOS 1 
1 

23 1 

1 Perşembe 1 

MOSKOVA, 1714 m. 
Sabah konseri·Müsahabe 18,30 

karışık konser. 22 Muhtelif dil· 
!erde neşriyat. 
Çiçc klerle ba~ başa: 

uyandıracak kadar tiddetli 
ağrıların uyanmasına sebe-
biyel verir 

5 - Nihayet bizzat kadı· 
nın gebe olduğunu takdir et 
tirecek ve kendilerince bi · 
linmeıi icap eden son bir 
itaret daha vardır ki, o da 

büyüdüğünün farkına vardı· 

ğı karnı lçeninde aşağıdan 
yukarıya doğru olmak üze· 

re bir ti§kinliğin urun vü 
cı:t bulup yavaı yavat mun· 
lazam suretde büyümelıte 

elmasını hissetmesidir. Vü
cudunu anlamağa baıladığı 
bu ur yukarıda saydığımız 

iıaretlerle birleıince ekseri· 
ya gebeliğe delal .. t eyler. 
Yalnız rahmin böyle gebe 
tarafından hissolunacak rad· 
dede büyük l•ir hacmi 
almasının ancak gebeliğin 

dördüncü aya girmiş bu'un· 
maundan sonra olabileceği 
unutulmamalıdır. llu nokta 
da halkımızı, bilhassa mü 
never olmayan sınıfı alaka· 
dar eden mühim bir cihet 
vardırki o da, bazı kad nl a· 
r mızın rahminde veya 
yumurtalıklarında husule 
gelen l!rlardan ibaret 
ıitkinlıği ekseriya; gebeliğin 
diğer saydığımız iıaretleri· 

nln de aynı zamanda bu -

Gün dogumu- ı 1 
1 Zevali 5,28 1 
İ YIL: 1934 Ezani 10 30 11 
1 CEMAZEL EVVEL 12 1. 
,, 'I 
'ıl Kaılın eyi İ80 llC('ata l vı; I· 
1 

şer~r m ı llinin ist.natg tlh ı dırl 

------------
lunmamasına rağmen,tabii bir 
gebelik zannederek aylarca 
ve daha garibi bazan sene
lerce çocuğun doğmasına in· 
tizar eylemeleridir. Bu se
beple ıuna ehemmiyetle iıa· ı 
ret ~tmek iıterimkl: Kadın-
!arımız karın'arında te· 
şek külünü hissedecekleri 

her bir şitlıği veya uru 
gebeliğe atfederek sükün 
ve emniyet içinde bunun 
neticeıine intizar etmemeli
dirler Bu gibi hallerde 
uyanık davranarak kendi· 
!erinde gebeliğin diğer ala· 

metlerinin de aynı zamanda ı 
lıulunup bulunmadığını eyi<:e 

arayıp ondan sonra muayyen! 
bir karar vermelidirler. Böy- 1 

le tereddütlü hallerde ya· 1 
pılacak en muvafık hareket 
her halde ktndilerini 1 ir 
defa muayene eLti rerek sı h-
hi vaziyetleri hakkında 

doğru hr netice ve malü
mat e:linmeleridir. 

Zikredilen Lu sıhhi ala 
met ve işaretleri kendinde 
bulabilen her kadın gebe 
bulunduğunu kabul edebilir. 

1 

Bu iıaretlerin bir veya bir 
1 

kaçının noksan bulunması 

hasabile dütülecek tered· 
dütleri tıbbi muayeneler 
bertaraf erler . 

l~portacıların. kundura bo
yacılarının, sıınitç·ilerin, mı

eırcılar.n çoğu yine Konya'lı .. 
Akar boş.ndo. önünde bir 
mangal, mısır pişiren Hasan 
dayı ile konuştum o~di ki: 

- Nerdı• eski Gonya gözü 
nü seveyim. Ekin para ederdi 
K~seler dolu, yuvolar şen

di o zııman. Kim b ı rnkırdı 

da gurbete çıkardı day! G!z 
böyüttüm ile yaradı. Oğlan 

böyüttüm çölo yaradı . Tek 
başıma galınra goco avrat 
gazan diye g:. pıyı yüzüme 
çarptı Ne yaparsın. nereden 
gazanırsın. h yok, para yok 
Esnarlor t<li böğründe oturu
şur ( .. :-ırığı çektim, gelıcyi 

bir omuza , hoybevi bir 
omuza, Esgişeher'Je i ~ var
mış diye gelJim. Tum sekiz 
gün yol yöriiılüm. Buraya 
gdldiğim giin Ali h razı ol 
sun, bir beyin olunlar ı n• 

kestim, elli guruş verdi. Gar
n mı JoyurJum . lınn parası 

verJim. Devrisi gün İş ara
dım , Çok amma evlilt bana 
göre tl·ğıl l:lızden geçmiş 

artık; bizim yJpacoğımız iş 

artık ta ·lı köyde. Şekı!r !ab. 
rı kas. na gittim, s~n pancar 
indiremezsin .liyd almadılar 
Sonra haııcıdon şu mııngalı 

kiraladım Bahçavanın birin
den m sır kiralnd m, sıınra 

par ı sını verdim. Bereket 
versin ilk gün ııtuz guruş 

guzanılım. Duo cuına idi, epi· 
ce satılJı. Goca ovrot!ı ge
tirirseın artık Lsgişl' lıeı 'li 
olurum' 

- · Buba Eskişelı ' ı'ı nasıl 

yenler bu ihtiyarı örnek tut· yerli vatandaşları içindir.]. 
sun! 2 - Garipler mezarlıgı [h1 

Halil Sezai 

Şe~er fabri~ası faliyete 
gaç!i. 

ESKİ~IHlİR, 22 (S Ş . ) -
Ç1ker fabrikası (J\i 
yete gı>çmiştir. İş saaıltıri 
geçPn seneki gibi on iki sa
attir. Amele azlığından gün
delık mesai iki postnyla ya
pılıyor. Beher postadJ 1200 
ameleden fabrikanın §İmdi 

lik kadrosu 2400 kişidır. 

ispirto fubrikası ikmnl edil· 
mek üzeredir. 

Kepsüt intibaları 

19 Ağustos cumartesi 
}' a:arı: Fı~·ıu D CN 

::,abahın 5 30 unda istek 
li dinç adımlar, çoktanberi 
özledikleri h ~defe varmak 

kumette veya şirkette çalısaı' 
ırıemurlar ve aileleri içindir) tB' 

3 - Kürt mezarlığı [Şark ·. 
gelüp hayalını ocaklarda ç'·~ 
şarak kazanan vatandaşlarını 
içindir.] 

işte buradan anlıyoruzki a~· 
ta Balya"da bir sınıf mese . 
gö~etilmektedir. Fakat yaşıya~ 
lar arasın'da sınıf farkı n31~ yoksa aynı sınıftan olup ölen 
rimiz arasında bu fark ned 
oluyor?. Ve ne için tevhiden b; 
mezarlık vücüda getirilmiyO~ 
Ne maksatla Balya'hlar bu fa•' 
gözetiyorlar, ve bir yabanc~~ 
bir yerli mezarlığına defııetlır 
miyorlar? .. -~ 

Bu hususla belediye reı~ 
muhterem Abdullah beyefeudin1 

nazarı dıkkatini celbederiz. 
salı'' 

Mit hal 

1 y 
1 ~i~ayetler ve dile~ler L 
1 1 
Edremit halaları 

için adeta yarış yapıyorlar. Bir okuyucumuz yazıyor: 
Şehir bizden; biz tehirden 10-8-934 tarihinde berı1 1 

uzaklaştıkça şiddetini artlı- ticaret Edremil'te buJu11~1 rıyor. Tabiat da bizimle yordum. Çarşıda alıı verir! 
berabP.r Bulutlar güneıi zımnında gezmekte iken ç\ 
hapsediyor Karaman köyü· halalarından birine girlll1 

ne kadar dümdüz olan yo- mecburiyetini duydurn .ı 
lumuz, ondan ötede değifi· girdim. ~-· 
yor. Muhterem beyefendi; 1 

Dalgalı arazi .. İsabetsiz lanın pisliğini anlatıt18 l 
h 1 

sıkılıyorum. Defıhacet el 
ta min er ... Ha geldik, ha meden geri döndüm. ~~r 
geleceğiz derken, Sıtmapı· jf 

şunlu namile maruf calll1,
1 narı .. Az durak. Kahvaltı. • 

halasına da uğradım ite 1 
Koca bir söğüdün gölge maalesef evvelki bıraktıl;r 

lendirdlği bu pınarda her haladan daha pis hala Ilı' 
geçen yolcu, az bile olsa karıılaıtım. Oradan el• 

1 
muhakkak ır.ola veriyor. 1 dönmiye mecbur olarak ı~1, 
Pınarın üstünde kara bir ça· met ettiğim otele kadar 11' 
lı bez parçalarile bezen. bildim. ~ 
miş. Bu sudan içer, çaput Şu tesadüf ettiğim P'cı 
bağlarsan eyi olurmuş. çirkin vakayı kazayı rneıll 1 

Kıyafetlerimiz gelip ge- belediye reisi beye arı~r 
mek ve dolayısile bu P. 1,_, 

çeıı yolcuların tecessüslerin• .,. 
ğin önüne geçebilmeklığı 1 arttırıyor. tuhaf tuhaf ha· d I ·ıııl 

kıyorlar. Gözleri, bizimle e il olmak ve oraya azı ' 
eden herhangi bir mis11fi'b

1
1 konuşmak istediklerini pek ı. 

1 nef relini mucip olaca" ı 
-Ne Jiyeyiııı evlat. nsaıııo aşikar anlatıyor. ı' 

pisliği ortadan kaldırlll 
11 

buldun:' 

hep gene vatanı .. llülbül bile Biz soruyoruz. hevesinde idisem dl.' 8'c 
kufesle o lı vatan m diye öter· Keps""t k ı' C ol u aç saa cvap kesir'e avdet edecek el' 
mi~ Esgişeher ne geılar gö · veriyorlar· mobilimin hemen hare~~ 
zel olsıı da biz gene Uonyo· - Bir şey kalmadı 1 ,5·2 şu satırlarla beni zat_ı ahlf~ı 
yı orarız . Bu ddettendir. Do- saat soruyorlar: . hitaba mecbur etmııtır· ı' 
laşt ğ m şelıerler iı· irde İs- N~reden geliyorsunu? .. ' Bu 1 naenaleyh bu ığrenç pıe t 
tan bul' dan sonrıı Esgişeher saf, temiz insanlarla konuşn:ak lenin önüne geçilmesiııi 11 

r .,, 
derim. Parası çok, işi \·olr, o kadar zevkli ki. .. Bazan bati umumiye nl\mına 1

• 

insanları insan, ne disen insan güleceğini tutamıyor 1 ham eylerim ~ 
dinlıırler, halden bilirler. Birisi - Asker ağa, nere· «Niçin" dediğimizde sine~ 
Sonra şeherde höyük yollar, den geliyorsunuz?. Piyade mi- gösteriyor. Devam edlY01ıJı 
göze! binalar, hep çimento sinız.. Şehirde hayranı!& r 

d b 1 B .. I Biz - Asker d .. l(il, lale· böyle giyiniyorlar. Bu 1 ,~ 
aıı. suyu o . oy e mem. 

le ket ncrden bulorııksın ev· beyiz · gulu cümleye ne cevaP 0' 
Adam ağzını açıyor Ya· meli?!.. Onlar izcidir· .1 

lat. Burada insan n evi ol- ·ıı ' 
malı , parası 

~ anacak yer. 

nındaki lıilgiç bir tavurla: §ey anlamıyor. Mümkiı 
çok olmalı yr- il 1 k 1 d ld un ar me tep i ir. . ğu kadar uğraııyoruz· td~~ 

- Konya mı biiyiik. Eski 
~ehir mı? 

- Gonya E'gi>ıeher'le bir
buçuk eder. 1•mnıa nedersin, 
öyle memleketi İş yok, fab· 
rika yok. halk fakir. Bizim 
idn şimı!i h~psi bir. Doğ

duğun yerde değil doydu-

manlı olurlar. diyor. Diğer bi- Tekrar yola koyu il 
rlsi. 1 Yorgun de~iliz. neıe111J1 

Bu İngiliz eİbisesi değil Ooo hiç haberiniz yok: ~ 
Ke;Hüt'ü müjdeliyen ~ıt (iı 
na: Nahiyenin mektebı · ~ıf 

1 ul bir m,mleket. HeP ~ı 
likte gezelim. Bakahırı ~ 

ler göreceğiz, Çok rneıll 

mi? 
Hayır izci elbisesi.. 

Bir baıkası üstümüze ba· 
kıp gülüyor ve .. 

- Efendi canınıza ne 
kastınız var! Dl y o r kalacksınız. 
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- Panayır 1 Kendine eı 
Hamra gözlerini, gözleri

me yaklaıtır bu solan ıtık
lara günahlarımın affını içlr· 
ıneliyim. 

Korkma, yaklaı bana . ya 
ıaınak kudretini benden ala· 
cıı.ksın. Beyaz gölgeler. sa 
rııın bir genç kız baıında 
oynaıtılar, sonra beyaz tel· 
ler sarı buklelerde gömül -
diiler. Genç adamın dizine 

kapanan bu hasta baı yavaş 
Yavaı harekete geldi. Du
daklarında bariz bir ıztırap 
Çizildi. 

"Ne hasta, ne içli bir ak
ttlın Çetin dedi Korkuyorum 
doya doya zevkını içtiğim bu 
akıam, ömrümün son akp· 

ın: olmasın. Sesine 
Rönlünün en içli ıztırabını 
akıtarak soylemiye çalıştı. 

Hatırlıyor musun Çetin; 
seni yine bu tepede tanı 
ınııtım Elimi en temiz his· 

lerle sana uzatırken dünya· 
Yı dolduran insanların hiç 

biriıine itimadım olmadığını 
ıöylemiıtim. Bana bir ,ürü 
masallar söyledin, ıana ina· 
nır göründüm .. 

Biliyordum. yaıamak, sev· 
lrıek, sevilmek yalandır. Biz 

hepimiz serabın arkasından 
koıuyoruz. Gözlerimiz açık; 
rüyalar arkasından göıılü 
müzü ıürükliyoruz, yine biz 
kafamızda riya, hülya köf
kü kuruyoruz 

Bir akşam çoban kavalını 
bu yerde çalarken sihirli 
!!Özlerinle beni bu rüyaya 
inandırdın. Seninle evlen
dik. Kalbimi sana verirken 
•en bana affedilmiı ecek bir 
Cinıı.yet itliyordun Ben sa 
na bütün kalbimle, bütün 
8'Önlümle rağlaııdım. 

Haydi söyle Çelin, bir ke· 
rede senin dudaklarından 
duyayım. Beni aldattın de· 
ğil mi? 

Ben timdi yalnız bir ziy· 
nete sıı.hip bir insan kroki
ılyinı 

.. içimde büyüttüğüm, lçimd~ 
oldürdüğüm sevgimin kalbim• 

haail dökohlar gibi oydu,ke· 
IJ\irdı. 

Gözlerime bak. . Onda 
~aadetimin en derin nlıane
•ini bulacaksın.o yaııan kı 
Vılcımlar kalbimde öldürdü 
liüm sevmgiin yerini doldu
rlln gururumun ııığıdır, ale
Vidır 

" 

Gönen'ın iki saat uzagıo- sine dair. Bulamaz ağlar 
do, yeşillikler ve dere 

1
.çe- Bir dostum söyledi; ıü· Kalbinde çaı}lar 

rl's'ınde saklanan vo goğe B d k b k "k tunlarda adabı muaıeret lr ateı ere i, uçıuı, uca tız 
doğru uzanan ° büyu .. v~ dersi verildiı}ini . Dostumıın O, kııın ocakıtz 
Sık "ınar n

0
n- 8 çlarilc ıuılu 

' k d sözlerine. ne yalan söyliye· Kalanları sevindirir 
Panayır mahalli ban:ı kor .u. an ç k y b" "h d.. ü dü ü 

. ede kalbimi yakan. J ure. yim, inanmadım. ün ü, on· azın utün cı anı ov n r r. 
zıy ' · da hadtıelerfbüyilten ve mü Fakat, 
1'7 i eriten bir üzüntü \'erır- k k ı Kanadı sakat 
.,ım · balaı}alandıran mi ııos op a 
di. O birçok senelerın ver-

1931 n rın hassası vardır . Dostum 
miş olJug"u sıkıntı . ı 

l d aynı zamanda fevkalade ıa· 
a".-,ırlıg" ı imiş. Bi emez ım, 

kacıdır. Maamaflh içimde bir 
bilmiyordum... , d d ı M 

Ben orada çok büyük bır merak uyanma ı eii. e· 
rak beni bu yazıyı okuıra facia ile karşılaşacakmışım .. 

k 1 - "'a sevketti. Makaleniıı mev-
lçiyorduk . Gece aran ıgı " 

h ğ zuu' yersiz bir ~itemdir, 
yavaş yava~ basıyor, er ıı aç A 
altın<la birer ışık, birer aydın- atağı yukarı.. yıplan. 

1 1 adabı muaıeretıen, Osmanlı lık vazifesini gören lüks. am. ~-
d 1 b zihniyetinden bahskdıliyor, 

rı güzel. iri inci an.e erı gı ı bu kalem 
b fak Bilmiyorum, 

Y.ırlestirilmiş ve ır•r u . 
• ki bir fikir ıöyledijlnemi kani-

günr~ gibi bulundu arı yerı b 
' N k d dir?.IE.ier böyle ise, u onun 

ayJınlatıyorlar<lı. ' e a ar hüsnil kurwıtusundan baıka 
içtim, bilmiyorum. birfey değildir. Bana göre, 

Elı'.ln da iki günün geç· 
· sütun cemiyetlik meselelerin · karşı bilıım ıyoru ııı. 

mesıne lJ'l'r' aynasıdır. Yazıcı. ıahsi ar-
yalnız ah yalnız, bı 1 oım 

' h zufllrından daha çok objek-
bı'rşey varsa, o do, bizim, a-

d tıf olmalıdır. Makalenin 
yır, hayır benim; Of bu a · mevzuunu teıkıl eden "si· 
ha f'na... Bizin.ı dem. e. k 0 nemadayız. meselesi çok 
(ln ho doğru. . işte bızım Ç ·r yanlıt tahlil edilmlttir. ün· 
Sülıeylı1 yokluğumd_nn i_s~ı a. kü bu sütunların ağızların-
de etmesini pek eyı bılıyor 

da gezecek bir dedikodu 
Ve dig"er sevgilisila bir-

me.-zuu değildir. Burada, 
lilı.te yRşamağa gidiyor. ~U- hakkı kullanılmamıı bir 
nu bilen ve öğrenen Şemı ye 
dünya zıııda~ ol~yor; 
ıendeliyor, iı·ını ı·ekıyor. 

adam var. Mademki mu
harrir bir hakıızlığın tahı. 
didir ve bu hadiseden fev· 
kalade ınuı}ber olurnıtur; 
derhal sinema müdüriyeti-

Bir kuıa benzer 
Seıerl geıer. 
"Bir nur yüzlü. 
"Allu gözlü," 
"Sırma saçlı," 
"Keman kaılı .. 
Kalbi iman11z 
Vücudu kanaız 

Bir ıark güzeline vurgundur gül'.ef. 
Sabahları bundan coıkun, 
Akıamları bundan duraundur güne9. 
Durmaz sevdiğine koıar. 
Sevdiği 

Tanır diye bi'diği 
Ondan lıaçar. 
Bir an sevgilinin yanına varmak, 
Yarin dudağından bir buıe çalmak 
Ona naıip olmadı. 
Olmazda 1 ••• 

O yare vardığı anda 
Çok garip §eyler olur hu cihanda 
Kimi der buua kıyamet 

Kimi der Allaha ettik hiyanet. 
Ne de olsa bu bir gönül itidir. 
Ayda nibayel bir kadın itidir 
Günet; ateıli, genç bir delikanlı 
Hemde zengin hanlı hamamcı 
Gün gelir ay da bu gence vurulur 
Öyleya, oda bir genç. 
Düıünmez ki, gönül iğrenç 
Bir mahluktur, bir coıar bir duru"ur. 
Atkı daima o korur. 

Otomobilde yıkıl yor, b~yılı.
yor Artık o ölü,Jür. Ilı\' hır 
şey görmiyen, duyaoııy:ın, 
anlıyamıyon ölü .. Oror kta ne müracaat ederek hakkını Zaman fırsat arar durur. 
beklediği Süheylt\'sından baş- Kullanamamıı adamın hak· T .. bıatı tuzağa düşürmiye 
ko da yarJımcısı yok ... S~- kını müdafaa edebilirdi. Mazluma atk ferbeti içirmiye 

Ailamaklı gözlerle bakıyorken takvime 
Bir ince aı}rı siner benim ta canevime. 
Günlerimi bir dizi teıbih gibi çekerim , 
ilk teşrlne hatretle uzat elini derim. 

Gün geçe dileklerim sararıyor, ölüyor; 
içimde firkat denen kuş farkılar söylüyor . 
Ey ömrümü diden kuı; yeter ol, seıiol kes! 
Sana yalvaran bu se~, ses değil artık nefe 

Muharrem 

SEVGİLİM 
Gün batarken ufuklarda ararım sen;, 
Çapkın güneı yhktımı narin enseni? 
Öpsem, öpsem bir koklasam btyaz tenini . 
Gözlerim arayacak her yerde seni! 

Gözlerim kapanırken anarım seni, 
Ölürken dirilirim duysam sesini. 
Çıldıracak bir aıkla ıevdim ben seni. 
Gözlerim arayacak her yerde seni! 

ffbdurrahman 

AY JŞIGINDA 
Ah'. gönlüm yine bir hayale daldı, 
Yaılı gözlerimi bir alev yaldı , 
Kalbimde yaktı aık kıvılcımını. 
Düıtüm, bir esire benzedim o an! 

Bir bulut ardından yine bu gece 
Sevgilimi gördüm bilmem gizlice, 
bir aydınlık çöktü timdi dojfunca . 
Kararan gönlümü ağarttın o an! 

Ah! neçare kader, gönlümü biçer, 
Bir parlaklık dahi şimdi ne gezer. 
Yarap timdi yok kendinden de eser , 
geçmiş çocukluğa girmek isterim! 

heyin panayırda Jostıle eg- Asıl kahramanlık buıadadır, Sırrt Şükrü 
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S; !Yazım 

:ı ... niyet aralıasilc o kirli di · uzayacak lıır mevzu değil- ı ! Yıldıza Me~luplar . : t 
YarJan uzakla~ıyordu. HüJük dır. ı : ' : 

·ı b d •••••••••••••••••••••••••• 
bir sarsıntı ı e ara anın u- Muharririn hiç bir zaman Yıldız, 1 

ruşu ;lşıkı uyondır<lı ve 0 _da izzeti nefsimize dokunması· "Sakın aldanma, inanma, 
diğer yolcularla bc~aber ın- na müHade edemeyiz. Şa- kanma!.. Sana ne derlerse 
Ji Nereye gidecelı.tı; ne ya· hıs sütunlarda b•hıe mevzu desinler. Sen bana inan. Köy. 
ıacalr.tı? Epice Jüşündü, ld· yapılamaz. den inHna zarar gelmez. 
~in kenJisiniCkurtarncak h ı {' Muharrir, asıl ayıbı bu· Bu köy ülküsüne neden mi 
birşey yokJu. rada kendiai yapıyor. Bugün bağlandım? Çünkü ben ina· 

O f{aruj karşısında !~r~ osmanlı kelimıeıini, hatta nıyorum: Köy Türk'ün kal
klıırla süslü kafes gıbı kullanmak bir cürümdür. bidir. ller köy bir ıehir ve 

Beni uykuda sandı. 
Duv~rlara tırmandı, 

Penceremden uzandı, 
Çapkın hanımelleri. 

Ne dehşetli hütum bu, 
Hem de göğıüme doAru, 
Gençleri korkutur mu? 

Akın, hanımelleri. 

bmı.arşıkahveye yerle~li v.e ko_h Ç k lıl k k her köylü bir 11ıhirli olduğu 
ün ü osmao ı artı ta- gün inkılap ıaha kalkan bir Her an kalbimi delen. 

veden yudum yudum ıçoıege rihin malıdır. Bizimle ali-
ş küheyl6.n sırtından yükse'e· 

blşladı Slat 24 Jü vurmu ' kası yoktur Gençlere, "Os- cektır . 
kahvelerde kimseler ka<llma- mani: kafan taııyorsun" Köylü içimizdir, 

ı Bundan sonrn nra-
mış 1• , • demekle en büyük hakareti dır, kardeıimizdlr, 

dıtımız· 

herfayi 
mıyıcağını ıınlıyen :;;emı sbesl· mizdır. 

1 t etmit oluruz. 
s'ızce kalktı g~ en ° oml 

0
. 

1
, • Sana köyün aleyhinden Birbirimizi kırmaktan ne 

lere baka baka ev erının bahsedenler südü Lozuk 
ı 1.. hdlıl 1 zaman bıkacağız? Biraz ol· 

önüne geldi . ::;;; 1~Y " züppelerdir. Senin böylele · 
.,elmemişti, g~lmıyordu. sun izzeti nefse hürmet ede- rile görüş ııen bile fena. Ner· 
0 Varlığıoın kıymeti yok~u lim Çünkü bunu kendi iz· den tanıdın höyle beyinsiz 
ve bunu eyi biliyor<lu Ltlkın zeti nefsimiz ıçin yapmak leri Bana köyün aleyhine 
gece yarısı sevLliği, ı·ok sev- mecburiyeti vardır. söyliyenlerden bahsetme 

1 
d'l'r' kadının panayırda kıl- Hoparlör Zorla deill ya 
ıoı · e Ben o kabil insanlardan ması onda unutuımoı ız v Not 

B ğ 1 or nefret ediyorunı 

Sizi çok ıeverım ben, 
Gücenmeyin sözümden, 
Sakın hanımelleri 

Takıldım clüo ben size, 

Ümidim sevginize; 
Yalvardım geldim dize, 
Bakın hanımelleri 

Pek alçakçasına gönlünüz, 
Penceremden ırülünüz 
Sizin de ölümünüz; 
Yakın hanımelleri 

Amerikan bankerleri 
Berlin'de 

.. The Nev Republic" den 
Bcrlin'den gelen haberlere 

göre, Amerika'nın meşhur 

bankerlerinden birkaçı Al-

manya'yı ziyarı~t etmekte· 
dir. Bu ziyaretten maksat 

Alman sanayicılerıne, içine 
dütdükleri çıkmazdıın kur · 

tulmak üzere . ham madde· 
fer mübayaası için yeni 

krediler açmak çarelerini 

araıtırmaktır. Bu banker· 
ler grupu arasında Newyork 

Mili! Şehir Bankasından 

James H. Perkins, J. P 

Morgan ve şürekasından 

Thomas W Lamont bulun 

maktadır. Amerikan banker· 

ler heyeti şimdiye kadar 
Alman sanayi teşebbüsleri-

ne 6 milyon marka yakın 

para yatırdıiı için Almanya 
ile olan alakası yükıeklir. 

"Reichspost., dar.; 
Roma' dan yazılıyor: 
İtalyan matbuatı, Von 

Papen'in seflrliğinln Avus· 
turya hükümetlnce kabulü
nü. Fransız matbuatının ak 
sine olarak aükünetle mu 

hakeme etmektedir. Kabul 
keyfiyetı buradaki siyaıi 

mahafilde hayreti mucip ol
mamııtır; daha ziyade Avus
turya 'nın yeni hükumetinin 
bu bapta aldığı vaziyet 
medhedilmekte ve bir ıekil 
ve merasim işinden dolayı 

Avusturya. Almanya hak
kındaki siyasi bir mesele 
ıhdaıından çekinilmit olma
sı muvafık görülmektedir. 

Mamafih, Almanya'nın 

Avusturya'ya karıı olan 
umumi tavır ve vaziyeti 
hakkında İtalya'daki fÜp
heler azalmıt eıbtdir. Al
manya'da radyo ile Avus· 
turya aleyhinde yapılmakta 
olan propoğandaların ve te-
cavüzlerin devamı ve Mü
nih'ten hususi maksatla ita• 
edilen haberler, Avuıturya
nın istiklali için Reich tara
fından garanti verilmemlt 
o l ması keyfiyeti, İtalya'da 
husule gelen bedbinliğin 

baılıca amillerindendir Bu· 
nunla beraber Roma, evve
lemirde normal müzakere 
imkanlarının vücuda getiril
mesi la:ınmgeldlı}i kana
aiındedir ve Almanya'nın 

icap eden garantileri ver
mek suretile Avrupa sulhü
ne hadim olan Avusturya'· 
nın hu:ı:ur ve sükununu bazı 
taraflardan vaki tecavüzlere 
kartı temin etmek isteyip 
istemediğinin bu müzakere· 
ler sırasında belli olacağı 

fikrindedir . 
Vatikan mahafilinden öğ· 

renildiğine göre, Von Pa · 
pen'ın sefirliği Vatikan'ı ne 
doğrudan doğruya ve ne de 
bilvasıta alakadar eden bir 
it sayılmamaktadır Vati 
kan'ın bu itte Avusturya ki . 
liıe mahafilinde hiç bir tesir 
ve nüfuz yapmıya kalkıı
madığı temin edilmekte ve 
makıadı mahsusla bu kabil· 
den iddiaları serdeden Al· 
man matbuatının neıriyatı 

reddolunmaktadır Alman. 
ya'nın dini konkordato ile 
alakası olan katolık mese
leleri ve muafiyetler bahıin
de anlaımak arzuaz hakkın
da, Vatıkan'da bedbinlik Ye 
füpheler beslenmekle bera
ber Vatikan bu yüzden Al 
manya ve Avusturya araıın 
daki harici siyaıet mesele
lerirlnin m üteenir olmaması 
lazımgeldiği fikrindedir Bu 
meyanda sefir Von Papfn'ın 
memuriyeti mahsueasının 

Alman ve Avusturya kato· 
ilkleri arasındaki münaseba· 
ta hiç bir tesir yapmıyacağı 

Bu akıam yine kayalar 
bol ıııklarla yıkandı. Ço· : 
ban kavalını yanık yanık 
Ça 1arken tepenin eski ziya
retçilerini aradı. O onlara 

yaralar aı•mışlı 0 u uy .. ı Muhterem muharrir; hana ce- Ve hiç birşey bilmiyorum 
gibi oluyor, nıkolinin t~s~rı vaP vermrğ'e falan kalkmasın. Anlıyor musun; sadece köyl", 
ile gözleri biraz daha! sukzu- Ben, şahsi noksanlar veya fazla- köylüye inanıyorı.ım 

Tekirdag 

Y,/maz ffktuğ 
Şu kadar var ki , yenid•n tehmin olunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

0 kadar a 1 ıımııtı ki. · Bir 
ayak pıt rtııı... Çoban 
•evinçle yollara baktı· Ya· ı 
nılnııyordu: geliyorlardı.. \ 
Fakat hayret genç kadın her \ 
Vakitkı gibi gene adamın 
0ıtıuzuna doyanmadan güle
rek, kahkahalar atarak, ge· 
1iYordu. Yakınlaıtılar ... 
Çoban haykırdı .Genç ada- 1 

nnn Yanındaki lıadın o de· 
iW, bir baıkaaı idi .. 

Yaıamak safa sürmek 
varken ölene acınılırmı 

-Nesrin h a y d i bot 
Yere israf ettiğim senelerimi 
zevkle, neve ile dolduralım· 
Uzun ka.hkalar yollarda za· 
lını bir inatla taftı, daı}ıldı. 
eridi, 

Cakide Hulusi 

kt ve vo a ar- 1

1 

lıklar için harcanan kA~ıtlara lii yordu. Aya a ,, . 
şı iki siğara daha ıçıı. oahe , bile acırını. Git Köye Doğru 
çok kalaınıyar:ık eve tlaldı. H. 
Yatok odasını ı·ok ıss · z bu- ""t.:"~ bılmiyerek ellnJo ko-

luyor.Ju. , .. 1 lan kitabı ıle uyuya kaldı. 
En büyük dert de Subey- Kemal Ferdi 

IA'nın yokluğ:ı ıJi. ~o yap-

Muallim 
Halime Oktay'a -

dadır fikrin büyük volkanı. 
Kalbinde yanma mesleğinin pik kanı .. 
D larınL sarmıt 

amar h alır mağrur dağları aıar. 
lkan<1an ız ' 

Bu vo ağı feyezan edlı: tatar· 
Sanki bir nur ırm 

fkuna ışık saçan bir güaeı. 
· ı Vatan u 

Sensın .. · t olamazlar sana ef .. 
. M Muhamme · ha, usa, ocuk denen afacan 

d 
'
lu durur ç 'b 

Karıın a u . umutayan taı gı ı. 
«Davut» un ellerınde Y Tekirda~: 

flhmet hi/mi 

l>ol ,..;ııı:ı sPlıirdP hfnlt• drrbcdt>ı", • • • 
Yaşamak i ... t+·rsPıı gil 1'.ö~c doğru! 
lrısaı11la dt•ı·ı kalnıaz, da~ılır !o(İılPr 
Y:ı.;:ııııak i~h·r~Pıı ~il köve doı:tru! 

• ' .. t 

DPl'lliııi giilürür, lı:nat ge.Lirir', 
• t • " 

lla~ıa 'iiı·utluııa sılılıat gt•Iİ!'İI', 

Bar.da ıı :-o<·siııı' f, r~ a ı. gel İl'i ı· 
Yıış;ııııal.. istt'rseıı ~il k/i~ ı• doµl'tı! 

Ceııııl'llİi' \ltrduııuıı kü\IPri, iuaıı, . . 
Ülnwli kiiyiimlı'ıı lııl..aıı, usaı aıı, 
Bak.;a da arkuııdaıı ak saelı cı ııaıı 

' 
Y ı.ışa ıııuk isıer~eıı ~it ki.iye uo~rıı! 

R. G. 

yapılacak istikrazlar, kuv· 1: : 
vetli garantilere ısunat ve ., ; 30 Ağustos i 
eski mevduat kati bir te· ı ı 

1 rurtdaş! 1 
minat mahiyetini 

etmelidir 
iktisap • ı 

: :iV ,lfjos/os Zafer ı;e : 

Fakat bu işte muvaffaki· 

yet çok şüphelidir. Newyor· 
k'un Federal Re~erve Ran· 

kası müdürü George H. 

Harrlson'un. Almanya'dan 
avdet ederken, mali ve 
ıktısadi sukutun önüne ge· 

çilemiyeceğini işaret ettijfi 
hatırlardadır Mumaileyh 

sözlerinde haklı çıkarsa 
Almanya'ya yatırılan her 
dolar, Amerikan alacaklı 
ların zararını o niıbette 

artıracak ve büyük Relch 
sanayicilerinin lfll\sını bir 
mliddet daha glzllyecektir: 

: Tayare bayramı yak/aşı- : 
i yor Bıı bılyılk gıirıde Tıirk i 
: Tııyare Cemiyetine yardım: 
: elıııek ı:n lııiıııik bir yıırl : 
1 ' 1 
: borcundur. : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Veni Adam 
«Yeııi aılaıııı> l'ıktı • 

hıı 34 iidcii :-oa\ ıda de-• 
ııiı H' tı·ı·hht>, ıııPavif 
il:ilıatındaıı ~ıe anlamak 
hizııııdıı·1 ~i ~ aset ale
ıııiııde olaıı biııtt•i11 ııa
ıa telılikedp ıııi1 ) azı
sıııı ol..u~\ıııuz. 
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,_Beıediye oispanseri~de ' t
1 Muayene Günleri 

1 

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. , •• ~?"'-S E H ı· R ...... . ,~ L~ <l 

")~,. ~, 

Ci:lL.\HTESl <~C .'\LEKİ 

Öğlcdensoııra saat14deıı16ya kadar dahili 
htı-talıklar muayenesi ( Ooktoı· .\hnıeı 

Emin lıcy) 

P • .\Z.\H GÜ~l.EBİ: 
ÜğleJen soııı·a saat 15 tlt>ıı 1 {) ~ a 1-adar 
kulak, lıurun, hoğaz lıaı,talıklan 1111ıa~ e
ııe 'i (Doktor \ll'lııııcı K:iıııil hl'~) 

Bu keı-e letanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem
nnu edecek tarı:da 

BİR 
Defa 

mektedlr. İpekli, yün
lü kumaı-lar ve elbl
seler üzerinde olan 
bi 'umum lekeler beı 
<lakika gibi pek kıea 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 

Sinemasında 

22 Ağustos 934 Çaışamba dan itibaren 
Montt~ Kaı•ltl 

Bo ııı h<t I <t ı· '' 1 t ı ıı f I <t 

PAZ.\H'l'ESI G('~LEl\İ: 

her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 
lar imal edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye · 
ni bir hale getiril-

Deneyiniz 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha· 
lkımıza tebşir ederim. 

Temsil edenler 
K.\TEDE N.U~Y 
.IEA~1 .\ll'RH.\T 
.\LİCE TlSSOT 

Öğledeıı evvel s:ıaı 10 daıı 12 ~ t' kadar 
dalı ili lıastalıklar ıııua~ t'rlt'~i ( nok toı· .\lı

ınet Enıin be~) 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

CH.\llLES llEO<;IF 

SALJ GÜNLERi: 
Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

Fılımı h"rhnlde görünüz. ı;ok ŞPn "" zevkli bir mev
zuu varJır. Bir harp gemisi kum " ndaaın macirolurı. bir 
kırelh·enin aşkı uğrun<l.1 yaptığı feJakörlıklnr. enfes 
ve ahenktJr musiki. ncfıs şarkılar, ~airaıw manzara· 
!ar, zengın gece goçire<·eksiniz Fırsatı ka~·ırmnyınız. Öğlı>den Pvvel saaı 10 daii l 2 ~ I' katlar 

llalıili hastalıklar ıııua~·t'11ı>si (Ooklor .\lı- Ayrıca Jiinya ha,·aclislrri fılinı konser bu :ılı şamdan 

tiharen Süvare stat 21 de. Cuma rııatinamız 9,30 clud r met Eınin be)) ı, 1.---- -
CARS.\~IB.\ Gf' XLEB l: 

ŞAPKA YAPIM EV .::fa Ztki -mi 
• Ögledf.>ıı soııra saat 15 dt>ıı lG ·'" kadar· 

1~"~m~ri®·~@·@ Susurluk'ta Büyük 
dahili hastalıklar ıııııa_\t'llt>si (H11ktor Ha- ,~ Diş Hekimi ~ SA GLAM, _ 
saıı flaif he)) ~ Pehlivan Güreşleri ZARiF, 

PEHŞE~•BE (}Ül''LEHI: M N" a . ~ ucuz 
Öğledı•ıı ~nııra s<ıat 1 f> (lt•ıı 1 {) ~a katlar: i~ • ıy zı ~! Susurluk idmanyurdu menfaatine KUMAŞ İSTİVENLERE 
cildiyt> ve lJı'\ lıyc lı:.ıstıılıkları ıııııayPııPi'.-1 i,,g llastasıııııı cuııw- ~ su~urlıık p:ııı:ı~ır ıııııı soıı giiııii oları 29 aÇ(us-
(Doktor ~1elııııeı .\li br~) ı~ dan ıııada lH•r i!İİıı ~ tos \:!34 ear~aııılıa gi.iııii ıwlılhan giil'l'Şleı·i ~apı- y OH j Ş 

L _. ~ saat \ldaıı ı 7 ve ~ laeaktır. l:ii~ iik ,." iiıılii pdıli,:ııılarııı i~il':\kiııi :a - -- • ı~ kadar . .\grılarfıa ~ tcnıııı i';iıı )i'ıksek ikı·amiyrlı>ı· koıınıu~tur. Buıı- aaa 
'~ gt•t•Plı·ri kahııl "' rjı daıı 1 aska dalıa lıireok Pgleıı<'el.-r vt• o' ıııılar ~oooaaoo'>'>-

- ' '° ~ Bıı hususta da1ıa fazla ııı<ıh'ııııat alıııak isli- 8 ~ BaJJkesl• r As' kari S:ıtın ~ ted:ni f.>der. , • .A yapıtac:'ıı..tır. , . . ot; A öo 

~~ Balıkesir K. ~·t·ıılPriıı Susıırluk İdıııaıı~urdııııa rııiira<•:ıaı eı- '>'>oo0
D N aoo1:1

00 Alııı<t Koıııisyoııuıı<lan ıııı ıeri ilaıı 01tııııır. o A N KARA o 
. ~ . . .. .. . . '1:ı mllye c. No ~ y o N 1 ŞagS! A i§gaY o N l ~ 

~~alık~sırı~~eı·k~z k~la<ıtı u;ııı dol'l )UZ hırı kılo ~ J22 ~ı Şehir sinemasından: I a\ 
0
o 

uıı ıle dort '· llZ hın kılo aı·ııa kapalı zarfla 5 e~·- '~ ~: , Günlerin kısalması hasebile 22 ağustos çarşambadan ö'>. R <> 
ı~ .·~ ı Oooa aoo<> hil H34 çar~aııılıa giiııii :oitlat oııtla ihalesi icra ,~~~~~9~i' iti~are~ S~v~reye saat 21 de baılanacağını muhterem i a 

edilecektir. Talipkriıı ıııczkı'ıı· giiıı ve saatte Ba- muşterılerımıze ar~d~riz. k d 1 ı A ; 
lıkesir AS.S.\ .. \L. KO. ııuııa miiracaatları. M · . K el yaBın ab 

1 
/ d '1><>0 0

0000
00<>'> 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
1 

Encümeninden: 1 

.\yHılık-.\ltıııo\ll ~ohıı.11111)+58 8 -ı- 7li5 iııti ki-ı 
loıııctı·eleri anısıııda ~arlııaıııtH' ke~lfııanwsi nıu- · 

cibince )apılat·ak ıes\ iyei ıuı·alıi)e H' k:ı 1 dınm 1 

in~aatı 10 - <'ylı'ıl - 934 tııı·ihiııe ınii~atlif fllııar- ı 1 

ff.>si günü saat oulw~te kapalı zad ıısulilr itıaı .. 
1 

edilıııt'k iizere ıııiinakas:na koııııııısıuı·. . ' 
Bu iıı~aaıın hrdeli kt'~li 830;) lira 67 kurıı~

Dr. M. Ali onte ar o om a.1ara tın a aaa 
1 aaa 

~leııılekPI lıastalıa-
ııı-~i cilt, frpııgi, bcl
soğu k l 11ğ11 l ıa sta lı k la ı ı 
miıteiıa~sısı. 

----'-------, YÜN i ~ 
1-liııı<tyeİt.'tjitl . J Satış yeri: . 

. t:eıııiyetin<le11: TAVŞANLlLI ZADE FAHRl 
30 Agııslo~ !l;JJ Zafı·ı· ha~ı·aııııııa 111iis:ıdif f V 

hü~:~:!a:~~es~~e ~~~ (Wl'~t'nıbe giiııii Ct'tılİ~t·liıııiz tar:ıfıııdaıı llH'llilt'- . Fantazi Mani atura e 
ayenehanesinde kabul ve 1 kctiıııiz fakiı· (~Ocııkl.ırıııııı i'.-İİııı,ırtlf.>l'İ ~apılae<ık- 1 Kumaş Mazası 
teılavi eder. tır. Bu nıP\antl:ı <·ocııldaı·ıııı siiııılf'l t>llİl'ııH'k Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

1 
isti\l·ıı \akti lıali ,;ıiisaiı ailt>lt>l'iıı dı• ı•iiıi lıir - -- · -• 

. --------:----------------'( r 1 ı ·ı· ı . .. ti . . . ------- --------------·a 11ıa~ra llllll\ll 11 ıııu• :ı)ııı gıııı P ct·ııııyetııııız tf 
taı·afıııdaıı ~ol•ı1klaı·ı111 siiııııı•t t>llirıııdeı·i ıııiiııı- •• ' 
h.ündi"ıı·. llıı lıususla daha faıl:ı izalıat alııınk , rı T ,, 

Mehmet Şakir istİ\t'lllt.'l'İll lıt•r giiıı saal Ui-ı 7 al'.ıSl!lda Fı>ralı " ~ emaşa u 
DOKTOR 

lu,.. 
ı llergün hostalnı ını saat oteİi kar~ı-ıııda KPnıal lwy :qı:ıl'lıııaıııııda Cı>ıııi- '1 •• 

vctinıiz rivs<•ti11r ıııiirae:ıatbl'ı il:iıı ol11ıııır. tf •ı 
lJiinakasaya: Liyakati ff'nııiyf.>si baş ıııiilıflıı- · · !fJ QTEL VE GAZl.NQSU ı. 

dı.likt~e tasdı'k edilrııleriıı islirak nıesulİ\'elleri ı 'I f r ı ·ı • .\t re~: .ı Usta a <ll\I l l t 
ile ç~lı~acaklar. Elıli)et vesik

0

ası , ... ti<·aret vesi- B,·ıfıkesiı• E"'.'lı•kflk ')rt•t- "•t 

2 Jcn akşama kaclar kabul! 
ed~r · 

l ıııalıal_Ie~iııt.lt. Kaı·e~i , '- ' 
kası ibraz edc11IPr kabul oluııaeak 'c hıı \esika- ı - b d •• 
tar ye\mi ilıaletleıı taakal scldz giiıı c,,eı ba~ l _le~ Lur esH'l\aı·ı 11 

a. ıne.kte)Jİ ıııi.idiiı•liiğııııdeııj•~ 
Şeref Bey idaresinde 

ıııülıendisliğt• ihraz edilıııi~ bııhıııacaJdıı·. Talip Balıkesir Erkek Orlaıııektelıiııc 20 .\ğusıos 934 r: 
olanların bu \(•saik ile heraher \İİZd<' \f.>dibucuk Satılık hane . pazartesi i!İiııiirııll·ıı itibar('n talclw ka~tlııı:ı baş- tf 

Balıkesiı'iıı lıeı· hususta Pil 

ıııiikPııınH•I ott•liıliı·. 

nisheliude tcıııiııatı lllU\akkat~ nıak.lnız '~va 1 ıanacaklır. Taliplt>l'İll aşa(iıdaki \(>Saikle lıil'liktı· "• ~ Konfor. Temizli~, Servislerin~e~i ~ 
• Bütün asri konforü haiz • ·· 1 (A ti 'f" 1 k 1 J 1 tf ' 

nıektutılarilc '.'CYlllİ ıııezktiı·tla \(.' \3kti muav. '<'- ıııuracaat arı llZllll il". ,, urae:ıal t'l ece a e ıe ., nezaket Y8 c'ı.ldı'yet emn'ıyet ~ 
J ııhhi havadar bir ev satı· j ti • 1 k 1 t U ' 

ııiııdt>. usulü dail'esiııdf' Prıcüıııeııi ,iıa,t it>: Faz- ' 12 yaşııı ,ııı aşagı Vf' 16 )H~ıııt:ııı ~11 :uı o ıııı- .. 1 Jf 
• lıktır. 1 • ' 1 1. t 1 1 

• t' 1 .. 1 1 1 1 yacakııı·. n Gerek Mem'eket halkının. '••' a nıa uma a ıııa" ıs ı~cn 1·1·111 la ıa e've JaŞ I T 1. 1 . A . • "' ı. a ıp erın eczacı vnı ve I , h f" .. I f 
ıniiheııdislı',i!.e "'.'a rııciinıPııi Yil:l.Yt>I kalPmine l :\u us Cllll aııı gerek bütün misa irlerimizin 4 
müracaat etmeleri ilan olunur. ~ llknıf.>ktep ~ı>lıadetııaıııı·!'ı f umumi takdirini celbetmiştir-

-~ Fahri beylere müracaatları. . . H 
3 --- Sıhhat raporu ,ı ... 

Bütün asap ağrılarını sürat!e 
• • 

geçırır. 

Zayi 
:liraat bankasınJ:ı bulunan 

, 933 tarih vP 57 numarulı 

1 ihhariyeli tasurruC cüzdanım
Ja kullJnını~ olcluğum tat
lıik nıü hrümü zayı ettiğ;m. 1 
den hükmii olmadığını ba
dema ımz ı kullanacağımı 

illln ederim· 

.ı .\~ı ~eh:ıdt•ıııa11ıesi •• TEMAŞA Gazinosunda • 
5 

- Oörı '" 
1
"' roıo~'" r Ü · Güzel Sesi i Bir Radyo il 

B<tlıkcsiı· .\skt.'ri S<tlııı ~ı ~t>lıriıı, isıaııhul vı· ızıııirin biitüııı.:azetPlt>ri ~ 
!! llH'\CUttıır ·~· \ l ıtıf.t K•)ıııisyontıııdaıı: •• ' 
tf Balıkesırin en eyı tanınma§ bir oturma ve 

EdrPıııiı kıtal ılıti)· acı h;in be~ lıiıı kjlo toz ~r- ı• dinlenme yeridir. 
keriııiıı :ıleııi ıııiiııakai'.-a ile 2 <>.'itil 9JJ ıı<ızar tf ı 

-----------------------~ Balıkesir hapiıbınesinJc gliııii ı;aat 15 tlt• ilıalt':ıi icl':.l l'dilf'C<'klir. Taliple- •••-••--•·---•••-·-•-••_. 
mevkuf liı<'a sabık --

başıuualliıııi 

Mehmet Hasbi. 
riıı ıııeıkı'ır ~iiıı ve saatte Edreıııil .\skrl'i ~alııı Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 

-- -alma komisyonııııa ıııiira(•aatl:nı. Vtlayet Matbaası Balıkesir 

• 


