
ahi insanlığımıza ulaştıran yolun 
' il~ taşı fazilettir. 

Hindenburg ölüm döşeğinde 

Oolfüs 'ün ~at illeri ~arara tevf i~an 
iple asıldı. 

Nüshası Her yerde 3 kuruştur . 
CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

Sahibi ve Baımubarrırı 
Müstecaplıoğ-lu [sat Adil 
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Gazi H.z Moskova Türk - Rus 
Bayraklarile Donatıldı 

Hindenburg /Kadınlarda zürriyet devresi 

Dil ~urultayı ~azırh~larile 
uğraşıyor 

1STANBUF, 31 (A.A.) 
Reisicümhur Hazretleri Dol 
mabahçede dil işleri ve dil 
kurultayının hazırlıklarile 
meşgul olmuılardır. Baıve

kil Paıa Hazretleri 8alih 
Paıa ile Abdulhak beyin 
Yattıkları hastaneyi de zi· 
Yaret etmışler ve Reisicüm· 
hur Hazretlerinin yakın ala · 
katarını , muhabbetli temen· 
nilerini tebliğ eylemişlerdir. 

Bakıı·köy 

Bez fabri~ası merasimle 
açı faca~ 

Vekiller takas suiis
timali ve maliye iş

leri etrafında izahat 
aldılar. 

Ali Rana bey 

ANKARA. 1 ( S.Ş) -
Bakırköy bez fabrikası 
yeni modern makineler ile 
teçhiz edilerek işlemeğe ha 
zır bir vaziyete getirilmiş
tir. 

Önümüzdeki hafta Baş · 
vekil ismet raşanın huzuri· 
le küşat resmi icra edile · 
cektir. Ankara sanayi mü 
dürleri bu merasimde hazır 
bulunacaklardır. 
İSTANBUL, 1 ( S.Ş) -

Şehrimizde hulunmakta o1an 
Gümrük ve İnhisar!ar Veki· 
li Rana bey takas suiisli 
mali hakkında tahkikata 

Birinci maç 3 agustos cuma 
günü yapılacaktır 

MOKOVA,31(A A)- Hu R 
susi spor muhabirimizden; US 

30 Temmuz sabahı Mos - tayyarecileri kova'ya geldiğimiz vakıt bü· 

yük tezahürat ile karşılandık. İstikbal porğramı 
Tren durunca muzil<a istik· 
lal marıını ça l dı ve lıütün hazırlandı 
hazırun tarafından ayakta İSTANBUL 1 (5 Ş)-Bir 
din lendi . kaç ay evvel Rusya'ya giden 

İstikl a ı e gelenler ara.ın· tayyarecilerimizin ziyaretini 
da sefarathanemiz eri.anı , iade etmek üzere beş Rus 
muhtelif teşekl<üller rüesası, tayyaresinden mürekkep bir 

Sovyet hava filosu beş ağus
spor kıtaları ve hinlerce tosta şehrimize g..Jecel<tir 

() 1 ii m Doşeğinde 
Riyaseti Cümhur[nk ~ekô.leti 
intahaba kadar hitler yapacak 
Fransa gazeteleri nazarı dikkatı Alman· 

ya'ya çevirdi. 
BERLIN, 31 (A.A) -

Alman ajansından: Bir kaç 
aydanberi mesanesinden ra· 
hatsız bulunan reisicümhur 

Mareşal Hindenburg eyileş
miş ve vazifesine vücutça 
ve fikirce salim olarak gir
meğe başlamıştı. Daha dün 
kendisi raporları dinlemişi i. 
Fakat birkaç gündür ahvali 
sıhhiyesincle müşahede edi· 
len zaaf dün gece arttı . Bu 
zaaf Mareşalın ihtiyarlığı 

hasebile ciddi endişeler 
uyandırmaktadır. Doktorlar 
her gün muntazam rapor 

Mareşal Hindenburg 

denburg Neudeck ~atosunda 
sakin bir uyku uyumakta
dır . Bu 87 yaşındaki ihtiya. 

Mevzubahs edilecek ge· 
belik, doğum , loğusalık gi 
bi neslin devamına hizmet· 
eden en esaslı fijyolojik 
ve hayati hallerin izahına 

girişmeden evvel, gebeliğin 

başlangıcı olan ilkahın, yani 
kadının a§ılanmasının hangi 
zaman ve devre içinde 
mümkün olabileceğini kısa 

bir şekilde anlatmak icap 
eder Binaenaleyh bir kadı
nın hayatını doğduğu gün· 
den itibaren nihayete kadar 
tetkik etmek zaruridir 

neşredecektir. 

halk lı ulunuyordu . Heyeti- Tayyareciler çok 1-iiyük ve 
miz yeni Moskova oteline canlı merasimle karşılana· 
indi Hepisinin sihhati ye caklar ve Türkiye'de kaldı < · 
rindedir Şehrin her tarafı ları müddetçe Devletin mi
bayraklarımızla ve " Türk safiri olacaklardır . Misafirle
Sovyet dostluğu ,, yazılı a- rin karşılanması ve şerefle. 
fişlerle donatılmıştır ilk rine verilecek ziyafetlerin rın hayatını daha ziyade 

uzatmak idn artık ümı't müsa baka 3 Ağustosta ya· tespiti için icabeden proğ PARİS, 1 (A.A. l Gaze. r 

Bir kadın hayatının bü
tün devamı müddetince ge· 
be kalabilir mi? Biliyoruz 
ki çocukluktan buluğ dev
resine kadar geçen müddet· 
le adeti şehriye, ana hali 
namı verilen fizyolojil<e ha
lin kesilmesinden sonraki 
devre zarfında gebelik, yani 
ilkah mümkün olamamakta· 
dır. Şu halde bir kadının 

hayatı kadınlık noktai naza
rından; zürriyete elverit 1i 
bulunduğu devreden evvel
ki tenasüli faaliyetin yani 

zürriyet kabiliyetinin devam 
ettiği müddete tevafuk eden, 
bu tenasül kudret ve hadi· 
senin kesilmesinden sonra ki 
anlara ait olmak üzere üç 
mühim devreye ayrılmak· 

tadır. 

1 k h 1 beslenmemekte d ·,·r , ..;p;...ı_a_c_a_t_ır_. ----- ----=-ra_m_=az_ı_r.,.a_n.,.m_ı~ı_ıı_r_. ---- lelerin yine nazarı dikkati Al· ı--------'------

Eg P gecesi i' İzmir' de Tifo :;:t~~:d::~::~~:~h::~h~~ Kuşadası 
hakkındaki endişeli haberler h " d • • 

Büyük hazırlıklara Bir iki val.a tespit Alman Reisiciimhmluğu ma- a ısesı 
baş/andı edildi . kamında müıarünlley~e ki-

iki bin lira verildi 
(A.A) -

IZMİR, 1 ( S Ş ) - Ege İZMİH , 1 (S.Ş.) - lzmir- min halef olacağı mesele•ini 
mıntakasına mensup çocuk· 
ların yüksek tahsili takip 

edebilmeleri için İstanbul'da 
J.ir Ege Yurdu açılmıştı . 

Birçok maarif seven vatan· 

daş ve teıekkiillerin mua· 

venetile yaşıyan bu yurt, 
her sene kış mevsiminde 

İstanbul'da Tokatlıyan sa · 
)onlarında Ege gecesi na · 

mile bir eğlenti tertip et. 
mektedir. 

lstanLul'un sayılı gecele 

rinden birini te şkil eden bu 

eğlence hüyük rağhete maz 
har olmaktadır . 

Gençler, çok zengin bir 
proğrama sahıp olan Ege 
gecesini İzmir'de de canlan 
dırmağa, yaşatmağa karar 

vermişler ve Lu nam ile 
şehir gazinosunda bir mü · 
samere ha1 ırlamağa başla 

mışlardır 

de bazı yerlerde bir iki ti· 
fo vakası görülmüştür. Bu 
hadiseyi büyük ehemmiyet_ 
le karşı lıyan sıhhat müdür· 

lüğü ica beden t edbirleri 
derhal alar ok Ye hastalığın 
istillli bir şekil almamasını 

temine tevessül eylemiştir. 

İstanbul'un Şişli ve Kur· 
tuluş muhallelerinde fazla 
miktarda tifo hastalığı hü· 

küm sürmektedir. Hastalığın 
İstanbul'dan ıehrimi7.e gelen 
yolculardan sirayet etmiş 

bulunması da muhtemel gö
rülmektedir. 

istanbuldada de
vam ediyor. 

iST ANBUL, 1 < S . Ş) 
Sehrimizde hüküm süren 
tifo hastalığının henüz önü
ne geçilmemiştir . Bugün 
yeniden üç tifo vakası tes 
pit olunmuştur. 

= ---=---1 

yeniden ortaya atmaktadır. 

Fakat şurasını kaydetmek 
icap eder ki,gazeteler bu hu· 
susta bir az ihtiyatlı lisan lml
lanmaktaJırlıır.Bunun da se· 
bebi her ne de olsa bugün 
makamında bulur.an ihtiyar 
Mareşala karşı beslenen hür. 
met hissidir. 

LOl'fDRA, 31 

Avam kamarasında sorulan 

bir suale cevaben M Eden, 

Türk hükumetinin mütevef

fa .\1 . Robenson 'un ailesine 
Zürriyet yapma kudreti · 

nin uyanmasından evvelki 
bir mellag vermeği derhal zaman, bir kız çocuğunun 
ve kendi arzusile teklif e t· doğmasından itibaren ana 

tiğinl ve 2(00 fngiliz lirası I hali.nin _z ·ıhuru~a kada~ 
verilmiş olduğunu bildirmiş geçıreceğı hayatı merhaleyı 

BERLIN, 1 (A.A) ~ Resmi tır. / ifade ederki bu devre zar· 
menabilerden alınan haber- ~ fında çocuğun aıılanmağa, 

lere göre, Reisicümhur Hin İkiyüz ihtilalci gebe kalmıya kabiliyeti yok· 
denburg'un sıhhati dün akşam 

1 
tur. 

V "d y 1 Zürriyet yapma kudretinin 
daha ag"ırla•mı• deg" ildi. Re· enı en UgOS avya' 

• • • başlayıp devam ettiği ikinci 
isicümhurun halefi seçilince 

ye kadar vekalet meselesini 
feshedilmemiş o1an kanunu 

esasının 5 şinci maddesi şu 

suretle tesbit ediyor. "lmpara· 
torluk reisi yeı ine bir mani 
zuhurunda inparatorlı,;k baş 

vekili geçer.Bu mani oldukça 
uzun bir zama n devam 
ederse, bu imparatorluk ka· 

ya iltica etti ' devre ise dybaşı denilen ve 
BELGRAL. 1 (~.S) - 17 bilhassa iç tenasül uzuvla · 

kamyon içinde 200 Avustur- rının tekamülüne delalet 
ya'!ı l\'azi Yugoslavya eden hali fizyolojiyainin 
hudutlar ı na iltica eyle _ başlayıp bunun kesilmesine 

miş tir ihtılıllcilerin silahları kadar devam eden devreye 

hudut muhafızları t arafından 

alınarak kendileri tevkif eclıl· 
mi ş ve gurnizonlara gönde· 
rilmiştir. 

tevafok cderki neslin deva· 
mı noktai nazarından ka · 
dının beşeriyete en yararlı 
bulunduğu bir devresini 
teşkil eder memur heyet reisi müfettiş 

Al; Kama! beyden yapılan M • 
suiislima 'in şekli vüsatı ve ı erınos 
tahkikat neticeleri etrafında 1 

nunile Yel: alet meselesi hal 
edilir .• Bu· hale na7ara n Re· 
isicümhur Mare§al Hinden 
burg'un sıhhi sebeplerden 

1963 
Çocuğa bakıldı 

Üçüncü ve sonuncu devre 
ise adetlerin kesilmesinden 
itibaren başlayıp kadının 

iza!~tK~;~tı~, < s.ş . ) - 1 Koyunculug""' u 
Maliye Vekili Fuat beyin 

----- -

dolayı vazifesin den ayrılırsa 

M.Hitler otomatik bir şekil· 
de ve 35 ya~111dan yukarı 
kadın erkek bütün , imanlar 

ANKARA. 1 (A.A) - Hi 
mayei etfal cemiyeti umumi 1 

merkezi 16. 7 934den 1 8 93<1 
kadar 1963 çocuğa yardım 

hayatının sonuna kadar 
devam ederki, bu devre 

riyasetinde toplanan şube 

müdürleri mali vaziyet et 
rafında tetkikatta bul un
muşlar, müdürler varidat, 
tahakkuk ve tahsil işleri 
üzerinde vekil beye mufas
sal izahat vermişlerdir . 

Dün şehrimize gelen mütehas
sıslar, bu mesele hakkında 

koyuncu/arla görüştüler 

tarafından yeni Reisicümhur etmiıtir. 

intihabına kadar riyaseti Muhafız gücü 
cümhur vekaletini deruhte GİRESON, 1 (A .A.) 
edecektir. Muhafızgücü bisikletçileri 
BERLİN . 1 (A .A) Hin · dün gelmişlerdir 

~~~~~~~~_..;;~~~~~-

zarfında zürriyet yapmak 
imkanı tamamen bertaraf 
olmuş ve daha sarihi niha -
yet bulmuştur . 

Anlaşılıyorki hayat ve 

- -

Yazan: Dokum ve bakım evi 
Ser tabibi Dr, AHMET HALiT 

mül raddesine eriımeıi ıu· 

retinde izah ve ifade edilir 
ki, bu keyfiyet kadınlarda 
tahayyüz(ana halini görmek) 
tebeyyüz (yumurtlama) de· 
nilen iki fizyolojik hadiıenln 
aynı zamanda husul ve zu· 
hıırile baılamıı bulunur. De· 
mek kadınlarda ilk adetin 
belirmesi bulOğun en bariz 
bir vasfıdır. 

Suluğun baılamasına ge. 
lince, iklime, coltrafi vazl· 
yetlere, irtifaa, ve ırklara 

göre muhtelif yaılarda bat· 
lar. Bizde alelumum kadın· 
!arın 12 · 14 yaıları araıın· 
da adet görmiye baıladık· 

!arı kanaati tee11üı etmlf· 
tir. Bununla beraber iıtiınai 
olarak 9 yaıında erken adet 

görmelere ve hazan da bi· 
lakis, zürriyet cihazında hiç 
bir sul teıekkül bulunma• 

dığı halde 17 • 18 yaılan · 
na kadar Adetini görmemit 
bulunan genç kızlara tesa

düf edilebilmektedir. Adetin 
tabii yaılardan evvel ııöril
nütü bütün bünyenin hali 
tabii de oluıuna, zürriyet 
cihazlarının erken kuvvet· 

lenmesine delalet ettiiil 
gibi, geclkmui de ya bün
yenin umumi zaafına ve 
yahut bu uzuvların neıvn 

nümasındaki bir durgunlufa 
delalet eder. 

Diğer memleketlere ııe· 

lince, Franaız'larda Adet ııör· 

me yaşı olarak alelvasat 
14 16 yaşları kabul edilmlı· 
tir Japonya'lıların 18, Bre• 

zilya'lıların 1 O, Arap'ların, 

Mısır'lıların, Hintll'lerln 8. IO 
yaıları arasında buluğa er· 
dikleri tesbit edilmlttlr. Bun

dan maada aynı iklimde ve 
memlekette yafıyan muhte
lif milletlerin erme ya9ları. 
nın aynı olmadıAı yapılan 

istatistiklerden öiirenllmittir. 
Mesela aynı memlekette 
yaşıyan arap ırkına meıup 

genç kızların o memlekette
ki Ermeni ve Kürt genç 
kızlarından asgari bir ıene 
erken Adet gördükleri anla· 
tılmıttır .. 

Burada irsiyetin de hususi 
bir tesiri haiz bulunduğunu 

kaydetmeden geçmlyellm: 
Yani aynı aileye mensup 
gençkızlar hemen umumiyet-

Türk Adları 
( Ç) 

Çınl.ılınç 

Çıvık 

Çiçak 
Çoban 

Çıra 
Çırak 
Çıldır 

Çiğdem Bulgaı· 
koınitecileı·i 

Hükümet yeniden 
bir çok tevkifat 

yaptı. 

Balı~esir 1 merinos ~oyunlarını yetiştirmeğe elverişli 
görülüyor 

9 Eylul 

zürriyet itibarile kadının en 1 

faydalı ve semereli devresi 
ikinci devrei hayatiyesini 
vücuda getiren, tamun baş 

!ayıp devam ettiği yani bu 
luğa ermesinden itibaren 

adetten kesileceği güne 
kadar süren hayatıdır . Bun
dan da adet, ana hali tabir 
olunan hayali bir hususi· 
yetle kendisini gösteren 
buluğun, kadının tena~ül, 
evlilik hayatına kabiliyet 
kespetmesinin başlıca delil 
ve itareti olduğu tebeyyün 
ediyor. 

Çolp~nHatu'; 
" "Tekin 

Çığ Tepe 
Çınar 

lsr AN llUL. 1 (S Ş) -
Sofya'dan gelen haherlere 
göre komiteciler yeniden 
faaliyete geçmek için büyük 
hazırlıklar yapmal<tadırlar. 
Bunu sezen Bulgar hüku 
rneti komitecilerle şiddetle 
llıücedeleye karar vermiş 

Ve bazı tedbirler a 1 mıttır. 
Yeniden bir çok komiteci 
tevkif olunmuıtur. 

Yapağısile, dünyaca şöh· lar. mütehassısla. koyuncula 
ret almış olan Merinos ko- rımıza Merinos'un bu mınta
yunlarının Türkiye'de de ye- kada yetiştirilebileceğini ve 
tiştirilmesi yolunda Ziraat bunun çok karlı bir iş oldu
Vekaletince ötedenberi tel· ğunu ilmi izahat ile temin 
kikat yaptırıldığı malüm- ettiler. 

'd d birçok Gelen mütehassıslar için dur. Balıkesir e e 
koyuncularımız Merinos ye· de hir de Alman profesörü 
tiştirmeğe çalışmışlarsa da vardır . Diğerleri memleketi · 

k 1 1 d mizin tanınmı• yüksek ilim muvatfa o amamış ar ı. • 
Dün Ankara'dan şehrimi· adamlarıdır. Koyun 'ardaki da 

ze gelen Ziraat Vekaleti lak hastalığının tedavisi yo- ' 

mütehassısları, şehi~ ve civar ı !unda büyük hizmetleri gö
köylerin koyuncuları ı!e Halke· rülen Süreyya Tahsin hey de 

, vinde uzun bir görütme yaptı heyet içindedir. 

Gidece~ tale~eler 
Müsabaka imtihan• 

ları 22 eylülde 
ISTANBUL 1 (S.Ş) - Ma· 

arif Vekaleti tarafından Dev-

lclt hesabınaA vrupa 'ya tahsi 
le gön !erilecek tal "belerin 
seçilmesi için açılacak müsa· 
baka imtihanı 22 eylulde ya
pılacaktır İmtihana bütün 
lise mezunlarından istiyenler 
iştirak edecekler,kazananlar
dan lisan bilenler ı ercih olu
nacaklardır 

Panayırına 
iştirak arzuları fev
kalade artmaktadır 

ISTANBUL, l (S.Ş) -
9 Eylül panayırma iıtirak· 
edecek olan deri, çimento, 
trikotaj müeS<eselerinin mü 
messilleri mühim bir top
lantı yapmışlardır. Verılen 
karar müsbettir. 

Bundan baıka Panayıra 
İngiltere, Japonya Rusya 
Yugoslavya hükumetleri 
resmen ittirak kararı ver
miılerdir. 

Şu halde buluğ nedir ve 
ne zaman başlar, ne kadar 
devam eder? Buluğ her iki 
cinste de, yani gerek kadın 
ve gerek erkekte tenasül 
(zlirriyet) uzuvlarının teki. 

" " Han 
Çovaş 

Çomak 
""" Tekin 
Çomar 

Çınar Bat 
Çin 
Çıluk 

Çıkarmıı 
Çıkmak Bey 

Yeni dokan çocuklarınıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Tiirk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan sonra bir kitap halinde ne.ş· 
rolunacaktır · "H" işaretlileri kız 
adıdır. 
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SAYFA: 2 1 Sinema / 

le aynı yaşta, mesela 12-13 ıs h• v v··,. t-t 1 \A J A rurı i R ı·k, t' t • b' dans yaılarında adetlerini görür- e 1 r e . l_f a y_e.__ e LJ A D 1 ar IS yenı lf 
ler. Bu hususiyet adetlerini l.:=d~;::;·=-::=-:::::ı;-5!! .... ;':-==:==::::~~=;=~====i-== N Y icat etti. 
erken veya geç gören ·aile- Halkev·ı bandosu ler arasında daha bariz su· 
rette nazarı dikkate çarpar. o s 

Bulüğ çağına yetişen genç -d f ld' T-1 b 1 . a baı:.ıladı kızlarda bu ana halinin gö- Ban o şe i ge ı. a e e ça ışm.ag , .. 
rünmesinden maca tali bir Halkevimiz tarafından bir rnışt ı r. Bır kaç ey ıcın~e 
takım değişiklikler daha gö- ~ehir bJndosu kurulacağını şehrimiz tam kadrolu bır 
rülmiye haşlar ki, bunlar ve bandonun hazırlandığını bando sahibi olacak de· Dolfüs'ün katilleri M. Çaldaris 
bedeni ve ahlaki, ruhi de· evvelce haber vermiştik. mektir · iple asıldı 

seyahata çıkıyor 
REŞENYAL, LE BEN 31 

(A.A) _ Yunan başvekili 

M Çaldaris'in buraya gel·: 
mesi bekleıımektedir . 

ğişmelerdir. Bunun neti · Dün de bando muallimi Halkevi. ayn ı zamanda bir 
cesi olarak bu g üne gelmiş ve işe başlamıştır. de caz kurmuştur. Aynı su. 
kadar nihayet k ü ç ü k Eski bahriye bando 1eflerindoo rette caz da faal .yete geçmiş 
bir çocuk safiyet ve ı:rasu- olan Hıılkevi bando muallimi bulunmaktadır. Kabine ilk içtimaını yaptı 

Mumaileyh Ağustos ayı 

nihayetine kadar tatil müd
detini burada geçirmek ni
yetindedir. 

miyetini muhafaza <den kı- Keramettin bey, dün g-ce Pek y~kında , bir de sı.lon 
zın tarzı hareketinin değiş· talebesi ile görüşmüş ve ban. orkeetra.ııı teşkil olunacak-
mesi muhitin dikkatini cel donun kadrosunu hazırla-

ViYANA, ( s ş) 
Dolfüs'ü öldüren ', katiller 
hakkındaki idam kararı bu 
gün infaz edilmiştir. Mah· 
kenıenin kararına tevfikan 
ölüm mahkfımları iple asıl-

bulunan Kuriye bir Alman . 
pasaportunu taşıyordu Ayak 
kaplarında Avusturya nazır
larının, hükumetin devrilmesi 
takdirinde takip edecekleri 
hattı hareketi gösterir bir 
nizamname müsveddesi de 

heder. O güne kadar oyun
cağile . çocukça meşgaleleri 
le valit geçiren genç kız ha
reketinin, tarzı muamelesi
nin ciddiyeti, muhitine olan 
alakasının ıeklen tamamen 
değişmesi , tuvalete, güzel gö
rünmiye fazla itina ve inhi· 
mak göstermesi. zaman za
man neşeli veya mükedder 
bir hal almıya baılaması 

ile hayatında hüyük bir ta
havvülün haşladığını etrafı

na istemiyerek ihsas eder. 

Bundan başka cümlece
malum olan bedeni değiş
meler de tedricen görülür. 
En mühimi boyun uzaması, 
vücudun umumiyetle · bü
yümesi, yüze bir büyüklük 
izlerinin çökmesi, kızın te 
nasül devresine girdiğine 

şüphe bırakmaz. 

Yukarıdanberi arzedilen 
zahiri delil ve araz ile 
teessüsünü kabul ettiğim i z 

bulüğ ancr k tahayyüz ve 
tebeyyüz ile katiyet kespe 
der. Bu da gösteriyorki 
ana hali tabir ettiğimiz ha
let, eşhasa nazaran muhle
lif fasılalarla zuhur eden 
basit bir kan seylanır.dan 

ibaret olmayıp aynı zaman
da tebeyyüz, yani yumurt 
lama ile tamamlaşan lıaya · 
ti bir hadisedir. Tebeyy üz 
ve tahayyüzün huwllerinin 
sebep ve şekillerini izahı 
fazla bularak adetin mufat 
fasılalarını ve dev< m n. üd · 
de tini arz edeyim : 

Alelekser 9- l 8 yaşları ara 
sında baılıyan adet vasati 
olarak 4;. yaşına kadar de
vam eder. Nadiren 55 ya 
şına kadar devamı görüle· 
bilir. Hatta 103 yaşına ka 
dar adetini gören kadına 

tesadüf edildiği tıbbi ede
biyatta mazbuttur. İşte bu
lüğ çağına eren her kadın 
adetini görmiye devam et
tiği müddet zarfında aşılan · 

mıya, binnetice gebe ola
rak beşer neslini devam 

ettirmeğe hizmet edebile
cek kudreti haiz bulunur. 

Ancak adetinl gören her 
kadının gebe kalamadı · 

ğı da malumumuz bulun 
duğundan tenasül cievresi 
içinde bulunan bazı kadın

ların ne gibi sebepler altın
da gebe kalmadıklarını ·ve 
adet üzerinde bulunan bir 
kadının riayete mecbur ol · 
duğu hıfzıssıhha rraitinin 
neden ibaret bulunduğunu 

müteakip yazılarda anlaşıl
dıktan sonra tahii gebe l iğe 

ve alakadar bulunduğu mev
zua geçeceğim . 

............................ 
• • 
: Yoksul/al'ı yediren, :

1 • d. h • • gey ıren ve erma- : . •' : nada gözeten Vnk- :1 • 

Sıhhat 
müdürü 

Yeni sıhhat müdürümüz 
Yunus Vasfi bey dün bütün 
doktorlar tarafından islas · 
yonda beklenmişre de tiren
den çıkmamıştır. 

--·-
Maarif müdürü 

Vilayet maarif müdürü Hü
seyin Vasıf bey bugünkü iz_ 
mir tirenile Bandırma'ya gi
decekdir. W.aarif müdürü bir 
ay sonra dönecektir. 

Gelenler, gidenler: 
Şehrimiz Tapu Başkatibi 

Ferit bey ruez"nen lıugün 

Ankara'ye gidecektir. 

Ekrem Bey 
6 senedir memleketimiz 

istasyon ,efliğini yapan Ek
rem bey, lzmir hattının De~· 
Jet Demiryr<ll.ı.rına geçmesı 

üzerine vazifesini değiştirmi~
tir. Ekrem bey Akhi.ıar 

istasyon müdürlüğlinP tayin 
edilmittir. 

Kendisi cuma günü yeni 
vazifesine hareket edecektir. 

Değerli arkad"ş c m . za yeni 
vazifesinde muvaff,ıkıyetler 
dileriz. 

"1 111ıı1 

Yangın 

Başlanğıcı 
Dün saat 24 sıralarında 

aşcı Salibin dükıinından ate
ıin eyi kapatılmaması yüzün
den kayan Lir çıtlakdan yan
gın çıkma tehlikesi bat gÖs· 
termişsede itfaiyenin bile 
gelmesine lüzum görülmeden 
yetiıilerek derhal aöndürül
müştür. 

!!g: o.-

İstifa etmedi 
İdmangücü kdtipliğinden: 

Bize bildirild r ğine göre birin· 
ci takım kaptanı Mahmut 
bey istifaıını geri almıştır . 

Mahmut bey yine Giiç'ıe 

aynı şekilde kalacaktır. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 AYUGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bağ-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müdcieli 
10 

geçen nüshalar 
kuruştur. 

- --+ - -
Gazeteye iiit her hususla 
Neıriyat müdürlüjüne 
müracaat edilmelidir . - -
SAVAŞ Cumarteoi 

çıkmaz. 

-·~ -

günleri 

SAVAŞ :. su/Ja ı · Birliğine seve i 
• iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 

: Seve yardım ediniz. : lnıilliye caddesinde Hususi daire, : . 
•. Yııksıılları Gö::.elme • i Birlifji : Telgraf adresi: Balıkesir - 1 
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tır . 

Ihtikarla 
Mücadele 

Kömisyonu toplandı. 
Dün ihtikarla mücadele 

komisyonu mektupçu llilmi 
beyin riyasetinde toplanın ş , 
tetkikatına devam etmiştir. 

mıştır. 

VIY ANA, 31 (A.A) - Ka
bine bugün toplanarak son 
isyana iştirak edenlerin bir 
nezaret kampına konarak 
mecburi hizn:ete tabi tutul 
malarına ve bütün asilerin 
emlak ve malinin müsade-
resine ka car verdi . 

bulunmuştur 

Avam kamarasında 
LONDRA, 31 (AA.) -

Avam kamarası kabinenin 
hava silahlarının arttırılması 
hakkındaki proğramını ka· 
bul etmiştir. Madam 

Dolfüs Milletler cemiyeti 
LONDRA, 1 (AA.) ·

Mussolini tarafın- Milletler Cemiyeti , icra ko-

Dünkü toplanmada v . lfıye 

te verilecek raporun esasla
rı tesbit edilmiş ve anahat
lar görüşülmüştür. Rapor 
bu hafta içinde vihlyete 
verilecektir. 

"k dan karşılandı mitesi Avusturya'nın vaziye· 
Ele geçen vesı a tı'ni tetkik etmiştir . Komite 

. 1 (A A) H ROMA, 1 (S.Ş) - Ma-
VIYANA, - a· hadiselerin ehemmiyeti kar · 

vas aı·ansı: 25 temmuz teşeb- dam Dolfüs kocasının ce- 'ı k 
d •ısında ingiltere hü ümeti-büsünün Alman toprağında naze merasimin en sonra I ' Komisyon 15 Ağustosta 

toplanmak üzere ıç 
1 nin konseyin müstacelen top· hazırlanan bir vesikası Avus· İtalya'ya gelmiştir. stasys· 

timaa nihayet vermiştir. 
M 1 f !anmasını talep etmesi te· ' turya memurlarının eline geç- yonda M . usso ini tara ın 1 

1 k l t mennisinde bulunmuştur . 
m iştir. O zeri nd e bu vesika da n:_::b:i z:;z:,:a:.;t~::.;a:.;r;.:ş:.:,ı ;.;;a;.:n;.;m~ı ş~ır_. __ "'i':"'il---"l~'.';T_=r 

Altay fDünya üzeri~iyasi ve iktısadi hareketleri 
Şehrimizde 

Altay kulübii bu akşam 
üslü İzmir trenile ş~hrimize 
gelmiş bulunacaklard.r. 

İtalyan Bakımından Dol _ Sovyet R~sya'nın altın is- fıransız'ların ~arşılıklı.yar-
füs'ün katli ha~isesi tı~saltı . ~ım paktı muvac~~esın~e 
"İl Corriere della Sera,. dan 

İdmanyurdu 
A vusturya'nın Başvekili öl

dürüldü. Epeyce zamandıın 
beri Avusturyu'da yapılan 
cinayetlerin en büyüğü ve 

Müsameresi bu gece en fecii iıu olsa gerektir. Bü-
Yurtluların senelik müse- ı' tün cihan, bu hfıdiscden mü _ 

teessir kala caktır. Dolfüs, meresi bu geoo şohir sıne- d 
masa başında, iş başın a, A-masındıı vcrilecfktir. Her 1 
vu~turya'n . n istikl ı\lini mü-

tüılii huz ı rJ.klnr bitmiş , da- \ dafaa hizmetinde bulunurk~n 
vetiyeler de dağılmıştır. ' öldürüldü Ve Avustu_rya IY. 

Düz(~ltme 
Dünkü sayımızJa «ticari ik. 

rar» mqkalesinin birinci sü- 1 
tunundaki birin«i ı olta ııeşvü-

tikltıline kurban oldu. ltalyan 
milletinin Dolfuss'ün katlin
den pek müteessir olac1ğ na 
şüph e yoktur. İtalyan mille
ti, M · Dolfu€s'e ka r~ı daima 
samimi duyğular beslemiştir nüna kelimesin neşvünema , ' . 

. . . .. .. .. .. _ ve ltalya'nın bir kaç defa 
ıkıncı sulunun 53 uncu satırın . rla kıymetli nıis a fı ri olduğunu 
daki ha~li.se kelim:si~in hallı -; hııtırlıyacakt ı r. 
ne ve bulun 638 ıncı olarak ! Tarih, bu asırda yeni Ce
dizilen maddelerin 583 üncü ' ci bir sayfa kaydediyor ki 
olacağını düzeltiriz . bu, yirminci asrın medeniye-

J{anlı bir 
Vaka oldu 

GÖNEN , 31 (S . Ş) - Gö 
nen civarındaki taş ocakla . 
rmdan biri bu cumartesi gü· 
nü 30 yaşında bir o.damın 
ölümile biten kanlı bir hadi· 
seye sahne olmuttur Yaka 
şöyledir: 

Balıkesir'in Vicdaniye ma 
hallesinden nalbant Naim 
oğlu arabacı Ahmet Gönen 
civarındaki bir taş ocağında 
çalışmaktadır. Ahmet cu· 
martesi günü arabasile taş 
taşırken orada taş kırmaktıt 
olan amelenin birinden su 
istiyor. Bu muhavereye ku
lak misafiri olan amele başı 
Kürt Mehmet: 

- Bunu dereye götürün 
de sulayıverin diyor Bu söz
ler Ahmedin gücüne gidiyor. 
Öfkesini yenemiyerek küfür 
ediyor. Mehmet bunun üze
rine araba üstündeki Ahme

te yerden aldığı taşı fırlatı· 

yor Bu suretle Ahmet ara 
hadan yuyarlanıyor Bunun
la da kalmıyor. Abmet'in 
üzerine çullanarak dövrr ek 
isterken arabacı bıçağı çeke
rek Mehmet'in kalbine isa· 
bet ettiriyor ve öldürüyor. 

Tahkikata devam edil-
mektedir. 

tini ~er flendirmiyen bir bil
i <lisedir. Çünkü Lu cinayet 
1 bir inkıl<lbın neticesi değil

dir ve bekleniloıiyen bir dar
' be oımuştur. Fakst hedefine 
varam~mıştır . Hükumetin 
otoritesi her yerde hakimdir. 
Biz bu harekete ~ınayet sil
silesi tesmiye ederiz. Bu gibi 
cinayetlerden en büyük me
sut müşevvilı:lerdir. 

Oolfus'ün katli siyad ol
maktan ziya.de adi bir cü · 
rüm sayıl.r. Bu gibi müc
rimlere inkıldp\·ı deniluıc z, 
cemiyet iı·in en tehlikeli ve 
adi caniler denilir . Biz, rnn 
zamanlarda, • Avusturya'du 
irtikılp edilen cinayetler huk
kında , uzun uzadıya yazmış 
ve bu hadiselere dair mu
fassal mahlmat vermiştik. 
Avusluryıı 'lılar bu crnuyeL 
teri nefretle anmaktadır vo 

müsebbipldrin ancak nasyonal 
so>yalist teşkilAtına mensup 
olıluklarını söylemekteılirler. 

M. Dolfus ölmiişso •le A· 
vusturya'nın siyasi vaziyeti 
deC.ismAmiştir ve deg işıniye-.., . 
cektir. Hükumet vazıyeto 

bil.kimdir. Hugün Avusturya 
hükumetinin istiklaline daha 
bağl ı olacağına şiiplıe yok
tur . Ve bu hedefte yürüye
ceği herkes\'e malumdur. 

Avusturya'nın yeni hükıl . 

meti müşkül vPziyetlere ma 
ruz kalacaktır. Lı!.kin millet 
hükumetine bağlıdır. A vus· 
turya hükumetini, istiklAli 

.. Frankfurler Zeitung,. dan Almanya ve le~ıstan 
Sovyet Rus .ı.ltın sanayii 

"L'Echo de Paris,, den 1934 senesinin ilk altı ayı 
Günler geçtiği halde keniçin tasavvur ettiği istihsa· 

disine büyük Brita nya Hü-
lat p ' anını 26 haziranda ta· kümeli taraf ndan vaki 

1 t Altın is -
marn amış ır. olan ve Fransız'ların kar~ı-

b 1• ·kt hakkında ti sa at mı arı lıh:lı yardım paktı projesine 
malüınat vcrilmemekl~ ve iftirak etmesini teklif t den 
yalnız geçen seneye nısbl!tle tahrirata, Almanya henüz 
yüzde 51 fazla istihsalat cevap vermemiştir. Bu teahhu· 
elde edildiği bildirilmekte ru anlamak için Her Hitler' 

dir. in bir haylı sıkıştırılmıı 
Evvelce Sovyet Rusya'da bir vaziyette bulunduruldu· 

neşredilmiş olan malumata ğunu hatırlamak kafidir. 
göre Sovyet Rusya'nın altın Bugünlerde münakaıa 
istihsalatı 1933 te takriben ve müzakeresi yapılan 
11 O ila 115 milyon rubleye Şark karşılıklı yardım pak
baliğ olduğu tcsbit edilmiş- tının muhtemel tasrihatına 
tir. Şayet altın islihsalatı göre, işbu pakta imza vazet· 
geçen sene istihsalatına te- miş olan devletlerin bütün 
vafuk ediyorsa 1934 senes- kuvvetlerini birleştirerek bir 
sinin ilk altı ayında 64 _ 67 tecavüz ile suçlulanmış olan 
bin kilogram altın istihsal devlet aleyhine hareket et · 

meleri icap ediyor. Almanetlilmiş olması lazım gelir. 
Fakat 1933 senesinin ilk ya'yı bu hal, iki cami arasın-

ı da beynamaz bir vaziyete altı ayındaki altın istihsa atı 
ikinci altı düşürmÜ§ oluyor ki, Alman · 

mezkür senenin ya mevzubahs olan bu 
ayındaki istihsalat miktarın· Şark Paktına dahil olacaktır 
dan az olduğundan 1934 ve bittabi, intikam ve teves
senesinin ilk altı ayındaki sü porğramından vazgeçe 
altın istihsalatını takriben cektir. veya yüzünden mas-
50 bin kilogram olarak tah· kesini atarak, beslediği ni-
min etmek doğru olur. yellerini bütün sarahatle mey-

~'l' dana koyacaktır. 
Mısır ~ava Almanya zaman kazan-

mak için uğraşmaktadır ve 
fHosunun takviyesi komşularından bu gün ~u-

na, bir diğer gün şuna kur 
yapmakla vakit geciriyor. " 

Pester Lloyd" dan 
Mısır hükümeti bava filo· 

sunun takviyesine karar ver
miş ve 10 adet yeni harp 
tay ya resi için İngiltere'ye 
telgrafla sipariş vermlftir. 
Bu suretle Mısır'da yeni tay· 
yare meydanları da tesis 
edilecektir. 

"T.:in al a cağı terlbirlerde haklı 
buluyoruz ve bütün cihanın 
semp~lisini kazanacağını da 
temin ederiz 

Asıl şayanı taaccüp olan 
ŞP,y şudur: Asil•rin tekli(!~ . 

rini müdafaada bulunan bir 
ecnebi devletin · münıes~ili 
görülmüş ve bu hal herkesi 
huyrette bırakmıştır. ltalyan 
milleti, Avusturya hadiseleri
ni, soğukkanlılıkla karşı. 

lamaktadır. İtalye'nın şinı· 
diye kadar takip ettiği 

siyasette hiç bir tebeddül 
olınıyacağını söyliyebiliriz. 

Anlaşıldığına göre, Al-
manya bir münasip dakika
da , alakadar diğer devlet
lerden çok mühim bir hu
susun aydınlatılmasını isti
yecektir. Silahlanmasının 
meşruiyetinin, paktın imza· 
sından evvel mi, yok.a im
za ile aynı zamanda mı ve 
sonra hangi nisret dahilinde 
tanılacağı etrafında sual 
sormağa hazırlanmaktadır. 

Almanya İngiltere'nin ve 
İtalya'nın şimdiye kadar 
almış oldukları vaziyet 
üzerinde Almanya'yı tatmin 
etmeğe müstait bazı yeni 
tadilat yapacaklarını ümit 
etmektedir Şark Lokar
nosu Pakt mm siyaset siste
mine dahil olmıyacak olan 
İngiltere ve İtalya, bu hu· 
susta bir hayırhah bitaraf
lık muhafaza edeceklerini 
ilan etmişlerdir. Bu iki dev-

Hollyvood sinema merkezi 
olalıdan beri bir çok yeni ıar· 
kı ve danslar oradan çıkmak· 
tadır. Bu meyanda Amerika· 
nın en yüksek ücretli dansözü 

olan Veloz ve Yolanda yeni bir 
dans icat etmiılerdir. Bu dan· 
sın ismi (<Viola Vah» dır. 
Viola Vals; tango, fokstrot 
ve valsden bir çok müzık 

parçaları ve figürler alınarak 
yapılmıf bir danstır. Husu· 
ııiyeti de tempoyu ayaklar· 
dan ziyade baş omuz ve vü 
cudun üst k11mı takip eyle· 
mektir 

Bu dans (<Mesut Avdet" 
filminde Veloz ve Yolanda 
tarafından ilk defa olarak 
oynanmıştır. Çok alaka ile 
karşılanan bu danHn filmin 
iraesini müteakip bertarafta 
yayılacağı muhakkaktır 

Şehir' de: 
Çinganeler kralı 
Meşhur yıldız Don Joze 

Mujikanın bu ıaheseri mu· 
hakkak ki sizi sonuna ka· 
dar zevkle sürükliyecektir 

· Joze Mujika nasıl sinema 
meraklılarına sanat kabili' 
yetini teıhir etmiıse, ıüphe 
yok ki Çingeneler kralı da 
aynı şekli muvaHakıyetinİ 
isbat edecektir. 
~~~~~~~~~___.,, 

let, geçen ikinci kanunda• 
silahlanma meselesine dair 
ve 15 nisanda Berlin hükiı· 
meli tarafından bir derece· 
ye kadar tasvip olunan ıkl 
"Memorandum. tanzim 11e 
takdim etmişlerdi. 

17 nisan tarihli Fransıı 
notası da bu "Memoraıı· 

dum. muhteviyatının sıhhat 
ve isabetini teyit etmekte 
kusur etmemi§ idi. Şimdi, 
İngiltere ve İtalya, ki vazi· 
yetlerine yukarıda iıare 1 

edilmişti, mevzubabs •J\>1e• 
morandum., muhteviyatııı · 
dan olan hiçbir tasrihatı~ 

ne vasıtasız ve ne de vası' 
talı bir şekilde yeni siste11ıe 

ilhak edilmek maksadile• 
ihyasını istememektedirler· 

Gerek Londra görilımele· 
rinde, gerekse "Bayonııer 

da ı':iylediği nutukta, rJ. 
Barthou bu mesele için bir 
vaziyet almııtı. 

1 Şimdilik susmuş ve fak• 
bir hey lı müşküller içinde 
bucalıyan bir devlet vardır• 
o da Lehistan'dır. Birço~ 
defalar bunu yazmııtık ~a· 
li hazırda Fransız - Leh ınüj, 
nasebetlerinin geçirmekte 0 

dukları buhranın ana mesti' 
liyeti Fransız'lara racidir. 

Lehistan vaziyetinde~ 
anlıyacağımız şudur: 

1 Lehistan bir çift siyatt 
takip etmek tasavvurund~ 
dır Bir taraftan her ıeyl~ 
çok fena bir neticeye ,,,. 
ra bilmesi ihtimalini düıürı' 
rek Fransa ile olan ittif•~1 

bir yedek i s t i n a t g A ~ 
1 ~· olarak daima elde bu ti 

durmak. Diğer siyaset i•e' 
Berlin hesabına küçük jll' 

lafı zaafa dütürerek, ha~1 ~ 
8ovyet Rusya'ya karşı ReıC 
tarafından gelecek bir t'

1 arruzu hazırlamak; buıııl 

da mükafatı olarak, Lebil' 
tan'ın tamamiyeti mülkiY1 

Al ' d . • ti tine manya nın aımı ·r 
ayetin! temin fdehln:eP 1 

Tabii, Lehistan diledif,
1 

siyaseti takiple serbest!Jı 
Fakat buna rağmen batır 
tutulması icap eden bir lı' 

ıl klkat vardır: Lehistan ~,. i 
yetinin icabı iki şıktan blf 
sini ihtiyar eylem< k nac:h', 
riyelindf'dir. Şu halce fı;i 
sız ittifakırdan va<gqıf. 1

0r 
dir, vazgeçmediği takdırıı 
de bu ittifakın tahmil eY 1. 

diği bilcümle vazifeleri iİ1 ~ 
rine almalıdır. Zira ıı:, 
mevzubabs elan yerde "' 

1 
fe de vardır; vazife ise ı1'r1 
suliyet doğurur, ve bu fe il' 
!er ve cemiyetlerce ı.e 
olan bir realitedir. 
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Yıldız; yağdırıyor. Müte arrı. e • Oturup falıma bakasım gelir . dim: a ı : Sağır olmakta l<u a ar. 
Köylere gitmek için dara- mas sütunlar boğazın ık.ı s~- Ümidim parlayıp birdensönünee - Mektebi hastalığım do- - llani, Yaşar. Taş mek-

cık patikalardan geçeceğiz hili arasına pırlanta kopru · Kendimi ateıte yakasım helir. layısile yarıda bırakmı~tım. tep. Aynı sırada otururduk. 
Gün olacak iti yıldız, güneşi ler kurmuş. Kuvvetli bir arlı.anın yanlı_ Bu bir ka(' kelime başı. 
aydan, ayı güneşten seçece- Çapkın mevceler ahenkli Yan yana görünce bütün elleri, milo beni iç Anadolu kaza- ıııın içinıle lıir manevra fi-
ğiz. Bunalmıyacaksıu. BunR- şıpırtılarla ilahi bir vecd Başımda savrulur hasret yelleri l:ırından birine yolladılar. ş egi ateşliyerek ge\·ti Bu 
lıreak eğer, kırık testiler· içinde sahili kucaklıyor .:· At yapıp kendime cotkuo selleri İstanbul'dan zengin hayal. alevl ~ rin ış•ğında onun çeh-
den p · narl•ırın buz gibi su- Bu devamlı muatakayı go- Buradan oraya akuım gelir. lerle ayrıldım. Gittiğim kü- reseni bulup çıkarabildim. 
yunu içeceğiz. ren ay hicabından kızarm~ş.. çük bir kasaba idi. llele ha Epi konuştuk. Yaşar bu 

Yalnız altımızda bir Arap Denizin üzerinde tabıat Uykumda bir uçıuz deniz açılsa yatı pek sönüktü, canım. raya memuriyetle gelmiş 
atı veya bir İngiliz kısreıtı 1arabına aşk içkisin.i ~arı~- Yolumun üstüne dağlar saçıha Alçak, basık evlerile Lu Yerliler<l,·n birinin kızilc ev-
yok . Köy yolları böyle yol- tırıp ıztırap koktel'. ıçmıı Ayaklarımla da aram açılsa kasaba beni bir cendere lenmiş. ~imdi daireyi bıralı.up 
culara çok yabancıdır. sandallı aşıklar kafılesi do· Kendime bir kanat takıuım gelir. halinbe sıkmağ:ı başlamıştı, ticarete başlamış. 

Gö1ül bir ok gibi hazan !aşıyor. daha ilk günlerde. Düşünün; Ona halimi anlattım. Beni 
dalar da ufuklara. Köy göl- Bu gece boğazın suların- Bulutlar çatlasa kasırga, olsa insanlarına, seslerine, her teselli etti. 

· '1 da f · b. V edı·k Güneşler saçım, ba•ımı yolsa; ·1 b ld leri (•eker senı "o · da e sanevı ır en • şeye tamamı e ya ancı o u. - Çare buluruz. dedi . 
d b. B· k't B· Belalar önümde birikse dolsa dalı.i sulara. Bura a ne ır alemi var. ır 1 ara. · ır ğum bu kasabada bir han Biraz hafifler gıbi oldum. 

Ada'nın,ne bir Moda'nın hayatı genç kız yanık kalbinin en Hepsine gözyumup bakasım gelir. odasında oturuyordum. Asıl ı ·.• 
ki d Muallim mekte l ıi 

var. hassas derinli erin en ge- belimi büken şey de bu idı ya. <;are dulduk nihayet. Onun 
Göreceğin bakır yüz\~, len bir elemle" l'eyaz gece- Muharrem Akşam karanlığı basar bus- 1 yanı başında iki göz odulı 

ıüıgün gözlü ve bir anadıl ler. operasını hıçkırığı an- maz sokaklardan el
0
ayuk \'0· metrük bir eveeğiz varmış, 

sözlü köylü kızları sana Mo- dıran bir sesle haykırıyordu. kiliyordu. Bir hafta han kö- ) bana münasip görmüşler. 
da'yı hatırlatmos . n.Mo.da'da. Ve Aylardanberi bu beyaz ge· no··NEMEM ANNE şelerinde afaro~ edilmiş bir Temizlikten sonra hemen er-
adada bir bakır rengıne gır- ce şarkısı, mehtaplı gecele- udnm vazıyoıio<le yaşadım. Bu tesi gün eve yerleştim. Ar-
mek ve güzelleşmek için gün- rin, sevdalı gönüllerin bir hal bir hafta devum etli l:lir tık bir ev sahibi olmuştum. 

ı d an - 1 t Ayrlık acısı bükse belimi !erce yok yere güneş e u_r nevi terennümu o muş u. 
bir hoppa ruhlu kız benzıye- Boğazın her köıesine bu Gayeme varmadan dönemem 

Y 1 
' 

Uzatma beyhude titrek elini 
anne 

mez Ayşe'ye. şarkı sinmiıti a ı arın pen· 
Ada'da zevk i(·in bindiğin cerelerinden taşan piyano, Gayeme varmadan dönemem anne!.. 

eşek, burada bir zaruret vası- keman nağmelerinin bestesi, 

tası olur. yine beyaz gece idi . 
Moda'nın kumlarında yal- Bu eser, boğazın hemen 

nayak gozmeyi bir zevk ve bütün sahilinin tanıdığı o.ç, 
eğlence bilenler.köy yolların- sefil bir sanatkarın eseri idi. 
Ja yokluktan yalnaynk yürü- Kenarları düz, ortası kıvrık 
y~nleri bulur. İspanaohari şapkası, ense-

i,tanbul ruh ile Anadolu'y~ sine kadar taşan uzun, kirli 
bakmak boştur. Ayşenin par- saçları, pejmürde esvabı, 

maklarında manikür bulunmaz. bağsız , yırtık potinlerile 
Nasırlı ellere manikür olmaz. halk arasında sefalet vahidi 
O ellfr bir pamuk yığınında kiyasisi olarak tanınmıştı. 
yahut g~çiC"i bir aşk tuzu · Hemen hiç kimse ile ko-
ğınJa dolaşmaz. nuşmaz, kimseye de minnet 

O nasırlı eller toprak eş. etmezdi. Paraya hiç düşkün 
mek, gönül ve P.lom deşmek dağildi. 
irin yaratıl~ıştır.Köy .. erkek- Hatta zengin bir yağ tüc-
leri ne bir lstanbul zuppesı, carının bir kerez havası çal
köy kızları ne bir Beyoğlu masını şiddetle redettiği için 
kızıdır. bir tokat yemi,, bir kulağı 

yam altlarınJa geçen meh- da bu yüzden ağır işitiyor
taplı geceler, Yüreklere iş- du. Servetin, sanatına bu 
!iyen en temiz sızıdır. hakir muamele bıraklı8ı te-

Bir köy Jelilı.anlısının gön- essürden dolayı bu sanat -
)üne Juşen Ayşe, Köyün kar insanlara karşı pek ür-
yıldızıdır \'e Ayşe, bilki kek nazarlarla bakıyordu. 
Türkün öz ve t~miz kızıdır. Onun hakkında bir çok 

Ve y.ldız: rivayetler de mevcutlu.Kimi · 
«Yalan hile asla girmez eski bir zabit olduğunu, ba-

bu köylerin iç-ine zısı babasının servetini biti 
C• A !<latanın yalancının bu rip sefalete sürüklenen bir 

y'erlerde işi ne?» serseri olduğunu ileri sürü-
• • yordu. 

Satırlarımda• bazı ithaf - fakat bunların hiç birisi 
lnrı sanıı karşı yap:yoruın. hakikate yakın olamazdı. 
Bunun, ccKızım sana söylü- Onun hali gibi mazisi de 
yorum, gelinim sen anla!)) müphemdi. . 

0 

dem.ık olduğunu sczeceğinc, 
şüphem yok. 

Rin muhabbet bir sehlm. 

R. Gökalp 
Yıldız; 

Mektubunda, toy bir deli
kanlının sann, benim hak
kımda mektup yazdığını bir 
iki satra sıkıştırırken: 

Şimdi derin bir sükünet 

Ay denizden saçlarını 
var. • k·Jd· 

toplıyarak yavaş yavaş çe ı ı 

Ufak bir kubbenin pence-
. dAn bütün ışıklarını I 

resın " 
bıraktı . İçerde ne bir ses ... 1 

Ne bir nefes ·· 
Ayın en hassas dostu ölmüş

tü Örtüsüz tahtalar üzerine, 

k k kemanına yaslanmış 
ırı . 
. o··1u··yu·· ay eyice seyrettı 

perışan 

Derin bir teessürle sa -
natkarın matemini tutmak ' 
için mor dağların arkasına / 
gömüldü. · * 

Mihnete veremem en ufak değer 
Sırtına gururdan vurup bir eğer, 
Üstüne kurulup ıahlanram eğer; 
Gayeme varmadan dönemem anne! 

Gurbette çektiğim bu nankör çile, 
Ülkümden ayırmaz bir zerre bile; 
Da~la:rı lafları getirsem dile 
Gayeme varmadan dönemem anne! 

Herteyin bir dönüm nol<tau vardır. 
Bu nokta bir iğne gözünd•n dardır. 
Oradan dönene ne büyük ardır 
Gayeme varmadan dönemem anne! 

Arzuma, ülküme hırsımı kattım, 
Çalışmak zevkini böylece tattım; 
Sütü bozuklara bir kement attım 
Gayeme varmadan dönemem anne! 

içinde kalmasın bir tek tikayet 
SeJl hayırdan oku bir iki ayet, 
Bu yolda hayatım bula nihayet 
Gayeme varmadan dönemem anne!.. 

M. M. 

Feriduıı 

TESELLİ 
Çıldırırdım, eğer ona kavuımak 

Ümidi almasa, 
Teselli, toprak 

Tasıma bir pınar suyu ıerinliğile 
Şimdi içimde bilmem kaç yüz bin. 

dolmasa. 

Bo bin 
Teselli ıeritlerini doluyor. 

Teselli. 

İçme vantilatörden gelen, 
En 

Harikulade bir serinlik gibi doluyor. 
Şimdi içimde binlerce vantilatör 

İ,lemel<tedir . 
Ve teselli bir 

Papye büvar gibi kurutmakta göz vaşlarını, 
Transformolor kalbim 

Daussıla dinamolarını çeviren motor kalbinı, 

Kalbim bir elektrik deposu. 

Arzular bir 
.:>u 

Gibi dauuıla bobinlerini çevirir. 
İçim , 

Kaç yüz bin 

Kulaç 

akşum üstü kasabanın ~·ar 
şısını dolaşmak arzusuna ka
pıldım. Ve dolaşmağı ba~
ladım. llarap bir sokaktan 
geçerken arkamdan bir ses 
beni çağırıyordu. 

«Bu hicra kasabada beni 
kim tanırı> diye yürümek 
istedim. Aynı ses bu defa 
ısrarla haykırJı. Başımı ço_ 
virdim. Seslenen aılam basık 
bir dükkdn kapusundan hana 

' nşinıı aşina gülıimsiyerelı: el 
ınllıyordu. 

Yonma gittim: 
_ Merhaba! Jiye elini 

• • 
• 

İlk geceyi kapu n(·ıl ı p ka. 
pRnma seslerinin vehmi i~•İn 

Je, fakat her ş~ye rağmen 
deliksiz bir uyku ile gerir
dim. 

• • 
• 

Bir kaç g ece sonra idi. 
Ge~· vakit lumbayı kısarak 

yatağa uzand ğım bir sıraJa 
kapı açıldı. Donuk petrol 
lambosının aydınlığ . ndan 

uzun boylu, narin ynp : lı bir 
kadın belirdi . 

Kadının başında yeşil bir 
örtü vardı. ll ı rııf e<ler ı m, ev-

uzattı. velı\ korktum; batmnn bat-
Uzs.nan eli s : ktım . man ter döktüm yorgan al -

0, tında.Zahir, bu yeşil baş ör-
- Yahu! <liyor<lu; tanı· tülü hatunu eyi suatte olsun 

dıkları böyle çıgneyüp gc\' - )ardan zannetmiş olacnğım. 
mek olur mu? Ne yeller attı O yatağımın etrnf.nda ıkı ko.

1 seni buraya.. re döndukten sonra kapudan 
Oa:ı macerayı anlattım. ('ıkup gıttı . 

Ama bana bildik \'ıkarı bu Ve buhal bir \ok geceler 
adamı tanıyamamı~lım. devam etıı. 

HafızJmdaki bütün bildik Rir hayalet otlama gelıyor, 
simaları gözlerimin ör.üne y .ıtağımı tavaf <ttıktı'n son-
getirdim. Fakat hiç bir :ne ru dönüp gidiyorJu 
benzetemiyordum. O, berıım Eyı ve fena manada ılınl cdi _________________ ., 

SON 
Günler hafızanda bir sel oldu da 
İsmimi gönlünden sürüklediler. 
Emel çiçekleri bugün goldu da 
Bana, matemimi dinle dediler! 

Aylar bir tül oldu muhayyelende 
Sevgimin son açan gülünü sardı. 

Göğsünün üstünde titrerken len de 
O penbe ufukta bir lem'a varc1ı. 

Ben mihnet yolunda emekliyorken 
Kalbinin üstünde unuttun heni1 •• 

Senden bir emeli son bekliyorken 
Gönlümde bir gülden kaldı dikeni. 

[fSf R [ öGOT 

bandırma 

M. Kasın1 

lıey"c 

Deli gönlümdeki orku 
Şimdi aıkımdan ağırdır. 

Taıa yaklaşsam olur"mu? 
Gece kördür ve ıağırdır. 

Dört yerim sımsıkı dört bağ, 
Göz yaıım bir kara damla 
Bir değirmen taııdır dağ. 
Dönüyor hasta kafamla, 

Mustafa Seyit 

ğim Anadolu hikayelerinden 
ilhamlanarak bu ziyarete ma· 
nalar veriyordum. Hatta ka· 
kadına b:r kar defa da seslen
mek aklıma geldi. Bilmem 
neden vazgeçtim. 

Tuhaf <!eğil mi?. Ben bu 
narin tozeye,sevdalanıyordum. 

Ama çok güzeldi, bu kadın 
da. Nihayet meseleden Ya
şar'a bahsettim. 

Onu sevdiğimi ve bu ziya
rete mana vermesini ıöy le· 
dim Yaşar, bu h4diseye tu
haf bir alilka gösterdi. Bana 
kadını tarif ettirdi. 

• • 
• 

Sonradan öğrendim ki bu 
Yaşaı 'ın karısıdır. O, bunları 
barıu sonra anlattı. 

Ben,onıı kadını tarif ederken 
şüphelenmiş karısının nihayet 
uyumamış, bir gece p•şine 
diişmüş, hatun uykudan sı~

rıynrak başına baş örtüeünü 
örtmüş ve aramızdaki alçak 
duvardan atlamış. Yaşar da 
arkasını bırakmamış. Kadın 

benim odaya girerek dönüp 
dolaşmış yine yerine dönmüş. 

Bana hatta. Yaşar: 
- Vallahi! dedi. Sllnden

do karımdan<la şüphelenmiş

tim. 
Kasabadaki doktor«ıairi-

filmenam» dedi. Bu bir 
uyku hastalığı imiş. 

• • 
• 

nevi 

Rir hafta sonra Y aşar'la 
karısı İ~tanbu l'a gittiler. 
Benim de gittildcrinin ikinci 
gününe ba~ka yere tayin 
emrim geldi, oradan ayrıL 
ılım. Bir kar defa Ya~ar'a 
bu hll.diııeden dolayı af dile· 
yen bir mektup yazmağı ta
Mrladım da vaz geçtim. 

• • 
• 

Aradan seneler ge~•ti, l:lu 

hilı.tıyeyi hilld çok canlı ?e 
taze hatı rlurım. Şimdi Yat•· 
r'ın güzel karısı eyi olmuş 

mudur, yoksa.hdlA öyle mi
dir? Bilmiyorum. 

bize gelen eserler: 

Kadro 
Ankara'da neıredilmekte 

olan bu fikir ve sanat mec
muasının 31 inci sayısı çık· 
mıştır Şevket Süreyya, 
Vedat Nedim, lsmail Husrev, 
M. Şevki beylerin değerli 
yazıları vardır . 

Kadro'yu okuyunuz. 
türünüzü çoğaltırsınız. 

Kül-

·~ana bildirmememi rica edi. 
yordu. Arkada~ n olduğunu 
sezdiğim İ\'in bu kadarcı~ 
yazdım. Duymamış ol » dı
yorsun. Ehemmiyeti yok. 
Kendinden bahsetmek, bir 
yazı yazmış olduğunu göster
mek heveslisi olan aşık dos
tum, ban:ı da, herkese de 
hem ağ,zdan. hem gazete 
ile bu mektubu yazdığını söy· 

Sanatkarın ölümü der
hal etrafa yayıldı. Kuülbeye 

irenler, sönmüş bir mumun 
~ibinde bir kağıt gördüler. lçım bir bobin 

içim .. 

.. Ağabeyim Saclık 
Gündüz güneşle yıkan, geceleri mehtapla. 
İlişiğin olmasın hulya denenen serapla . 
Saçlarını salıver rüzgar çözsün, taras111; 
Şakı .. BLillbül, sesine seni bir eş arasın • Sar aşın Takvımı • 

ledi, okuttu. 

Ben, bu lı.ıı<lar ehemmiyetle 
bahse dei'Ter siitunlar dol. .., , 
durmıya !Ayık bir genç de· 
ğildim. 

Üstat (1) Dostum llitfetmiş. 
Sağ olsun. Allah ömrünü ve 
boyunu uzun etsin'. 
«Hasmın sitemini anlama. 

ınak, hasma sitemdir!» 

R. O. 

Üzerinde"hiç bir servetim 

1 d • g·ıbi benden öksüz 
0 ma ıgı • 
kalacak bir mahiukum dahi 

yok! 1 
Yalnız arkamda bıraktı-

ğım kemanımın öksüz .~al~a
sından korktuğum, urktu
ğüm için onu parçalayıp 
öldürdiim" cümleleri yazıly
dı .. 

Adana; KızLisesi son sınıf 

Cahide Hulusi 

Gibi teselli şiritlerini dolar, 
Ümit içime vantilatörden gelen, 

En 
Harikulade bir serinlik 

Çıldırırdım eğer ona kavuımak 
gibi dolar, 

T ese ili toprak 
Tasıma 

Bir pınar 

Ümidi olmasa .. 

suyu serinliğile dolmata,. 

934 

Mustafa Niyazi 

Yorgunluk vücudunu sarınca buğu gibi, 
Atıl uyku gölüne bir yavru l<uğu gibi 
Kuşlardan daha tez kalk, tü 1 yap seheri bürün 
Sana bakan gözlere nurdan bir heykel görün 1 

Bir ufuktan bir ufka hız alsın sayhaların ! 
Balon balon yükselsin billur kahkahaların 
Varsın sana gam, kedu bütün ömrünce küssün, 
Sen neıeni kaybetme, tebessüm olsun süsün. 

Muallim Mektebi 

Muharrem 

1 

1 
1 
1 

TEMMUZ 
01 

Salı 
Gün doğumu: 

Zevatı 5,5 
YIL: l 934 Ezanı 9,38 

REBİYÜLAHIR 19 

i
l Zalimin zulmü varsa maz·Aı 

!umun da Allahı var ----------
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A i 
1 
e Bahçe 

5 
inde i-~~~iijiiiiiiiiıı~=~~~ı:iiii~:i~i::iiıı:iiii~iiııii~iiiJİl~-:--ıl ~ - Temaşa 

Selma H.Mustafa B. Şeyh şamil dansında 

·~~, ı ı Ü OTEL VE GAZİNOSU 
1 SEıfiR 1 1 ıırA HFELI ! a 

Sinemasınd<t 

31 Temmuz 934 Salı dan iti~aren 

Çinganeler Kralı 
Teıııs 1 edPrıh'r: 

.IOSE ,\JO.llK .\ 
HO:-ıİT.\ ~101\ENO 

llu filimde istediğiniz her şeyi bulacak
sınız Çok latif ve cazibedardır. Muhte
şem ve gönül okşıyan sahneler, aşk, şiir 
müzik ve JOSE MOJİKA'NIN billur •esi 
sizi teshir edecektir. 

Ayrıc dünya havadisleri 
Suvare 9,30; Cuma 

2,30 dadır . 
matinarr ız 

. ı •• 
SİlVEMASINDA ı~ 

"" 
• •• 

Şeref Bey İdaresinde 

Balıkı·sil'itı lıt>r lıu~ııst:ı ı·rı 
rııükeııııııPI olt'lidil'. 

27 Teınmuı 934 Cuma dan itıbaren I ~= 

EvfenecekKızları ii ~ 
t:fl 

Konfor. Temizii~. Servislerinde~i ~ 
n za~l t ve ciddiyet, emniyet 

1 t:f ~ 
Bu şen ve hoş fılimi , tD 

ı ı: görmenizi tavsiye 

ederiz. 
, t• 
1 •• 

Gerek Memleket halkının, 
g('rt:k bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmiştir. 
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!J Güzel Sesli Bir Radyo Mevsimin en kibar fi/imidir. 
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B. Selma hanım ve arkadaşları : ~ 'W !!-----------·----••••••'!l' 
Varyetelerine bu akşamdan itibaren 

başlıyor 

Mcrıılekctiıııiziıı lıcl' ıar·afıııda lıüyiik rağbet 
kazaııaıı sPYinıli saııaıkar111ıız t:ıkcliı kar lıal
kınııza ıwzilı 1-(ect'f Pı· vasalacakıır. ·- ... .. 

Geliniz Giirii ııüz 

Eı·clck k<tzıısı Mtl Jıııii- ı 
d iirJiiğiiııd.en 

Ma rnı:ıı·a'ıırıı Ekiıılik ad~ . .;ıııc'a !ıir lnıp lını rıp 
Yel<leğ l'ıııeııi'ııirı 111ilki.' Pliıw H'l'İlcıı flt'~iıı p:ıra 
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Pili IW~ lil'a tl•·dcJ fıautli rnyik göriilıı:ı·tliğirıd<:>ıı 
6-8-934 pazarf.t'Sİ giiııü saat 15. ıc ilrnle~i ~:.ıı ı ıl
ıııak Üzf'ı·e nıiiza\ed('Sİı . iıı hiı Jwf'ıa ırnıdit etli!-• 
<ligi ilflıı olunur. 
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Bu kere İstanbul-
dan celbine muvaffak 
olduğum Mlisyü Vil. 
li tarafından en m üş. 
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tar~da 

her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka· 

lar ima 1 edildiği gibi 
eski şap!<a-lar da ye-

l ni bir hale getiril-
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BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaş· lar ve el bi-

seler üzerinde olan 

bi'umum lekeler beş 

Jakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha

lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
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YON i S Erdt>k'i11 Faı~a ille\ kiırıdc Yıııııı:ııılı ~il-olakı' 1 Necip beyin losyo11ları ve 
dı'ıı mNı•ı'ık 17~30 ıııeıı·p .\1. '.~ ôöb a~:l<'ı ııııılılpvİ 
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İıaddi ı:ı.~ ik ı.;iiı·üfn]('digiı ı dı · ıı " 28_7 934 ıarilıin- bahar o onya ve losyon arı 
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Erdek ıııaliyesinP ıııüracaatlaı·ı. 

Bandırma icra 

memurluğundan : 
Manyas nahiyesi köy oda · 

Buı haniye asliye 

rna~keınesinden: 
Susurluk kazasın : n Fırt 

son moda hanım çanta ve eldivenleri 

93.5 modeli ve gayf"t şık düğine ve toka

ları yeni gelmiştir. 

Yeni çeşit Tuhafiye tiea rethanesi: Kadri 

B<tlıkcsiı· 1\sl<l•ı·lik Sıı-

Satış yeri: 

T1AVSAN'LILlf ZADE FAMRt 
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Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 
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