
... 

ı 
1 

Umum nüfusumuzun 18 milyonu geçeceği 
ta~min ediliyor. 

Tevfi~ Rüştü ~ey Cenevre'de Yugoslav ve 
Romen Hariciye nazırlarile görüştü. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 
S a h i b ı ve H a t m u h a r r ı r ı 

Müstecaplıoğ-lu Es at İldi/ 
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dayat ve fikir 
Hayatın zaruret ve şekil

ler; değişti~çe ona hakim 
olan fikirlerin değişmesi 
lt1biidir. Hayat ve fil ir 1 ir-
b;,· - 1 ki . 1 Uzerine karşı ı ı tesır 

Yllparlar. Fikir!trdeki te-
kaın-ı h ·· u ayal üzerine mu 
••• sır olduğu gibi hayatın 

lllruretleri de fikirlerin sey 
•ind c · l h e rol oynar. enııye 

ilY11tındaki sar ınrılar. çok 
kerre hayat ve fikir ara-
11nd11ki ahQnksiz•ikten ileri 
Kel;, Bazan bu ikı unsur
dan biri geri kalır. O vakit 

lı.aYatın fi:.re v~ yahut fık
•ın hayata yetış msi için 
fevkalade tedbirlı-re ihtiyaç 
KÖrüliir ki bu da nihayet 
inkılap denilen büyük ha
'•keu doğurur. 
Hayatın bazı sahalarında 

'•<tlitelere nisbetle fikirler 
ht1ylı geri kalmıstır. Mesela 
b -
eynelmilel hayatta millet-

ler; .Liribirine yaklaşlıı an 

ın lletler arasında hem eyi
lik ve hem de kötülük ba 
ktınından beraberliği temin 
0 den hayat prtlarına nisbet
le fikirler geridedir. llirçol. 
ıneınleketlerde milliyet f kri 
beynelmilel münasebetleı i 
bozacak derecede ifrata var
ınııtır 

Bırçok memleketlerde dev
letin hakimı~eti prensipi 
Uınumi menfaati ihmal ede 
tek şekilde darlaımıştır . Tek
n,k h~yat111 terakkisi dere 

Cesinde fikri hayat ilerleme
lııi~tir . Birçok mütefekkirler 
llınumi vaziyetin bozukluğu
nu makineye yükletmekle 
İtin içinden sıyrılmak isti yer

l11r, 1 lalbuki kabahat n.aki 

nede değil, makina medeni· J 

Yetinin icaplarını takdir ede
tııiyen zihniyettedir 

lktısadi hayatta da fikir 
g '•iliği birçok saha'arda 
lt1.rarlı deticelerini göster

llıektedir Cemiyet hayatına 
a.it olan birçok fıl<irler ta
bii kanunlar gibi zaman 
ınofhum·ı haricine çıkan 
lııtıdeler değildir. Onlar da 
ı-.1\., b"" .. 
1 

,at ile doğarlar, uyur-
er, Ve nihayet ölürler.·· 

F'a.k11.t insanlar vücutlarının 
ta.bıı takamülüne karşı bir 
ltıukav<'met gösterdik ini 

~<ilde dimağlarının aynı ) 0 • 

klı lak;p etmesine kolay 
0 lay r zı olmazlar. Keli

'tı •ler;.,, formüllerin sihiri 

:ııları bağlar. Yeni hayata 
Yııun, yenı bir kelıme, 

Yen; bir formül eskisinin 

r••ine geçinciye kadar hay
ı !Oücade'e ttmek mecbu

riyetini duyar. Mücadele 
ba· 

'an çok çetin olur 

Gerek aiyasi gerek iktısa-
di ı· ' . btı ıb~ralizme ait telak~ıl~r. 

ınucadel.?nin en muhım 
lrıevzularından birır.i teşkil 

bet.ınektedır Son zamanların 
Ut .. 

Un zorlukları hemen he 
nı,n bu mevzu etrafınd,ki 
Ci 1 
1-ı alden doğmuştur. Fakat 
il a.Yat ılerledikçe vazi) et de 

l çok adınlanmış olmaktan 
!fer; k 1 <I. . a mıyor. Liberalizm 
•ltl•Lı· k • 1-ı •. ,. ır i. hem siyası 

1 e~ d ! iktı .ıdi cepheleri ile 
ngıı 'd . ere e doğ.nuş oradan 

al k 
d • Ço teki •ni değitlirerek 

1 ~er 
t . me nleketl~re geçıniş-
ır 

.. İngiltere karlar hay.ttında 
•e f"k 
k' 1 ırlerinde muhafaza 

ar ol 
k l mıyan ba~ka m~mle 
et erd 1 b e 1 eralizmin ı;eçır-

T. Rüştü B.
1 

A. logo 
Yugoslav ve Romen Hari- Birinci. t~şrinde memleke- · 
ciye nJZırlarile görüştü tımıze gelecek 

İST .\N UL, 12 (S Ş) 
Arnavutluk kralı Zogo'nun 
önümüzdeki ilk teşrin içın 

de Ankarayı resmen ziya -

ret edeceği ve Gazi hazret-
1 ·rinin misafiri olacakları 

bildiriliyor. 

Tn fik Rciştli bey 
İSTANBUL 12(S.Ş)-Ha

rıciye vekilinıiz Tevfik Rüş· 
tü bey Cenevre'de Yugoslav
ya ve Romanya hariciye na

Yugos 1av mahafilinin Ti
ra!ı"dan aldıkları h lberlere 
göre \hrrİet Zogo'nun bu 
ziyareti "! ürkiye ve Arna 
vutluk arasında samimi olan 
müna<ebetleri takviye ede. 
ceği gıbi Arnavutluk.un 

Balkan misakına ittiraki 
için de zemin hazırlıyacak
tır. Maınafıh salahiyettar 
mehafılimizde bu hususta 
henüz hiç b·r 
miş de~ıldır 

haber veril-

zır ' arı ile görüşn üşti.r. Mün· A p kara 
hal üç daimi azalıktan biri-
ne 1 ürl.iye'nin inlih<. lı itti- istasyonu 
mali çok kuvvetlirlir 

Zekayi bey Tekirda- Ve yeni şimendifer 
. ğında hatlarında faaliyet 

Ti ·, KIFDAG, 12 IA.A.)- ANKARA, 12 (S Ş) 
Milli müdafaa vekili askeri Alınan malümata göre, 
hastı:.neyi teftiş etti Zekai 

Ankara istasyonunun büyü
bey belediyt nin ,·erdiğı öğ-
le ziyafetinden sonra Mal tülmesi için bir proje hazır-
kara'ya gitmişler. !anmaktadır. Bu proje htas-

Muhlis bey yonun her türlü ihtiyaçları · 
ISTANlll "L, 12 \ ::S.Ş.) nı temin edeck asri şeraiti 

Ziraat Vekıli Muhlis bey haiz olacaktır. 

Ordu'ya uğramı§tır. Vekil Yeni şimendıfer hatların-
bey lstanbula gelmektedir. daki inş<>at da devam et-

ORDU. 12 (A.A.) - Zi- mektedir. Fi yos - Çatalağ

raat vekili Muhlis bey vatan zı, Yolçatı - Diyarbekir ve 
vaporu 1 e gelmiştir. Daire Sivas Er.ı:urum hattından 
müessese ve fabrikaları gez Sivas Malatya iltisakın-
miş; gece beleciyece şerefir e dan yüzer kilometrelik kıs
verilE n ziyafetle bulur.n uş- mın toprak düzeltmesine ve 

tur. inşaatına başlanmı§lır. Af 

Celal bey İzmir'e gi- yon Antalya hattının on 

decek beşinci kilometreden kırkın 
ANKARA, 2 ( S.Ş ) cı kilometreye kadar olan 

l.ktısat Vekili Mahmut Ce d h 1 d I 
lal bey cuma günü lzmir'e 

ikınci kısmı a i a e e 1 

miştir 

gelecektir. Ereğli ve Mersin liman-

Rom a Sefırimiz larının inşası tekarrür etmiş-
İKLANBUL, 12 (S.Ş) tir. Ancak bu limanların in 

Roma sefirimiz Hüseyin Ra- şasına başlanması bir zaman 
gıp bey Anl<ar ,'dan geldi. meselesidir. 
Yakında Roma'ya gidecek-!------------
tir . 

Küçük sanalları hımaya 
ANKARA 1 ı (S .:;ı) El ve 

küçük ,:ınayii himaye .için 
bir proje h:uırlanıyor. lktı· 
sat vekaletinde bu malt•at 
la yapılan tetkikler ilerle 
mcktedir Vatington ve Tok

yo elçilerimizclen Amerika 
da ve Japonya'da küçük san
atların i•iıafı hakkında ra-

or ar gelmiştir. Tetkikat 
~aylı ılerlemiş olup küçül< 
sanatlar el ve ev sanayii 
olarak projede iki kısma 

ayrılacaktı•. 

diği safhalar malüındur 
Bazı memleketlerde keli· 

·n bile anıln.an hoş 
menı 

.. ··Imiyecek tekilde libe-
goır·u yeni telakkilere 
ra ıznı 
meydanı terketmek mecbu· 
riyetinde kalmıştır. . . 

Liberalizm kendi b~şığı 
olan lngiltere'de ne vazıyet-

t d . ? Mevzuun ehenımıye-
e ır. l . 
. be'iren alamet erın 
tıne ve ' . . 

k . ha vat •ekılleıinı •ın1-
yarın ı v l 
diden aydınlatmakta o ması-
na binaen lrn sua i' mey
dana attı~ı bahsi ayrıca tet-

kik etmek istiyoru7 ... 
Hakimiyeti Mıllıye 

Zeki nıesut 

'I' '' ,, ,. '' r( .. • • 
fti \ 'il ll~'()Sll 

• 
:ık günü kimlere 

çıktı? 

iSTANBUL, 12 (S Ş.) --

Tayyare piyankosur un on 

yedinci 
keşidesin 

tertibinin beşinci 

dü'l başlanmış 

numaraları tır. Kazanan 

şunlardır: 

30 o.ıo lira 2,347 

raya 
ı 11100 lira ı 2086 numa 

raya 
400\l lira 1755 numaraya 

3000 lira 5468 numaraya 

isabet etmiştir. 

3693, 7467. .9852, ve 
21040 numaralı biletler 
1000 er lira kazanmıştır 

500 Lira Kazanan 
Numaralar 

2 94 9Y89, 13449, 17116, 

150 Lira Kazananlar 
l73, 1979 Z628, ~085, 

589tı, 662'.:!, 8294. 10165, 
10659, 11247 11293, 18898. 
21965, 22281, 2.!812, 

Üzüm Fiatları Çocuk düşürmenin sıhhi 

Dış ~iyasalarda mütemadiyen yükselmektedir. 
Ve içtimai zararları 

Yazan: Dr. ffhmt Halit 
İZMİR. 12 (S.Ş) 

piyasalarda üzCn. fiatları 
mütemadiyen yükselrr ekte 
dir. Yükseliş bLtün pazar
larda kenciisini gÖ>termiş, 

talep fazlalığı fiatların yük
selmesinde müe'8ir olrr uş 
tur. Türkofise gelen malü 
mata nazaran ıııuhtelif mem -
leketlerde üzüm vaziyeti 
şöyle tesbit edilmiştir 

Hamburg; 
9 nu.naralı İzmir üzümle

ri, ağustosun •lln hafta pi 
yasasına nisbetle ey ı'ılün ilk 
haftasında fazla talep yü 
zünden yükselmiştir. 30 
ağustos tarihinde İzmir 
üzümleri yüz kilosu 18 florin 
iken, eylıilün ilk haftasında 
21 ,5 florıne yükselmiştır. 

Fiatların daha fazla yükte! 
mek istidadı mevcuttur 

Yunanistan 
Atina'da kuru üzüın 

fiatları ekistra mallar ve 
blri.;ci kalite 18, ikinci ka • 
lite 16 üçüncü kalıte 13. 
dördüncü kalite 3 dral mı
dır. (Fiatlar okka üzerine 
tesbit edilmiştir.) 

Londra 
Avusturalya malla<ına ta· 

lip varsa da fiatlar mu 
tedıldır. Fiatlar 33 - 3:'ı i 

lin arasındadır. Cer ı:di A
merika malları 33 ;14, Ye

ni Valensiya mah~ulü Eylül 
sevkiyalı 31 §il ndir. İzmir 
rrahsulü nt mara dokuz •if 
Hamburg eylul •evki} alı 
27,6 ş ili1>dir Li verpol 
piyasası~da İzmiı- mahrnllri 

üzerine eyi muamele olmak 

ta ve fiatlar yükselmektedir 1 

Viyana: 
Viyana'da İzmir üzümü 

üzerine hararetli muameleler 
olmakta, fiatlar yükseln,ek· 
tedir. Ancak yükseliş, alıcı 

fazlalığından ve İzmir üzü
müne gösterilen rağlıeth n 
ileri gelmektedir 

• 
incir piyasa;ı hakkında dı

şarıdan gelen rnalün at §U 

merkezuedir. 

Hamburg; 
İzmir ınciri l 934 

beher yüz kil osu 
mahsulü 
(gümrük 

'"•mi ve muamele vergisi 
lllU kilosu için 4,70 fraıık 
tır) Eylül ayı talımili 14 ki 
loluk torbada ekiatra natu 
rel 16,50, emperyal 21 50, 
emperyal seçme 26 50 mar 
ktır 933 s nesi mahrnlü ise 
ekistra mahsuller 15,~0 mar
ka satılmaktadır 

• 
Yumurta ı:iyuası hakkın· 

da gelen malcrrat tu u er
kezdedir: 

Bir haftacanberi, ıark 

memleketlerlrıd~ istihrnlin / 
azlığından mütevellit, piyasa 
larda sağlam fiat 1ar hüküm 

sürer en İngilteı e'c" e iti al at 
vaziyeti noksan.iır. Söylen 
diğine göre l:una scb p, in 

giliz ithalatçılarının } un ur

la pıy ısasını yüksek bulma
larıdır. 

Çekoslovakya'da yumurta 
piyasasında hafif bir yükıe 
liş kaydedilmiştir. 

Doıtum \ c \"Ocuk bakını evi 
il-

Gebelık hıfz ssıhhasır ı ta
kip ederken bütün endi~ele 
rin biri annenin sıl halini 
korumak diğeri ana rahmin
deki çocuğun tabii doğt• m 

vaktine kadar bir arızaya 

uğrama~ına meydan verme
mek gibi iki mühim nokta
dd toplandığı görulmliştür. 

Bu itibarla kısrr.t n t< mas 
edılmiş olan çocuk düşürme 
hadi,esıni ve bunun ınah· 

zurlarını başlı başına gözden 
geçirmeyi faydalı buldum. 

Evvela teessürle şunu kay
dedeyim ki çok doğuran ve
lut.olduğuna §Üphe olmıyan 
şehirli ve köylü hanımları· 
mızın son seneler i\inde ço
cuk düşürmiye fazla bir 
inhimak gösterdikleri n.üra
caat eden bu k.ıbil hastala· 
rın çokhığundan, anlatıl· 

maktadır. 

Bir çok indi mazeret ve 
sebeplere i•tinaden dü~ür

meyi bir moda haline •okan 
münevver z.Ünlrcnın, ruhi 

bir illet telakkisi.ne layık 

olan bu sakim adetin 
avam ve köylü sınıfa men

sup kadınlara da geçmiı 

olduğunu ve bunun doğur

duğu faciaları hemen her 
gun yeni bır vaka !:- ln~e 

görüp takdir elmekt<yiz. 
Netekim müesse emiıe mü

racaat eden vakaların yüzde 
30 zunu her halde çocuk 

haştabibi 

ğun dütmesine veya vakit-
siz doğmasına sebebiyet ve
rebilir. Yüksek ateşli hum
mayı tifoiti, zatürrie. tifüı 

gibi hastalıkların geçirildiiii 
müddetle çocukların düı
mesi çok muhtemeldir. Bun· 
lardan maada iklim deiiiı
tirmek havanın fazla sıcak
lığı, çok fişmanlık, hıfzıı 
sıhha ,arılarının bozukluiiu 
yiyeceğin azlığı gibi sebep
ler de çocuğun düşrruinde 

bir derece amil olabilirler. 
Kullanılacak bazı ilaçların 

da çoculfun düşmesinde mü
essir olduğu unutulmamalı-
dır_ 

Kaıti yapılan dütüklerde 
kullanı'an vasıtalar yukarıda 

kısmen zikredildi. Bunlardan 
maada mide tarikile birçok 

ilaçların alındığı' e h:nların 
beklenilen neticeyi verebil
mesi için, anneyi zehirliye
cek derecede çok kullanıl-

dığı malumun,uzdur. Bun
dan baıka yüksekten atla 
nıa, bel çiğnetme, karın oğ
durma, saman veıalre bu
~usuna oturma, g:bi insanı 

hayretlere düşüren çok teh
likeli çarelere baş vuruldu
ğu öğreniliyor. 

Şımdi bu gibi vautalar-
dan herhanııı birile olursa 
olsun, yapılan dütüklerin 
vardığı fena neticeleri arz 
edeyim: 

Milletler Cemiyetinde 
düşürmeden sonra bat gös
teren nıiihim ve mühlik ih 
tilıHlı hastalar tetkil etmek

tedir Bu vakaların büyük 
bir kısmının kôylü tabdkaya 

1 - Kanamıılar, ilk bir 
aylık düşüklerde hanımlar 

gebe olduklarını nil-ayet 
bir şüphe teklinde kabul 
edebıldiklerinden bazan kul · 
!andıkları ilaçtan sonra gö
recekleri i<anı tabii bir adet 
ıeklinde geçeceğini tasav
vur ederek bunun nihayet 
bulmasın! gün 1erce, hatta 

haftalarca bcklerltr. Elin.i
ze gelen bu gibi vakaların 
bazılarında bu l<anın kesil 
mesine aylarca intizar edtn · 
lerin bulunduğu hayretlt' 
görülmektedir. 

Sovyet il usya'nıı1 cemiyete 
girmesi tahakkuk ( tti. 

CENEVRE. 11 (A.A.) 
Konseyin gizli celsesi bu şe
kilde cereyan etmiştir. 

M Benes Sovyet Rusya 
nın Milletler Cemiyetıne gir-
mesi lehindeki st bepleıi 
kaydederek Almanya ve Ja
ponya'nın çıkmalarından 

sonra ce'Yliyetin 180 nıilyon 
nüfus uk bir memleketin 
iştirakile kuvvrtlenmiş ola
cağını söylemiştir M llek 
gerek Sovyet'ıerın cen.i}ete 
gir.nesi ve gerek kendılerine 
daimi azalık verilmesi te
mine r~y vereceğini bildir 
miştir M. Bartu M, Bek'in 
kararından dolayı beyanı 
memnuniyet etmiş 

ve usul mctseJesini or!e.ya 

koymuştur. Tua vvur edilt n 
usul iki sülüs ekseriyetin 
Sovyet Rusya 'ya n Ü.ait ol
duğunu bildıren bır notanın 

imzasile Moskova'ya gön
derılmfştir 

M. Saynıen Sımon mütalea 

dirde siyasi bir kararın ma· 
nevi neticesiniıı kısmen teh 

likeye düşürebileccğinı bıl

dirmiştir Nilıcy~t mul mese• 
lesi bugün hususi ınükide

melerle tenvir edilmek üze 
re mecli!e tevdi edilmi~tir. 

CENEVRE, 11 ıA A) 
Assamble altı reis vekili 
ınlihap etmiştir. lngiltere 
42 rey, İti!lya 42, Fransa 
4 J, ,\ vusturya 38, 1 lindı tan 
35 ve Yugoslavya 3l rey 
almışlardır. Büro i<ati şekil

de teşekkül elıni~ bulunmak 
tadır Assamble Çin ve İs -
panya'nın talepleri hakkın 
da resmen malumat almış 
tır Çin tekrar intihap hak
kı ve İspanya ise konseye 
tei<rar ıntihap edilme•ini 
istemiştir. Macar hükümtti 
ekaliyetler mesdeEin.n si
yasi konıisyor,a t<'vdiıni is
temiştir. Biiyük komisyo1'
lnr bugün içtima edece!< 

!erdir. serdinden istinkaf eden 
ı-----------murahhaslar tarafından ve 

sikanın im:rasını kolnylaştı 

rabilecek tadılat yapı'ıp 

yapılmıyacağını anlamak 
için teklif edilen metnin 
letkilıini arkadaşlarından 

rica etmiştir Hatırlardadır 

ki Türkiye ve Meksıka 

assamblenın müttefikan 

kabul ettiğı bir kararla 
dav t edilmittir. M. Benes 
usul meselesinin ehemmi
yetinden bal.oedertk sakat 
bir tarzda halledıldiği tak 

Silahsızlanma 
konferansı 

İkinci teşrin· e top 
lanacak 

CENEVRE. 12 (AA) 
Öğre lildiğine goı e • ilahları 
bırakma konferansı reisi 
Hendenon konferans büro• 
sunun ikinci tefrin 
toplanmağa karar 
lir. 

içinde 

verınit 

mensubiyetini kaydedersek 

çocuk düşürmenin halkımız 
arasında ne derece yayı'mış 
b.r keyfiyet olduğunu anlat
mı~ oluruL 

Düıükler başlıca iki sını

fa ayrılır: Birincisi gebenin 
kasti tedbir \'e hareketleri 
haricinde olarak bir tdl<ını 
sıhhi ve harici sebepler al
tında ana ve babanın arzu
su hilafına vul<ua gden dü· 
tükler. 

İkincısi yeniden teşekküle 
başlıyan mahlükun l<endi 
haline bırökıldığı takdirde 
tabıi doğum zamanına ka
dar ana rahmi içindeki bü
yüme devirlerini yaramasın 
da hiç bir mani olmadı~ı 
halde sırf annenin münase 
belsiz dü~ünceler1> kapıla
rak i aç içmesi. rahim tari
kile kibrit çöpü, söğüt dalı 

süpiirge teli, kaz lL}Ü, fir 
kete, gül çubuğu ve daha 
akla gelmiyen bırçok muzır 
vasıtalarla yapılan müdaha
leler tesirile yaplan dü ül<· 
lerdır 

B.rınci sınıfa gıren dü 
şüklerın sebepleri babada, 
annede, çocukta olmak üıe
re üç gruba ayrılır ki bun
ların burada uzun uzadıya 
anlatılması lüzumsuzdur. 
Yalnız kı•aca söy iyelinı kı 

bal anın ya~lı, a•abi fazla 
cin. i miıııasebetle bulunn.ıaıı 
meni hayvancıklaıının ;afi 

yeti ve maluliyeti gerek 
anne get"ek l·abanın frengi, 
\·ereı , sıtnıa İfrete müpte-~ 

lil lıulunmnları bel•oğuklu 

ğu geçirmit olmaları çocu-

2 - 4 aylar arasındaki dü
şüklerde kanan anın tidde
tile beraber duyulan ıancı 
lar de tiddetli olduğundan 

alelekser hastalar bu hale 
bir haftadan fazla taharn
mül edemezler l'ununla 
beraber bunlardan da kan
•ıdığın son raddelerine ge
linceye kadar kanın kendi 
kendine kesileceğini ümit 
ederek bekliyenler vardır. 

Bu yüzden hayatı tehlikeye 
giren ve kurtulmaları cid · 
den müşkülleıen vakalar 
çoktur 

Kasti sıkıtlar arasında be
şinci, alt.ncı ayını bulrr.uş 

çocukların düşürüldüğu na 

diren görülmektedir. Bun
larda görül •cek kanama
lar da aynı tehlıkeyl haiz
dir. 

2 - Düşürmeden ileri 
gelen hastalıklar ve arıza

lar: Kaıti düşüklerin ne ka-
(Devamı ikinci sayfada) 

tr ........... , ........... .._ 

! Vatandaş! 1 
! Bugünkü nüshamızın ! 
İ dördıin~ü ."ayfasında be- İ 
: ledıye ıntıhap encümeni • 
1 nin ilanını oku. İ 
11.. ........ .-....... --.... .tl 
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Tekiı·cağda iktisadi 
haı·ektleri 

TEKIRDAG, 11 ( S.Ş ) -
Tekirdağ limanının Türkiye 
ihracat iskeleleri arasındaki 
mevkii üçüncü dereceyi bu. 
lur. ihracat işlerimiz ıayanı 
memnuniyet bir derecede 
dir Trakya'nın ve Marmara 
havzasının itlek bir isi elf8i 
bulunan Tekirdağ ilıtısadi 

noktai nazardan ehemmiyet
lidir Büyük harpte yapılan 
vapur iskelesi 261 metre 
uzunluğunda :;: 1 rr etre ge· 
nişliğinde olup beş sene ev
vel 17,000 lira sarfile ve 
çift hat dekovil ile nokfan· 
ları ikmal edilerek mücedde. 
den yapılmıştır. Hu iskeleye 
halen beş bin tonluk vapur
ların yanaıması kabil olmuş 
tur. Ayrıca inhisarlar idarP 
ıinin ıarap ve un fabrikala
rının ihracat ve ithalatını 

kolaylaştırmak mak•adi le 
102 metre uzunluğunda 
ve tek hat dekovil bir ilke. 
le daha yapılmıştır. Vilayet 
dahilinde rıhtım yoktur. Ta. 
bii liman olarak Ereğli li· 
manı vardır. 

Tekirdağ hudutları dahi· 
linde 7 ilkele mevcut olup 
Teklrdağ'ında biri büyük 
üçü küçük olmak üzere 4, 

Mürefte'de 1 Şar köyde l 
Ereğli'de biru kü\ ük 
lekele vardır . Tekir • 
dağ dahilindeki iskelelerde 
tahmil ve tahliye itleri ser· 
besi meılek erbabı tarafın
dan yapılır. Bunların nakil 
ücret tarifeleri her altı ay· 
da bir Liman dairelerir.de 

teıekkül eden tarife komis
yonları tarafından tanzim ve 
iktısat vekaletince tasdik 
edilen ücreti nakliye tar.fe
lerile nakliyat yaparlar is
kelelerden Tekirdağ vapur 

iskelesi ciheti askeriyenin 

olup deniz yolları idaresi 
tarafından işletilir. Diğer 

üç iskele belediye larafır.

dan iıletilmektedir. 
Tekirdağ'ına· htan~ul'c'an 

her hafta iki defa vapur 
gelmekte ve ertesi gür.Ü ls
tanbul'a avdet etmektedir. 

Tekird ğ.fıtanlul ar;un
da her gün otobüs sen isle
ri de yapılmaktadır. 

Tekirdağ şarap fab· 
rikası faaliyette 

Tekirdağ ıarap fabrikaEın 

dan bir heyet vilayetimizde. 
ki bağları gezmişler ve 
fabrikaya elveritli olanları 
tesbit etmitlerdir İnhirnr 
idaresinin ve fabrikanın ala· 
kadar memurları mevsimin 
icabatına ve üzümlerin ol· 
gunluk derecelerine göre 

köyleri de gezmişlerdir in
hisar memurları fabrikanın 

ihtiyacı olan üzümün mik
tarını eyi bağ ve üzümle
rin miktarına niıbet ederek 
bu üzümleri kimlerden sa· 
tın alacağını kararlaştırmıı 

ve keyfiyeti mektupla bağ 
sahiplerine bildirilmiştir Her 
bağcıdan üzüm alınmıyacak· 
trr Zira mahsulün fazlalıııı 
ve ihtiyacın mahdut ve mu 

ayyen bulunma11 ~ dolayısile 

fabrika idaresi kendine en 
elveritll ve en eyi bağları 
intihap etmeğP mecburdur. 
idare üç mübayaa fiatı ka
bul edilmişse de daha fiat· 
lar bağcıya bildirilmemiştir 

Birinci fi at: E> i bakıl rr ıı 
her türlü çürük ve bozuk 
üıjimlerden ari ve yemeklik 
nevi ayrılmamıt eyi üzüm 
lerin fiatı. ikinci fiat Ba 
kım ve yaradılıtı ikirci de
recede olan üzünılt>rin fiatı. 

Üçüncü fiat: Evvelre eyi 
olup inhisar memurları tara· 
fından beğenllmit baAlarda 

her hangi bir sebepten bir 
denbire vukua gelen fena· 
lıklardan müteruir olarak 
bozulan ve idarece sumalık 
tabir olan diğer nevi yapın 
cak üzümlerinin fiatıdır. 

Bağcının düıünüp piyasaya 
göre kendi menfaatini ko· 

ruyabilmesi için isterse in· 
hisar idaresine, isterse kab
zımala veya sair mahalle 
üzümünü satabilmesini temin 
ıçin lüzumu kadar zaman 
bmı.kılmıttır Üzümlerin de
receleri fabrika kantar ma · 
hallinde tayin edilecektir. 
Söz e;miş olan bafcı üzü· 
münü aynı zamanda idare 
nin göstereceği tarihte ko
parmağa ve koparır kopar 
maz derhal masrafı kendine 
alt olmak üzere o günü 
fabrikaya neklcdc rek kan 
tar baıında idareye teslim 
et neğe mecburdur Üüzm 
sarsılmadan ııraıı ak-
madan tabii vaziye· 
tinde fabrikaya getirile-
cektir. Her bağcı fahri· 1 
kanın vereceği küfelerle 

1 
üzüm nakledecektir. Bu kü· 
feler her ı!efaıınc'a fenni 

1 
surette tt>mizlerec< ktir. 
Üzümleri nakleden l:a ğcı, her 
küfenin üzerini yapraklarla j 
kamilen örterek güneıten 

muhafaza edecek ve saraıl-
1 

mamasına dikkat olunacaktır 
Aksi takdirde fıranın eyi 
kısmı zayi olduğu için fab 

rika ve miktarı azaldığı için de 
mal sahibi zarar ~decektir. 
Bu sene Tekirdğ'daki üzüm 
mahsulü eyidir. Gfçt>r. sene 
fabril<a üzümün eyisini ki
losu 4 kuruş üzrrıncen al -
mışlı. Bu sent fiaıların bir
az daha yükselmesini bütün 
bağcılar tem<.nni ediyorlar. 
Geçen sene üzümcülerimiz 
m'itereddit bir vaziyette 
kalmışlardı. Bağçıların bir 
kumı üıümlHiı i lslanlul'a 
sevketmiı olduğundan fab 
rika komşu vilayetlerden de 
mübayaat yapmııtı. Te
kirc'ağ tarap fabrikan 
her sene biraz daha büyü
mektedir. Fabrikanın yanı 

beıında yeni bir daıre daha 
yapılacaktır ki, bu C:airede 
her sene yapılan rarapların 
muhafazası için l<av'lar bu 
lunacaktır . 

Fabrika bir hafla sonra 
yeni mahsulden şarap ima
line baılamak üzere bağcı
lar mı dan fö.üm alacaktır. 
Bugünlerde !.tanbul'a da ha
raret'! sevki> at yapılrra~. ta
dır. Piyasadaki üzümlHin 
fiatı 4·5 kurut arasında 
dır 

Tekirdağ 
çusu ve 

mektup· 
defterdarı 

Mektupçu Mithat bey Ma
rdş'a ve Defterdar Nuri bey 
de lzmit'e tayin edilmittir. 
Mithat ve Nuri beyler 
dün mahalli memuriyetleri
ne hareket ederek Tekir 
dağ'ından ayrılmışlardır. 

Tekirdağ'ında nafia 
işleri 

Tekirdağ-Ha yrel: o 1u ,Saray 
Çerkezköy, Çorlu · İatasyon 
yollarındaki in~aat faaliyeti 
devam etmektedir Üç silin
dir hiç durmadan silindiraj 
yapmaktadır. Vilayetimize 
Çanakkale'den iki silindir 
daha verilmiştir Bu maki 
nelerin de Tekirdağ'ına 
nakli için lazım gelen mua
mele yapılmıtlır. Bilhassa 
timali Trakya'yı Marmara'ya 
bağlıyan Tekirdağ Hayrebo 
lu yolunun ikmali Trakya 
ikt .. adiyatında mühim bir 
rol oynıyac tktır Bu yol ay. 
nı zamanda Edirne'nin de 
sahil güzergAhı sayılmakta-
dır 

($JHI R !ıe vn .. l ,rETlf.) 
Belediye İntihap J~~ı~k ~i,~:,~.1 b~!. .. 1 

E 
. . • heyeti reisi Konya mebusu ncumen 1 Tevfık Fıkre~ b~y dü~ izcnir 

trenıle şehrım•ze donmuş-

Defterlerin tetkikatını bitirdı. 
Defterler ayın 15 inden 20 sıne kadar 

asılı duracak 
Dün aktam Belediye inti

hap encümeni belediye reisi 

Naci beyin reisliği altında 

toplanmış ve defterler üze· 

rindeki tetkikatını bitirmiş

tir. Belediye intihabına itti· 

rak etmep üzere l 0349 mün-
tehlp tesbit edilmiştir. 

intihap defterleri ayın ilk 

15 inci günü asılacak ve 20 8 
inci per,embe gürü ka1 dırı 

lacaktır. Pu müddet z ... fın 

da her hemşehri defterlerde 
göreceği yanlıtlıklar hakkın- ~ 

da intihap encümenine mü- •.-!"!"'"~ 
racaatla itiraz edebilecek 
tir. balık esir belediye binası 

Belediyf'dt::: 

Köprüler betonar
m a olacak. 

Çay deresi üzerinde bu 
lunan köprülerin betonar
ma olarak lntaıına karar 
veril mittir. Bu karar üzerine 
köprülerin derh" 1 b<:tonar
ma olarak yaptırılmasına 

batla nacaktır. 

Yeni çeşme 
Kız ortamektebi ilt> Mit· 

hat pafa mektebi arasına 
yapılması için mahallenin 
vilayete verdiği iıtida Bele 
diyeye gelmit ve görüşül

müttür. Neticede bu mev
kide bir çeıme inşasına ka· 
rar verilmitlir J 

Bu çeımenin inıası da bir 
iki güne kadar baılıyacak· 

tır 

Çamlar ve bekçi ku- ' 
lübesi 

Hıdırlık ve eski top mev-
kiindeki olan çamların mu· 
hafazasına memur olan bek 
çinin barınması için bir bek

çi kulübesi yaptırılrr e:ıra ı 
karar verilmittir. 

Belediye cezaları: 
Belediye vermiş ı ı.luğu 

narh hnrici Ü mek çıkaran 

Pışı eamii karşısında ı 2 
numaralı ekmekçi Osman'ın 

\'lkardığı tkmeklerden 200 
aılet ekmek müsaıl e re ve 
hakkırıda zabıt varakası 

tanzim edılmiştir 

Küçük habrler. 

Posta ve 
Telgı·af 1 

Yeni teşkilat layihası 
1 

hazırlanıyor. 
ISTANBUL 12 (S Ş) - j 

Nafia Vekilinin Posta ve 1 

Telgraf için yeni bir teşkilat 

layihası h.tzrlayacağı An· 

kara'dan bildiriliyor 

• 

Izm\r'de 
Maçlar 

IZ~IR 12 ( S.~- ) 
Ankara Gençlerbirliğinin 

buuün lzm ı 'ı• ~elerck Altı-
c ' 

norılu ve gözlepe takımL.rile 1 
birer ınaı· yop J eaktır. 

Bu maı·n pek ehemmiyet 
verilmektedir. 

A7rıca belediye arafın Umum nüfusumuz 
dan. 200 Fıstık çan ı fıdesi si· 18 m jfyOn U geçecek 
pariı edilmiıtir. Bunlar da ANKARA. 12 (S.Ş.) Af 
mezkur mahalle dikilecektir. 

• , c:;: ıe:n ı • 

Poliste: 

Günün vakaları 
Martlı mahallesinden Ca 

fer oğlu paytoncu Alı'nin zi· 
raat bahçesinden gelen ame· 
le kadınlardan Dinkçiler 
mahallesind<n a•ker Şevket 
karısı Havva'~ın memleket 
hastanesi civarında önüne 

kanunundanberi eylülün ilk 
haftasına kadar 2,684 644 
gizli nüfus kaydedilmittir 
Umum nüfusumuzun IS mil
yonu geçeceği tahmin edil

mektedir. 

Kars'da kar 
KARS, 12 \ A A ) - Bir 

' aydır devam eden sıcaklar 
dün yağan yağmurla geçmit 
ve civar dağlara ker düştü. 

Ankara halkevinin 
ge~erek kolundan tutup kı- müsameresi 
ragötürmeküzere çekmek İZ~Iİl\.12 • S.ı;;) Anka-
te ıken k .. dının "feryadına ra halke'"i temsil şubesinin 
yetişen arkadaşları tarafın- şehrimize gelerek müsamere 
dan kurtarıldığı tikayet olun· vereceğini bildirmi~tim. 
muştur. 1 t · 

!i Salı gün :i yeıilli ci va 
rından Ömer oğlu arabacı 
lsa geçmektı:ı iken dikkatsiz
lık eseri olarak mirza bey 
mahallesinden Etem kız• 

Nadide adındaki çocuğa ara
b,.sını çarptırmak suretile 

ağır surette .tyağından ya· 
ralamıştır. 

Dün g•ce sabıkalıların 

toplandıkları yerde yapılan 
arama neticesinde üç kitinin 
üzerinde bıçak taııdıkları 

görülerek bıçakları alınmış 
lır. 

Genç er cumar esı ge-
ceEi Afyon trenile şehrimi. 
ze gelmiş ve pazartesi ge· 
eesi mükemmel konser, salı 

geı·esi de temsil vermişler

e! i r. 
Konserden evvı l M.ıhnıut 

E•ıt bey ün'versite inkılap 

derslarini tekrar t'tmiştir. 

Sal g ·ce~i de lıalk c \'i 

g- rnı·lerı ıdtıııımel'ııı oğ"lu» 

isimlı piyesini oynam"lurdır. 
Himmet'ın oğlunda ıııuhnr· 

rir lbnirreCik Ahmet .\ııri 
bey de ba~ rolü alm .ş . iis
taJ ciılden muvalfok olmuş· 
tur. 

tür. 

~İzmir'in kurlulu~ yıl dö 
nümü ve p:•nayır nıüna8e. 

bctıle lzmir'e ı:tıdenl rin ek-
erisi dönmıi~tiir. 

Çocuk I 
Düşüı·me 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
dar kirli ve adi vasıtalarla 
yapıldığını gördük tıbbi te
mizliğe kat iyen riayet olun
mandan kullauılan bu pis 
maddeler taşıdıkları bütün 
mikropları beraberlt>r i ı c'e 
rahmen kadar götürürler. 
f3uraya giren bu hastalık ya· 
ralıcı mikroplar açık bulun· 
dukları kan yollarile ve di 
ğer yollarla l•erutvana - iç 
zarına · kadar geçip yerle
şerek peritonit namındaki 
hastalığı yaparak hastanın 

ha yatını tehlı keye korlar· J 

Kanın zehirlenmesine tekay
yühüne sebebiyet verirler. 
Binaenaleyh hasta bunların 

tesirile ölebilir. 
Bunlardan mada rahimde 

yumurtalıklada ve etrafında 
bırakacağı esaslı hastalık 
dolayısile kadınu. ömrünün 
devamınca malul kalması 
na, kısır olmasına sebebiyet 

verirl r. 
Bir çok sıhhi mahzurları 

k~ydedilen düşükleri içtimai 
z;ı.rarları, biri aile ocağına 
raci kalmak diğeri milli var· 
lığı alakadar etmek üzere 
iki n<>ktada hulasa edilebi· 
lir. Aile arasındaki zararla 
rı; düşük yapan ka~ının 
sıhhi tehlikeler ge 

çirmesi yüzünden karşılaş· 
dıkları yüksek ve gayri mel 
huz masraflar, hastalı}< mad 
delince kadının yuvasile ço· 
cuklarile alakadadar olma· 
yışı. nihayet kadının o faci· 
aye kurban gitmesi hasebile 

kurulmuı bir ailenin darma 
dağın olması gibi hazin Vo! 

e im n!ticelerdir. 
Milli varlığa dokunan ci· 

heli is<: yukarıda izah edi· 
len şekillerde neticelenen 
d~şükler: bir. do'iup nüfusu· 
muza ilave olunacak bulu· 
nan çocuğun ziyaına mey
d-ı.n vermiş olmak; iki, ka· 
dının müteakıben kısırlığa 

hasebile bir yakalanması 

nüfus kanyağını'.l kurumuf 

olması; üç, ailenin en esas· 
lı rüknünü teıkil eden ka 
dının ölümü hasebile anne 
şefkat bakım ve terbiyesin· 
den mahrum kalan çocukla

rın beşeriyete istenilen de 
recede fa ydali yelittirılme· 
mit olmalarıdır Görürülü
yor ki çoçuk düşürme keyfi 
yeti hanımlarımızın zannet 
tikleri derecede basit ve ih· 
Uyarık ,(ay bir hadise değil

dir. Bunun için bu sakim 
harekete kapılmamalarını ken· 
dılerindl'n reca eylerim. 

-
Bu gece 

Sağlık 

Eczıınesi 
/'Jöbetçidir 

---
Şehrimiz lıalkr.vı t 'ı rufı ıı 

dan perşam!ıe gnnu gecesi 
tırtıllar piyesi temsil edile
cektir. 
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o 
Daily Telgı·aph 

g<tzetesi 
Sovyet Rusya'nın Milletlc:r Cemiyetine 

girmesi hakkında ne diyor. 
PARİS, 10 (S Ş.) Da. 

ily T elgraph gazetesi Sovyet 
lerin Milletler cl'miy( ti da
imi azalığına kabulünü mu· 
hakkak saymaktadır . Bu 
gazete Mo•kova'nın örümüz 
deki 17 eylulde JVilletler 
cemiyetine vukulıulacak n.ü 
zakereiere büyük ehemmi-

yel vereceğini kaydediyor· 
U:ıak şarkta Japoya 'nın va· 
:ıiyetiı drn edişe eden, Al· 
manya ile de münasebatı 

gergin bulunan Rusya Mil
letler cemi)etine girmek 
suretile Avrupa hudutlarını 
emn;yet altınr alrr ak aızu 
sundadır 

Yanan Vapur 
Tahkikat yapılıyoı-. 

Son malümat 171 ölü gosteriyör. 
NE\"YORK. 11 (AA) Mc•r- nın meydana ı·ıkması il~ 

rokasll vapuru Cacıası hak- imdat i~arelinin gönderilmt· 
kında hükumet tahkikatına si arasıırda 45 dakika ge\'" 
bugün bnşlanacııktır. Bu miştir . 

tahkikat facianın esrarını Sdhile kadar yüzen bazı 
aydınlatmıyn ve yangının yolcular. tnhlisiyu sandalla· 

rınm im.tat taleplerine aldı· 
meydana çıktığı z ımanla 

im 0 lat gemilerinin gelmesi 

eden ha-

rış etmemelerinden arı arı 

ş:kıl.yet etmişlerdir lfo un· 
clıı.llarda bulunan g mi tey· ıırnsında rerf'yr•n 

dis,,leri ortaya 
\'JI şacaktır 

ı·ıkarnııya fulorı imdut eeelerne kulak 
asmamışlardır. 

Kast ve sö~memiş sigara Kaza kurbanları hakkındı 

atılması gibi ileri sürülen son rnkkam şunlar.hr. 
şayialar mevcutlur Fakct 560 kişirlen 220 yolcu ve 
yangının sebebi henüz teR· 169 tayfa kurlarılmış&ır. 
pit edilmemiştir. Olenlerin V• yJ kayıpların 

Söylendiğine göre. yangı· sayısı 171 dir. , _ --_, 
:Ergani istikrazı1 

C. tertibi 
nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus 

tos tarihin 
den 30 ey 
lul akşamı· 

na kadardır. 
Yüzde beş 

faiz veyüz· 
de iki ikra· 
miyeli olan 

?\lıM\.C:l<ETi CELil( .O.Gil. 
,ORQYORUZ· 

C. tertibine ait şartlar aşağıda gösterilmittir. 
B. Tertibinin hamillerine mahsus olmak üzere ka · 

yıl m 1 idatinin baılangıcından itibaren altı gün müd· 
d ,tle bir kayıt hakkı verilmiştir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarld evvelce 
bu'!ları aldıkları bankalardan C.T ertibine ait aynı 
nu n~rayı da alabileceklerdir. Muayyen müddet geçtik· 
ten sonra bankalar bu tahvilleriserbestçe satacaklardır 

Yirmi lira itibari kıymetinde C. Ter· ibi tahvılleri 
nin ihraç fiatı 19,40 lira olarak tespitedilmittir. Her 
tahvil bir fıra kıymetinde yirmi kupon taşır. J-aizyüz:
de beştir. Kuponlar her nh·an ayının on altıncı gü· 

nünde ödenir. 
Faizden baıka senede iki defa yapılacak keşide· 

lerde 30) bilete 94, 134 lira ikramiye isabet edecek· 
tir. İkramiyeler arasında 30,COO 15,000 liralık iki bü· 

yük ikramiye de vardır 
ikramiye keşideleri her sene 16 nisan ve 16 tefrini· 

evvel tarihlerinde yapılır. itfa keşideleri 16 nisan tari 

hinde senede bir defadır. 

Radyo 

13 EYLÜL PERŞEMBE 
İSTANBUL, 
Plak neşriyatı 19,20 ajaııs 

haberleri 19,30 Türk ınusiki ııeş· 

riyalı: (Kemal Niyazı, Azmi hey· 
ler ve Hayriye, Miizeyyen hanım· 
lar). 21 Selim Sırıı. bey lam· 
fından konferans 'll ,30 stüdyo 
orkestrası 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
Sigan musikisi. '.l0,55 Müsa· 

lıabe. 21,30 Viyanadan nakıl 23 

1 

Hava raporu. 23,20 Yaylı saz· 
lar takımının konseri 

1 

Balı~esir emniyet mü-
~ürlüğün~en: 

1 Bundan iki ay evvel Balı 

Sawaşın Takvımi • 
1 
1 EYLÜL 
1 13 
1 PHtembe 
1 Gün doıtumıı : 
1 Zevali 5,4:l ı 
~ YIL: 1934Ezani 11.12 1 
ı," CEMAZEL AHIR 4 

1 Erkek şahsına. Kadıfl 
1
1 

milletine müessirdir. _,6' 

-----------lcesir 5 numaralı Rıd~'~ 
beyin otomobilinde uııutııl; 
mut 1 ufak kilim ıle 

· ıef' erkek paltosu dairemıze . 
lim edilmittir. Sahibi ıulııl 

ii• 
runda memuriyetim ize rıı. 
racaat etmesi ilan olunııt· 
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ADA 
Çoktanberi düıünüyorduk 

ra~anıı boı geçirmiyecek, 
ıtanbul'un !la va ciheti le 

Pek anılı olan Heybeli ada. 
•ına gidecek, auanın ıssız 
b· ır Yerinde ılık bir yuva 
kuracaktık. Artık orada bi· 
zi kimse görmiyecek, anla· 
llııyacak, duygularımızı bir· 
bırinıize anlata bllecf klik· 
Yemeklerimizi neıe ile yiye· 
Cek, Çamlar altında beraber 
l!'ezinecek, konutacak ve eğ 
lenecektık. Bu sevgimizi 
1111 Utturmıyacak bir hal ola
caktı. 

Senelerce sonra bile olsa 
'Ada. dedikçe kalbimiz se· 
rınllyecek, mazinin o sevim· 
lı günlerini kut!uluyacaktık. 

Süheyla, tabiat ta tabiatın 
hütiın incelik ve ııüzelliğine 
vurgundur. Onunla lstan 
hul'un güzel doğu ve lıatı· 
~ını, ayını görecek duygu· 
arımızı dil ile değil dudak· 

1 •rınıızla bildirecektik. 
5 Ağustoı'a kırk gün var. 

Bu uzun, çok uzun bekle
llıenın çabuk gelmesi için 

~e.ıan göltsümüz, ura nra 
abaran benliğimiz artmak· 

t11 .• 

Ne olursa olsun bugün için 
•öz >lan sevgimiz kırk gün 

'
0 nra doğn.uı olacaktır.Buru 
11 Ylarca evvel düıündük: Gl
deceltiz Heybeli arlanın 
Yükseğinde çamlığa yakın 
lir yerde ı,.ız ve •euiz bir 
Y"re yerl<ıiyoruz. Varl ı ğı· 

ırıız. sevgimiz taşıyor, kaba· 
tıyoruz • 

Topluluktan, gürültüden 
ıızak yaııyor, eğlencemizi 
0 le.nca isteğimizle körülıli 
Yor uz 

Y aıamak . İ st t nil c' i !: i r,i· 
bi Yaıamak .. Serbest yaşa· 
llıak g:irültü, kalabalıktan 

bıkan bizler ıssızlılta yaslan· 
dılcça biraz daha eyileşeceğiz, 

biraz daha kuvvetlt neceğiz, 
ve hayatta oldu~umuzu iş

~e o vakit anlamıt olaca· 
ııız. 

'f oy! uluk ve gürü it üden 
kaçan imanlar için en eyi 
il•ç nedir bilir misin? 

- inziva' 
itte ben bunu istiyor, bıı. 

0tın için yafıyor , l una 
ule.ınıak için kırk günün 
Qeçnıeıini beki iyon m. 

Acaba sen de benim gibi 
ilYnı duygu. aynı heyecan 
•e ay.u ihtirası taııyor mu· 
•un? 

Sana yalvarıyorum, bana 
eıı kısa bir zamanda cevap 
"er ve uzun zaman beklet· 
llıe enı·? 1, 

Kemal Ferdi 

Siyah - Beyaz 
"Hertaraf simsiyah!" Fik· 

ret .. 
Sıyır! Sade benim içim 

böyle. 
Yılı geçen bir kabuslu 

ömür devri varlığımı öyle 
kapkara bir zulmetle boğdu 
ki ; ne görsem siyah bir gan· 
ze elemle örtülü sanıycı ı• m . 

Ve .. Hava gamlı Fakat mu· 
hakkak, ıehrin sokakların· 
da beyaz ve parlak bir sü· 
rur güneti dalgalanıyor. 

Çehrelerin güneşi tebes 
sümdür. Ve BalıkeEir bu te· 
bessümü, içinin derinliğin· 
deki intirahı ilan için gös· 

teri yor. 
Hava gamlı ve ben elem 

nerde olabildim; fakat Ba · 
lıkesir güleciktir .. Bu onun 
hakkı, belki vazifesi, belki 
ıerefidir: Bir namert elin 
boynuna geçirdiği laleden 
kurtulanlara elbette gülmek 

yaraıır!. 

1-lir gün ben bu kahraman 
yurdu. Giresun tepelerinden 
münhezim ve periıan dö· 
nerken, minarelerinde beyaz 
teslimiyet iıaretile matem 
hazırlığı yaparken de gör 
müıtüm . Sokaklarınca tek. 

tük gördüğümüz çehre1er, 
zabtına çalııılır bir homur· 
tu ve bir isyan diyarının 
hasıl etliği ihtilaçlarla kırı· 

ııklı. 

Her büyük iztırabın yap· 
tığı .!:u gibi ıztııap da şehri 
dilsiz yapmııtı. Gülen ola· 
mazdı. söyliyen yoktu , 
altlıyabilen yoktu Şehir ,bir 
piç sürüsü tarafından l<olları 
bağlanarak yere yatırılmıı 
zinde bir pehli•·anın, neye 
benzerse. o halini canlandı· 
ran bir levha gibidi. 

Bu gizlenmiş arslan hu • 
murtusu elbette ki yalnız çeh· 
relerde tekallüs yapmakla ' 
kalmıyacaklı . N'.tekim t!'Ü · 

nün birinde gökleri ıaı san 
nara oldu ve bir şimıek 
olarak düıman·n varlığını la 
Afyon'dan, ta Akdeni'ze fır· 

lallı. 

Minarelerdeki muvakkat 
ve yalancıktan teslimiyet 
emarelerinin rengini ıeref 
kızıllığile boyayan buhız, 
bu kutretli şimşek her ge · 

çen yılın bu gününde oldu 
ğu gibi bu gün de göklerin 

gamına ve gönlümün elemi· 
ne cevap veriyor!: Müsterih 
ol tanrı Türk neslinde can· 1 

lanan kutretin yenilmiyecek 
ve. betbaht adam! Senin de 
yüzün gülecek! Gülecek yü· 

zün, muhakkak! .. 
fi . llamdi 

isterim 
s,,,i ı . . . 1 
S 2 geçecekıegençlığım eger 
açını · d d k · ı · <:> ı fım ı en ap a ıs erım. 

Ozlerin bir güne1. tenin ay 

~ değer 
ehıaplı gecene doymak Is 

terim. 

Cöc .. . 
8 

Un1 guzcük ola kala gerıyel 
ahar ··11 h d" S gu erini verse e ıye 
"na ö g z koyanla aynı cins 

I<. diye 
'ildi .. l 

ıroz erimi oymak isle· 

rim 

-\ Yrılık . <::·· ateıın kalbe dcldu~ça 
Utıdüzler kısalıp akşam ol· 

8ah dukça 
tir mevsiminde ırüller sol· 

l<.t'ıı..ı· dukça 
'"m· ı mezara koymak 

i8lerim. 

Kah deniz köpürüı mavilik 
çöker 

Gök coıan denize göz yaşı 
döker 

Gözlerin içimden kalbimi ıö· 
ker 

Göklerden 0 rengi soymak 
isterim. 

Her sevda rüzgarı tez gelir 
geçer 

Bazı kefen bazı dibalar bi· 
çer. 

Gok Alp göz yaşını gönül· 
den içer 

Der ki: "Bu sevdaya doy. 
mak ieterim·n 

Balıkesir: 

R. Gökalp 

Kızıl bir volkan gibi kanlar damarlarımda, istiyorum diyorum : Küçük. : uöyle Ulf genç 1111 fipi~İf işte iMedi N. : 
: Hiki.yesı ' 1 ı • • 

Alavlenen bir alet kıvranıyor bağıın da, Ben de bilmiyorum •••••••••!••••••••••n••••••••••••••••••••:• •••••••: 
Ve gönlümde kuduran canvar arzusu var.. Ne istiyorum. O, kumral bir genç kız karılmış boğaların çılgın 

tipidir . şaıkınlığı ile çıldırırım. 

Sardıkça (Boa) gibi kollarımı beline; 
İhtirastan ürperir, kıvranır, bük ülüı ü pı ; 

Kanını zerre zerre emerek sökülürüm . 

Vücudunun her kıvrım ve her girinti yeri 
Çoıturuyor gönlümde bat döndüren hiıltri; 
Ve sanırım kendimi bir girda bn dil iı c'e .. 

Öyle kuvvetle sıkwak isterim ki bt linden 
Damarları kanısın etimle kollarımın, 
Siyah izleri kalsın etinde damarımın . 

Hınım takip edecek ıehveti adım adım; 
İhtirasımdan kaçmak beyhude bir akındır, 
İhtirasım ne kadar uzaklaııam yakırdır . 

Bahar açar gönlümde senin kokunla kı~ın ; 
Bir kırbaçtır hırsımı arttıran bakııın . 
Sen kudurmuş bir şehvet. Muhteris benim, 

O. Nazif 

ŞİRİN KASABA 
Atkımın ilk mabedi. düttüm ben senden uzak 
Acaba, hasretinle ırmakların çağlar n ı? 

Şu hayat herkes için ranki kurulır. Uf tuzak 1 
Derdimi söylesem de dağların kan ağlar mı? 

Gurbet elinde doğan yanık solgun bir tüneı 
Yükseklerde her zeme.n kızıl hicran yaratır! 
Ruhumu doyuramaz ne bir ahbap, ne bir eş; 
l:ı:tıraplı ırünlerim benzimi pek sarartır. 

Gurbet elde yaramı senden batka kim sarar? 
Haya'imden sılinmez kızıl gülıenli bağlar! 

Kalbim bugünağlıyor gözleı im seni arar, 
işte e•kl hatırat hasretle gönül dağlar ! 

ffrif Tufan 
. 

SiMALAR 
"Hasan Ali'ye,, 

Aktı geçti önümden her kalıpta simalar. 
Her birinde okudum baıka baıka manalar 
Bunlardır ki anlatır baı.ı hakikatları, 

Değiımez hiç bir zaman dutl nin }LZ hatl•ıı. 

Kiminde elem yuva kurmuı bir örümcel<lir. 
Hayatının rengi de bu yolda öl~cektir. 
Ktminde de aaa:let dalgalanan hır ziya, 
Yatatıyor insanı dünyaya doya doya. 

Baktım sende ne bu var, ne de o berikisi! 
Simanda birletmitli bunların hu ikisı! 
Şimdicik neıe ile gerilirken hatlıı.rın . 
Müsaade etmiyordu gülmene gürahların! 

1 

1 
' 
1 

1 

1 

Yalnız seni 
Seni istiyorum? 

Gözlerinin hulyasile 
Yine rüyalaır 
Gilmüı kuğular 

Görmek istiyorum . 
Gurup vakti ufuktan 
Damlıyan kızıl 

Kıpkızıl damlaları 

İçmek istiyorum. 
Aşkımın ateıile 

Yanan ormanlar 
Tutuımuş kaıaneler 

Görmek istiyorum. 
Seni görmek 
Yalnız seni 

Seni görmek 

Gönül 
Cöılerin ufuktan daha kızıldı. 

illıyorum . 

Tümen 

Niçin ansız n karardın gönül1 
Söyle yarindenıni kalbin kırıldı, 
yoksa gönülJenmi karaadın göntil.' 

• 
• • 

lşiUio; Ayl.rca dağda knlııı . şsın, 
Kalbimde sevgiyi tatlınmı gönül:' 
Yar in"e yana yana her ~ ğlnm : sın, 
Aşk Jenen şey Mni yaktımı gönül. 

• 
•• 

Uece aytloğarlı:en kaşı dağlardan, 
Ned.n büyle gözü yardı gönül"' 
Oounla geçerken ye il bağlardan. 
Kalbinde senin aşk, yaşrdı gömil:' 

• 
• • 

Bir dalın dikkat et tutulmıyosın. 
Bu oyun9 send kattlmıyasın . 

Duman çokmüı ıu şahinin dağına 
Bel vurmuyor zülüflerin bağına .. 
Ela gözlerini sevdiğim dilber; 
Bırak gideyim ıu gelinin yanına 

Sırrı Şükrü 

KOYOMOH AIŞAMLARI 
Kırlangıçlar bekliyor eılerlni yuvada 
Ufuk kanlar içinde ve güneı batmaktadır. 
Köye doltru yaklaıan sürüleri, ovada, 
Kim bilir hangi çoban önüne kalmaktadır. 

Uzakta çalınan bir kavalın nağmeleri 
Kaplayınca gökleri, kaplayınca yerleri, 
Gönül artık unutur ızlıral ı kederi 
Ve saadet denilen şarabı tatmaktadır! 

Bira rengi gözlerine ba Bir çok gecelerim vardır 
karken adam bira içmiş gibi ki onun uğrunda harcanmıı· 
ayıklık ı a sarhoşluk arasın· !ardır. Ömrüm onun kredi. 
da bir mesti içinde kendin sidir. İstediği kadar ala 
den geçer. Beni ne kara bilir Bütün bunların faizi 
göz, ne soğuk ı eşil ve ma ve her şeyi bir öpüktür 
vi renk sarar Siyah göz O, sa bur termometremi dü· 
kara şeyler düşündüı ür, şüren bir atmasfer tazylkidlr. 
adama. Yeşil ve mevi ada Ben , ona halat isteklerle 
ma rüya istelti verir. Sev· baitlıyım; çözülmeme imkan 
gilim , güzeldir. O , gölgel: yok. Yaram, derin kurıun 
kirpikleri ve yeşil bir muz yaralarından daha onmaz. 
gi?i soyulduktan sonra tat- Nice romantik atıkları var· 
lılaıacak hissi veren böyle dır ki ayaklarına düıerek 
kumral bir genç kız tipidir. eteklerine göz yaıı silecek 
iıte. Onurıla pencereleri ye- kadar çıldırmıılardır. Onun 
fil denizler gibi dalgnlana isterlerki, yumuıak kadife 
dalglar.a uzar an bir Ç8) ıra ayaklarını saklıyan bi· 
bakan salonlardan birinde rer rugan iskarpin olsunlar. 
tanıttık. Onu, görünce arzularımın 

Ben, bira gibi kade- sırt arındaki sabırdekoltelerl 
he boşalınca köpürecek askısı kopmuı bir dekolte 
vehmi veren gözlerine ba gibi ayaklarının ucuna dü-
karken köpüklü istekler şüverirler. 
içinde k e n d i m d e n 
geçtim . Bakııları ürkek ve 
istekliydi. Hala onu hatır 
ladıkça olgun bacakları 

iri birer saat rakau gibi 
çalar duvar a; ali kafa 
mın içinde sallanruağa bat· 
larlar. Göğüsü arzu rüz· 
garlarile dolan bir yelken 

1 gibiydi. Onun hırsla 

kaba rup sönen göğsüne takı 
lınca bilirki bu yelken 
göltilsü 
garları 

çılgın arzuların rüz · 
doldurmuıtur. 

Yıl ar birer albüm gibidir . 
Hatıralarımız albümü dol
duran taze ve canlı kart 
postellardır, sanki. Sevgili
min sesi çok güzeldir. Onu 
uzaklardan dinlemek hoştur. 
Se•i rüzgarlarda uçan, lulut· 
muş bir ipektir 

Bu rüzgarlarla uçan, tulu 
ımuı alevli ipek antenlerime 
kalbim takılarak rnllanır, 
boyuna . 

Ben, onu görünce günler 
ce karanlık yerlerde kapa 
tılarak birdenbire ışığa çı · 

Trakya köylerinde: 

• * 

Sevgilim, kumral bir genç 
kız tipidir. 

Ben, onu göklerden kızıl 
2saçlı ilham perileri bekliyen 
top enseli ıaırlere •haaaaı" 
denilen salonlardan birinde 
tanıdım . 

O, bir lokomotif kazanı gibi 
boram boram arzu terllyen 
istekli bir genç kızdır. 

Onun vücudundan ateıte 
kurutulan insan teri ytmiı 
nemli çamaıırların bar dön· 
dürüçü buğusu taıar. 

Bana hiç bir koku yok· 
tur ki bu kadar mesti ver· 
sin!. 

Hiç bir içki hatırlıyamam 
ki bira rengi gözlerinın ver· 
diği köpüklü bir arzu ıar· 

hoşluğu ile beni kendimden 
geçirsin!. 

Hala onu hatırladıkça 

olgun bacakları iri birer Sil· 

at rakkası gibi çalar duvar 
saati kafamın içinde sallan. 
malta baılarlar. 

O, böyle arzulu bir genç 
kız tipidir, itte .. 

M. Halim 
Ne görüp ne bildiğim diyarlardan taıarak 
Usanmadan günlerce yollarda c'ol~{aro k 
G l · ·· l 1 e en S.!rln ruzgar a; insan, mahmurlaşarak il 

AYRILIK 
Kafa tasım bir gar gibi 

Çan 
Ve kampana seılerile doludur. 

Kafamın içi çalan 
Bir çan 

içi gibi uğultuludur 
KAFAT ASlMIN garlarında 

KAMPANA ve ÇAN 
Sesleri VAR, 

Kafamda A YRlLIK vaktini ÇALIYOR. 
KAMPANALAR. 

Kafam çalan 
Bir ÇAN 

Gibi uğultulu, 
Kafam bir GAR gibi ÇAN seslerile dolu 
KAFATASIMIN kampanaları 

AYRILIK saatini çalıyor 
Hatıraları göl ürüyorum, 

Sesler SiZE kalıyor. 
Ve artık SIZ 
Hatıralarımızın ıııklı, çc cı:k 

Gözlerinde gülümsiyecekıiniz . 

SİZE etlerime sarılan derim gibi, 
ltıklı günlerim gibi 
SARILACAGIM 

Ellerinizi avuçlarımda 
Kırmızı ikiter yürek gibi aıkarak 

Ayrılacağım sizden .. 
4 gözünüz 4 der adam gibi 

Yollara çıkarak 
Beni bekliyecektir 

Bir 
Ve birer adam gibi . 

Üstünüzde bir BAYRAM süsü 
Ve dudaklarınızda bir BAYRAM 

türküsü .. 

' Neıe denen güzelin koynunda yatmaktadır! 

Öyle güzel olurki benim köyümde akıam; 
Günün son ışığile kınlla§ınca her çam. 
içerimde !<alıyor ne bir tasa, ne bir gam, 
Gizli bir el hep~ini fırla tıp atmak tadır ! 

Cahit Vecdi 

Kaçarım ha! 
<>ünlüm hır z tı nlıerek g ibi gerildi, 
velik dokunma ktZ\' 1 C:nrpıırım ha'. 

1\ dbimde hor ılamar bir ok kesildi, 
(,!ekil dukunma kız' Batarım ha ! 

AlPŞlen gözlnim cehennem oldu · 
ı.: ekil dukunma kız ' Yakarını ha ' 

Artık yeter , gençliğim yolda ıoldu 
~:ekil Jukunma kız! Kaçarım hat 

Sırrı Şükrü 
•• 

Olüm korkuau 
Gün ufukta sallandı, karanlıl<lar ütüıtü 
Gök k bb k . . u etıln eö sünden sarı bir yıldız düıtü. 
~ır tıremedlr sardı benim körpe gönlümü, 
atırladım çünkü ben . 0 an soğuk ölümü. 

nJuharrem 
Baıım limon kokan bir yaz akıam d 
Şimdi kafam hatıraları çekemlye~ ır. 

Yanmıı bir foto camıdır. 
Kafa ta&1mın garlarında 

KAMPANA ve ÇAN sesleri V AAR, 
KAFAMDA ayrılık saatini ÇALIYOR, 

KAMPANALAARR 

/vtustafa Niyazi 

Kültür deı·Iemeleri 
Yaai"mur yağdı su serpmedim güllere, 
Ben seni sevmitim vermem ellere .. 
Yedi yı 1 da on dört bayram geçirdim; 
Kınalar yakmadım nazik ellere . 

Akıam olur uyku girmez gözüme; 
Yastık di~en olmuı batar yüzüme .. 
Ela gözlerini sevdiğim dilber , 
Kısmet olsa yüzüm sürem yüzüne 

Dostun bahçesinde kızaran elma , 
Yavrum efkarlanıp kay~uya dalma. 
Gurbet e 1de selam veren çok olur, 
Her olur olmazın selamın alma .. 

Şu ıahin dağından kar ister gönlüm, 
Ayvadan uıanmıı nar ister gönlüm .. 
Sanki bımim mor sünbüllü bağım var, 
Zemheri ayında gül ister gönlüm 

-
benim çalı biilbulunıe ithaf -

Aklıyım, karalıyım, 

Bilmem ki nereliyim .. 

Her gelen bir taş vuru. 
Ne bahtı karalıyım!. 

Pencereden bakı) ot; 

İpek mendil alı}or 
O beyaz kollarına, 

Kim sarılıp yatıyor?. 

Karııda kara kedi, 
Aizında keklik eti . 

Verin benim yarimi 

Yıkarım memleketi!. 

Şu dere battan bata, 

Atladım taıtaıı taıa .. 

O çiçekli ıalvarı 
Yırtarım baıtan bat•· 

Dut ağacı değilem 

Yel vurdukça eği\em .. 
E~il eğil öpeyim 

Ben yabancı de";ld· a ım. 
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TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 
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Gazeteye iıit her hususla 
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SAV AŞ Cumartesi günleri! 
çıkmaz. 
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Mehmet Şakir 
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