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[eregli - ~atalağzı yolu inşaatı için fen 
~lyeti tet~ı~atta. 

Japonya'da bir tayfonda 1894 ölü, 1716 
yaralı, ~86 ~aip vardır. Birçok binılar 

yı~ılmış ve ~emiler batmıştır. 

Nllıhaaı Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

S a h ı b 1 ye B a ı m u b a r r 1 r ı 
Müst ·aplıo~lu EsBf Adil 

Birinci YlL - SAYI : 265 ~~~~::::::::;;~~~~----;-:-:~c;..~ı::r~··~::l:'J"i:2;JI..~"Ö"~K:.~:S:İ~"Y"x;.A.~S~t~c;..~.A.~Z~:E~T~:E~------~~~;;:;;;:~;;--....;;;.;;~~~oiiiıiııiı.-..1ıı.ııııiı~~ 
s;;z;~~:~;L 

1934 
ReisicOmhur Müthiş bir ı~:~:ııüs{~yaşı~:~~~"?.'"~'~~~i 

Meselesi Başvekı'l ı·Le birlikte Ankara' ya F . ı" k t d h ve Çocuk bakım Evi Baştabibi e a e a a Her ailenin oldukca mü· lıte en mütkil nokta burada 
Bu sene liselerde yüzler.( Va rdr/a r • ee him bir merak ve alakasını kendiaini göstermektedir. 

Ce ırencin dönüvermesi aile· b 1 h Çu- nkı' ı'lkahın kadının aıı 
1 uyandırma u mese enin a 
erde kırgınlık , hocalarda - Japonya' da bir Tayfon Yüzün- Ilı bazım da, gebeliğin bir lanmaaınınılkvukubulduğu hoınutauzluk , bı:nların dı· ,. takım züriyet cihazlarından zamanın kestirilmesi madde-

~ında kalan alakalılarda d~ den Yalnız Bir Şehirde 1039 doğan urlarla karıtırılması ten imkansızdır. Yalnız ıu· 
lr fatkınlık vücude g• tir b t rasını arz edeyimki gebeli· 

d· j ., hasebıle, sıhhi ir zarure ı. lim ne darılır ne hcş Kışı· ' Oldu" 3000 Kı·şı' va ralandı L " "in ba,Ian"ıçı olarak meni 
I 1 hükmünü ik ı isapeder. ,,ene " 11 nutau:ı:'uk, n" de h ·< yret la · 1 havya1'Cıklarının beyar. ile 1 

!erden beri evli olduk arı r. Onun işi . yalnız anla 2350 Balıkçı gemisi de batmıştır. Yumurtacıklarla birletdikleıi Ilı k halde gebe kalmıya n hanım· ıı. ve anlatmaktır. TOKYO. 2 _, (A.A.) Ja. ki•i ölmü• 3000 kişi yara- k k zaman kabul edilmektedir. 
Ö • • larda gebelik bir mera şe · 

• J bor taraftan bu vaziyeti ponya üzerinden saniyede la.nmııtır. 586 kişi kaybol- İ inde zihinleri i ığal etdiğin· llkahın olabllmeılne mü· Yaınlatmak htiyenlerin bir y h' d 44 ıait zaman hakkında iki ay-ı> yetmta kilometre bir ıürat- muı . ine aynı ıe ır e den karın'arın içinde vüc ~ de 
.. rçau" kabahat talebede, k 39 3212 d"k rı noktai nazar vardır. Bı 

lo le geçen bir tayfonun yaptığı me tep, ev, u - gelen her hanği bir uru, tit· 
il oynıyacaklarına çalış h k" k ı 8120 d rinci fikre nazaran, kadın· ıı l zarar hakkında alınan a an yı ı mıı ev e kinliği, hatta karınlarının 
n ar. dedi. Bir parçuı h "' tar adetin bltmeıtnden 

e ı herler bu felaketin dehıeti- asara u.,ramıştır fazla yağ bağlamaaından 
)' muallim yok ki talebe ye· d itibaren geçen ilk 10 12 tı ni bir kat daha arttır ı. Kayada şehrinde ise 207 mütevellit büyümeıinl bile .,ttlrıın dedi. Nihayet Falih Ankara'dan bir görünüş Ozaka ıehrinde beş yüzü kiti ölmüş 939 kişi yara · tabii bir gebeliğe atfederek gün zarfında gebe kalmağa <\ıfkı bey Cumhuriyet gaze k'l · Zekai beylerde Anka - J 

le ı ANKARA, 21 (A.A') ~ 
11 

d l çocuk olmak üzere 1039 lanmıttır. 1625 ev ve 20 aylarca nadiren seneyi mü dahamüsteitdirler. kinci na· ı nde yazdığı bir makale· R .. -mhur Hazretleri dun ra'ya dön Ü er. mektep yıkılmııtır. Korada tecaviz müddetle doğum za- zarsa adetden evvel aıılan-~e kabahatı muallimlerde eısıcu 18 20 de lstanbul'- Adliye V. İstanbul'da FaŞİSf fa} ebe 155 kiti ölmüş 483 kiti ya- ' manını bekleyenler az değil maya elveritli bir halde yu· 
kllldu, ve " iflaı" söziinü akıam ' Ve bu- 1 İ 21 ( A) 8 ı 1234 ı murtalıklardan çıkıp ıurada ıılla.ndı dan ayrılmış . ZM R A. lr ra anmıştır. ev su a - dir. Bu itibarla gebeliğin, 

E: günde Ankara,ya gelmııler- müddettir burada istirahatta Üniversiteyi ziyaret tında kalmıştır. ' diğer hususi alametlerinc:!tn burada hayatını idame eden kı bvvela ıunu,itiraf edeldim dir. Relaicün.hur Hazre1tlerl b 1 Adı· kıt· Sa Bunlardan baıka Koıada mada. yaıının tayin edilme· yumurtacıkların ilkaha uf-
Ugiln düze tilmeye, ü 1 b · ilkte Baıvekil smet u unan ıye ve 

1 
raç etti. 2350 balıkçı gemisinin bat- ıide hem teıhtı ve hemde radıklarını iddea etmektedir. :eıılenmeye muhtaç bir mek ;a :rıle dahiliye vekili Şük- oğ'u Şükrü bey dün lstan - İSTANBUL, 21 (S Ş.) - mıı olduğu söyleniyor. doğum zamanının tayin edı· Bunu misalle izah edeyim. 

L ~il, müessesemiz vardır Bu _ 
1
K Mu-dafaı· Mil11ye ve· bul'a gitmittir. Dün ıaat onda ıehrimizde k ı o k~nunu ıanlde adeti hı· 

., ya lmit bulunması no tal naza· "' '11 iın bı'r ı'ddlam d•ğı'), ·v· ru a ' - ~ b 1 F 1 b O 1 
~ ~ - = • • ı u un an &fht ta e e n rından !üzümlüdür. ten bir hanım birinci fikre :::~. ·::.~t~·· .::;:::.~'. Demir ve kim Ya s_a na Y il ::·~:",;.~;·~::::, ,;;~~::'. Af ron' da zelzele ,,:;;~:'.',•;:,;.~:~~;·,:::·:~: ;;:;;··;"''~~·~:: .. ",:: 

;~~.~:~::~;::;~y~~y· ::(~:~ Müte~assıslar Zongul~a~ ve fregli mınta~alarını tet~i~ fın~::i~~~:1 1:~;~:'1 ~:ii;~r gü~ı~:d~;i~~ ~~f~> z~z;~e~ :t~ı;~n~:d;:n7~~::t ı!e,~:: fi~~,;~ :~r:~~d~::~:d::•aı~:: 
d' ı sitelilerin fehrimizde bulu- ler oluyor. Bugünde l 't,30 ğıçı ile nihayet bulduğu za- baren gelecek adetine kadar 

1 

- İmtihanda dönmek f ıYOf Bf · da haftf bir sarsıntı duyul man arasında geçen müdde- geçen günler zarfında sebe ne d le manlarından ve bugünkü t h eıne tir, 3 türlü tef!lre (A A) Çatal ağzı Ereğli arasında d tin tayin edilmesi icap eder. kalması ihtimali azalır. İkin· ~ ıı. ANKARA. 21 - · ti · d k u. 
b tnmülü olan mürekkep h yapılacak elektrikli demir- zıyare erın en ço memnun ci noktai nazara göre iıe 22 
lr ııeııceyi anlamak de Zonguldak ve Ereğli mu aaf- yolu için nafta vekaleti mü olduğunu söylemtı buna ce- kanunu ıaniden 8 ıubata ka· llıekur Bu verimsızltkttn birlerin izdtn alınan t<lgıd . tehassıslarından mürekk·p vap veren ka.flle reisi Tür· Belediye hazırlıkları dolayısile k dd d 

Ya k b ·· ük e ' dar geçec mil et için e 
Çocuk ve genç talebe )arda, kurulacı uy.. · bir heyet vilayet dahilinde kiye'yi ç• k beğendiklerini, c H F •d H ti • meydana çıkacak yumurta-

::suldür, ya muallim mes· mir ve kimıa s:n~y~:ey;~~- tetkikatta bulunuyor. gördükleri misafirperverlık • • • 1 are eye erı cıklar ilkaha ufrayacakla-
be~·· Yahut hem muallimi ni tanzim d etm:de:z Lmum Kars'da mu"fehassıslar ten fevkalade memnun ol rından bu hanım daha ZIJ&· 

ta.ı de talebenin, hatla fakatların a m . duklarını ifade l'tmltt'r. Du"n gece Fır La bı"nasında f ev- de bu günler zarfında gebe 1 ebe velil•rı'nde ı·çı·nde bu- müdürü ile bir fen heyetı KARS 21 (A A) Ş k h ı R 1 b 
Und ~ ld _ halde Zonguldak · ar Resmikabul çok araret i ka a ljlr. 

1 Ugu teıkilat mesıildur. o ugu mıntakasında bir aydanberi olmuı, milli şarkı'ar söyle- kalade bı"r toplantı yaptılar. Gebeliğin baılantıcı hu-
... I - Dönmekten talebe Safranbolu tefen, çay, cuma Göle ve Çıldır köyünde va· mittir. susunda mevcut bu noktai 
.. ,e, • 1 du-n Ereg"li'ye gelen iktuat b k.. . h ' d u edılebilır mi? Dz ha zarında tetkikatta bulunan Perşem e gün u nus a · nazar ihtillfı binnetlce eaas 0

b k·ı· Celal bey ara dağda tet- 1· · BTL 20 (A ) d h b d'ğ' · l~b uıu föyle soralım: Ta- ve ı.ı .. k Vilno ünivenitesi zooteKnlk IST AN , .A mız a a er ver ı ımız gebeliğin devamı'.üzerlne de 
e meı(i) k.. düıe ktkatta bulunmuş dun_ a_ . profesörlerinden doktor Tat Şehrimize ltalyan üniveris- üzere, dün akşam fırka bi- teıir etdiğinden hamlın de· bıı mev ııne . Z ğ !dağa dönmuttur. 

i lr mı kı mesul tutulabil· şam on u k·k ve Telmi tetkiklerini bitir teaine mensup bir talebe nasında vılayet, kaza, ı;ıahi vamı müddeti huıuıunda da 1
11' 8 . ı.·ı·mizin bu tel ı a 

h · ence aptallar. geriler. ikdısat ve ı 1 
d mişler ve dün buradan ay. grubu gelmittir. Talel:eler ye ve ocak heyetleri topla · iki muhtelif kanaat meyda. 

1 '•ta.lar, cemiyetlik baıka· tına Aavuaturyada boben ~- rılmıılardır. ıehre çıkarak Takaim'de narak belediye intıhap yok- na çıkmııtır ki: Bunlardan trı bı d Mep minrolajın ı b d 
1 1 r tarafa bırakılıraa ki ma en - Mütehassıslar tetkikleri Cümhuriyet a i esine çelenk amasına esas olacak mev- birinci guruba iltıhak eden· 

elebede meııillük bulmak maden iktisadiyalı Profe~~. neticesinden memnundurlar · ' koy muılardır. 1 zular üzerinde konuşmuılar ler gebeliğin 254 gün, ikin· ~liınkiin defildir. Çünkü Granikte refakat etmekte ır. dır. ci guruba ıltihak edenler iıe 
t UııYa.nın her tarafında mek·ıElektrikli tren Çatal Parla" mentol-r Toplantıya vilayet idare 2 o ğün devametdlline za-icı~ güzideler, adetüatüler açzı Ereg'li arasında d heyeti reisi Tevfik Fıkret hip olmaktadırlar. 
l~~ de~i), adetalar, umum· ZONGULDAK, 21 (A AJ- - bey riyaset etmiş, Fırka yok Hakikatda kadının aıılan· 
i. Yaradılıılar, normal tip- k Ticaret konferansında neler lama talimatnamesi okı..n- maya kabıliyetsiz bulundu-
:'n:lir. Mektepler herkesin seledir. Bir teknik a.~:a.. go" ru" şu"' Jd U.. muş, namzet listesinin ha ğu bir devrenin kabul edıl. 
I ek güzel uyabileceği ka teknikçiler arasındabduşunu zırlanması mevzuu üzerinde mesi hatalı olacatından, iki 1

1>la. d lebı'lir , çekişilebilir ır mev- 1 b h 1 l d d ı .. k r ır Bu vaziyette mut- zudur. Bugürl.ü mekt<p ttk· ISTANBUL, 20 (:;.s ı - , olan Parlamento ar Fransız bazı mü a ese er yapı mıştır. a et araaın a geçen r.ama-
. a talebeyi mesul etırek b t· Parlementolar ticaret kon . ve İrlan_da müra.hh.as heyet- fo,:>lantı geç vakte kadar Tevfik Fikret bey nın yarısı gebeliğin baılan· 1
•te k 'ğlmizin eyi ve "ta ia ı eı h k ) 
ile Se onda tahsil, kültür, nı ld " id feransına ittirak için giden lerl bugun şehrımıze gele· devam etmiştir yel, kaza, na iye ve oca ğıcı olarak kabu edilmekte. 
kı •leme tersi bir tabiat sev- ya" ya uygun ° ugunuı· Zeki Mesut bey bu sabah ceklerdir. heyetler toplanarak beledi- dir. Buna nazaran da bir 
., dO•u"nmemlz Ja"zımdır. la edebilecek terbiye a ılm- 1 k Vilayet idare heyeti bu ye azalı". ı namzet lıstesıni gebeliğin 270 gün zarfında 0 " f · istanbul'a dö!lmüıtür. Zeki Parlamento ar onferansı ~ tınu · )erimiz varsa, teıri etsın er, dd akıam yoklama gününü tes· tanzim edecek1udir. Bu nihayet bulacağı ekıeriyetle il· llpat edebilecek bir .. k ek mah- Mesut bey beyanalında:Kon· dev ,ım ettiği mü elçe bu 

ını ve d bilgi ve ilim yu s 1 k bit edecek ve teıkilata bil. liste asli ve yedek azalarla teıbit olunmuıtur. Bunıınla il a amın yoktur· kemeıı' olması lazımgelen. feransın 19 unc•ı top antısı konferansa iftira edecek 

1 M J d 22 ı direcektir. birlikte el!ı iki kitilik ola· beraber bazı hanımların ad-bil· - uallim! mesti e e· . I da alem olduğunu konferansa mi · bütün murahhas heyetlerile 
ır m· · ? 1 üniveraıte sa onun !'ayin edılen günde vila- catır. etlerin bitmesinden itibaren ~~I ı;ız. Ben ge işi gü- bı'r mu··naka•a yapalım. Bu let mensup 160 murahhas diğer devletliler saraya, Yıl· 

botun T" k il' 1 • 9 ay 10 gün niha.yenide; b-rtn· ur rrıua ım e· .. kü mektep tekniği ezber i•tirıtk etliğini konferamın dız sarayının Mecidiye ka-
t ı Dıetedecek kadar reali· gun fk · • ı azılarının da 10 aydan bir 
eyi • letir, ög"retmez klişe ı ır· milletler arasındaki ticari pısından girip çı acaklardır T • J • V k A } t • t k ü 1 d ğ d ki l<ı·ıı goremez bir adam de 1 1 t r ayın erı e a e e aı aç g n evve o ur u arı • !er kazandırır, 0 gun a 1 

• b 1 · l nzimi mın rıı Fak k · al münase et erın a · Murahhaslar ı·çı·n 12 oto .. "l kt d' Bı 1 h it · at ço eyı mu • korkak ve becerıksiz goru me e ır. naena ey h:
1

erımk iz,öyle'eri vardır ki ;:'d:Zmıar yeuıttrir müstahsil takavi ıktııadı misakların büı tefrik edılmiş olup Olan memurların iki vazife alamamaları tabii gebeliklerde bileçocu· 
111 k Yo •ulluğa karşı kendi yetittirmez . Makinelikçidir. tetkiki zürram kredi ve faiz bunlar hergün Tepebaıından • dol ayisiyle ğun dolaca.ğı günü mutlak!· 
l•k oruınak için kullandığı d "'ld' "İçtimaı mikdarı çiftçileri alım ka· kalkacak murahhasları Yıl- yetle ta.yin etmek mümklln 

ç ıı· yaratıcı egı ır. ISTA \BUL 20 (S,Ş) - Bize verilen malumata gö· h• 
1 

ah oku .nak, okumak, mektep,, adlı kı'tabımda ten· biliyetlerinln attırılması ti· dız'a götüredek tekrar aynı 
1 

değildir . Ancak tahminen 
çil t k d b Tayinleri vekalete ait o an re son bir hafta içinde 75 

kat be eın. mü~ etmektir. Fa kidl vardır, "toplu tedrisat. mendıferler hakkın a ey· yere getirecektir. Heyeti memurların iki vazife ala kaçakçı va kası olmuı ve bu fU günler arasında doğmuı "~ u eyılerın eseri daha iti anlaşılmamıı, mekteple· nelmilel uzlatmalar millet murahhasa reislerine birer mıyacakları hakkındaki ka· ihtimali söylene bilir. 
filde)'flerınkinden farklı de· . 1 . tekniği yeni şekilde !er arasında nafia işlerinin hususi otomobil tahsis Pdil- nun üzerine ticaret odası vakalarda yedisi olü, ikisi Gebelilin uzun veya kua dıı lr. Çünkü ey ilikleri ken rım. z~n d am ellirmi;tir tanzimi paraların istikrarı mittir. k b y hb b yaralı olarak 121 kaçakçı ı sürmesi huıuıuna bau erinci k 1 eskıyı ev , 

1 1 . .. umumi ati i e i ey 
ti eyı tel ba ıyor, bu güçle· Cumhuriyetin )ay k old~t u gibi mühim mese e erın mfu· umumi katiplikten çıkmış .!404 kilo gümrük, 1948 ka . 1 sebeplerin tesir etdlfl 
niJ.0 a e e yetiıtirrr.ek de unu bu guya zakere e:lıldiğlni ve kon e· lngiliz murahhas hey- k k b çag" ı ile inhisar kaçağı, 8760 zan edilmektedir. Meıelıi 

ç Vert yeni insan soy . . I t ·ye ve ve yükse iktisat me te in-
Çin? Ç(i k~ getirmiyor. Ni· . fakat doğrusu, eskı SiS· rans karar arının avsı eti teşekkül etti de hocalığı tercih elmit$ir. kilo buğday. 12 silah, 98 adeti uzun süren kadınlarda oeyı nı n ü eyi tale~eyi de yenı. . t• ez Yeni ülke temenni mahiyetinde oldu- LONDRA, 20 (A.A) ? gebeliğin uzadığı, ilk ıebe· k UalJ· 1 d tem yetış ırm . . 1 t' Tıcaret borsası komiseri mermi, 25,5~5 defter siğara 
.. Yna.kıa:md e veriminin için mektep tekniği lef~ılalı ğun söy enıı ır. İstanbul' da toplanacak olan Akif bey de mualimlill hı kağıdı , 1500 çakmak taıı, liklerin ikinci ve üçüncü 

erıgel ın a kurut1tn bir ı· dır Bana garezkarlık . Fransız ve lrlanda parllmentolar arası ittihadı rakmııtır. 21 paket tönbeki 798 lira gebeliklere nazaran daba 
ten te~a.rd'.r. Bu engel rr.ek ;:ı;::lefet yapıyor.demeyin heyetler bugün ge- kenferansına itlirak edecek Bir haftada ne kadar 36 gümüş kuruı ile 2 sandal ziyade devam ettiği, ıehe-ıv nlğı teşkilattır. k k ti ım var 1 olan lngiliz murahhasları liği uzun veya kısa ıüren 

- T k söyliyecek ha 
1 

a aı ' iyor · k k 1 k k ldu l 68 k k hayvıını yaka- 1 k kıı e nillmizde ne Sır Gork Göffin riyasetıle aça ÇI 1 Va ası O aça çı anne erin ızlarında da ay-•ur v ' anlayın . k ISTANBUL. 22 (S.Ş) -"ııI .. ta. ar. Onu burada ı·smöil Hak ı 1 k te•ekkül etmiıtır. ANKARA, 21 (A.A) lanmııtır. (Devanıı iiçüncü sayfada) inam H k k k Şehrimizde top anaca • lep t k a 1 aten me (Yeni Adaın) 
e 0111 "tt kntk,, ltir me· 

.. 
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Seyahat - Notları: 1 -
EG.E KIYILARINDA 

Balikesir istasyonundan hareket yedi yüz 
Balıkesir' fi İzmir'e doğru - talebe vağonunda 

Soma kömür madt:nleri -
Saiıkı hır seferberlik ilan 

edilmlşte, alaylar. ordular 
cepheye sevk edl'iyormuı 

gibi.. ~ahi.esir istasyonunun 
hareketli ve kalabalık rr an 
zara!l insanda işte böyle 
bir duygu uyandırıyor. Ko· 
şanlar, bağıranlar, vedala
ısnlar ve bu birbirine gir 
miı iman kitlesinin uğultu 
larını bastıran lokomotifin 
manevra gürültüleri daha 
timdiden bende bir baı ağ· 
rısl yapıyordu. Kulağıma 

gelen: 

- Vay, sende mi gidiyor
ıtUn? Aman vagonda yer 
tutmağa bak. 

- · Bütün reisler yolcu .. 
Hima'yei Etfal reisi de . Ya 
"fıkarayi sabirin.ne olacak! 

- Yaıasın Ali bey! Ya 
hu bu ucuzluğa Cennet'te 

sa öyle bir lngiliz'in karım· 
na düıenin ve uzun bir 
yolculuk } apacak olanın 

hali cidden acıklıdır. 

Ben arkadaıları birinci 
mevkide l:ırakarak neıesi 

ve gürültüsü bol talebe va
gonuna geçtim Bandırma'· 

dan gelen katarı Balıkesir'
den takılan vagonlar bir 
hay!i uzatırı~tı. Rivayete 
göre Balıi<esir'den binen 
yolcular yedi yü2ü geçmif. 

İstasyondan ayrılıı görül
meye değer Mendiller, ıap· 
kalar . hatta hastahaneden 
·görünsün diye olacak- çar· 
ıaflar fırtına;a tutulmıı 

beyaz kadın etekleri gibi 
çırpınırcasına sallanıyor. Gi· 
denler, yolculuğun hülyası 

içinde, kalanlar ise; 

- Acaba İ~mir bu kafi 

Balıkesir istasyonunun görünüşü 

bile rastlanmaz! Gibi söz leleri nerde barındıracak, 
lerle vakıt geçirenler galiba diye düıünyor gil:i. 
• Budinler arası panayı- Tren edalı bir yosma ha 
rı.., seferin inin yalnız seyri · !inde yeıillikler arasından 

ne çıkanlardı; Çünkü asıl salınup geçme 1ıte. pencere
yo.lcwlıı.rın vagonlarda yer !erden uzanan l aşlar, ayrı 
bulabilmeleri için gevezeliğe dütmüş ahbaplarını arıyor, 
Vi\kıt ayırmalarına imkan buldumu selamlaııyor. 
yoktu Galiba bazı yanlıt aıina 

Muallim mektebi talel:e · lıklarda oluyor ki, birçok 
siııin vagonunda yer alırken kadın batları irkılıı çekili 
gençlerle yaptığım muka veriyor .. 
v,ele ıu idi : Bol neşe, tür Bizim kompartmanın neı-
kü ve gürü tü! esi yerinde; coıkun, türküler 

Ben ıeyyahatın felsefe ve tren gürüıtüsiinü bastıracak 
tefekküründen hoşlanmam. kadar kuvvetli. 
Ya pen :ere kenarında oturup 
durmadan değiten tabiatın 
ö .~unde hayal ve duygulara 
göniil kaptırmak; yahut bol 
bol neşelenmek islerim. 

Mütalea, ciddi mevzular 
üzerinde konuşma, ve plan. 
lı . tertipli seyyahat berce 
manasızlıkların en büyügü 
dür • seyyahatın yegane felse 
fesi değişiklik ve öz it tibaı 

gülen ve güldüren hatıralar 
olmalıdır. 

lngiliz'lerin soğuk ciddi
yeti ve teşrifatçılığı maıum· 
dur . Onlar bu adetlerini se· 
yahat halinde de muhafaza 
ederler. Mesela. bir kompar
tumanda bir İngiliz'le bir 
Fransız karıı karııya saat
lerce oturmuıl< r. Franıız 

birkaç defa konuıma vesi 
lesi aramış. Fakat İngiliz 
yolcu aı}ızında piposu, kat· 
!arı çatık gazetesinden l:aş 

kaldırıp bir kaç kelimelik 
cevaba bde tenezzül etrre· 
miı. Fransız yolcu muhitin 
yabancısı olduğu için inece· 
ği ista~yonda tren durunca 
lütfen kendisine haber ver
mesını rica etmit. İngiliz 
ise biletçiyl çağırarak 

- Bu müsyü S .. istas · 
yonunda inecektir . 
Tren orada durunca 
haber verirsiniz. Bana tak
tim edilmedıği için kendi 
ıine bu hususta cevap ve
rerredım. 

Demiı ... Halbuki biz m 
yolculuklarda ahbaplık bir 
saniyede baılar. Bann 
ömür devam eder. Doğ· 
ruau da, eylsi de budur. Yok· 

"B.r meıale rönclü. nün 
kahraman müellifi ile mek· 
tep müsamerelerinin şirin 

"Kö'emer"i ıki aH:ap ça 
vuı gibi karşımda, konu~u

yoruz. Bir Halkevi .'eisi bu 
aziz gençlerle ı. eler kor.ut 
maz. Hem sLsmıık elinde 
ise sus !:akalım! • orguları 
ıarapnel gibi k~fanıza yağ 
dıran ve hepsine cevap ia 
tiyen bu duygulu ve ıuurlu 
gençleri fikir ve kültür 
mevzuları üzerinde mukabil 
yaylım ateıl altına almak 
ne derin bir zevktir. 

Köprüler geçiyor, dağlar 
aııyon z . Çamlı yaylalar 
çınar ve söğüt · ğölgelerile 
çerçivelenn iş c'eı eler gez 
!erimiz de ne şir i nlık 1 Eı <'c· 
ğuruyor .. 

Balıkesir vilayetinin 
istasyonunu de selamla
dıktan sonra artık !Vanifa 
vilayetine girmiş bulunuyo · 
ruz 

İtte Kırkağaç, İtte Soma. 
Soma, dağların eteğinde 

ağaçlar arasına gömülü, gö· 
rülmiyor bile Bir kahve 
içmek, biraz gezir n.<k ar 
zus1Jnu duyuyoruz. 

Fırka reisi bize Soma l<ö· 
mür madenlerir i lraret eJi
yor. Büyük bir kumı Yunus 
Nadi beye ait olan L u ıra · 

denin istasyonr'aki tes i ıLlı 

da ispü ediyor ki hiç bir 
madenin nakli bu kadar 
ucuz ve kolay olamaz. Ma
denle istasyon aı asına ku
rulmut yedi kilometrelik ha-

belediye intihabı Dil bayramı 

A VrU pa'ya 
Hukuk tahsiline 

gönderilencek genç· 
ler 

İSTANHUL,21 ( S.Ş) -
1. e 

Avrupaya hukuk tahel ıo 

Birinci Teşrinin ılk günü başlı- Halkevimiz tarafından geniş ve 
yacak ve on günd ~ bitirilecektir canlı bir program hazır landı. 

gönderilecek gençlerin ııııı· 
sabaka lmtahanları Cuıııar· 
tesi günü fakülte yapılaca· 
caktır. müsabakaya 933 
mezunları gelecektir. Dahiliye Vekaletinin be

lediye intihaplarının bir 
günde yapılması yolundaki 
arzusunun yerine getirilme· 

sine imkan olmadığı anla 
ııldığındao her şehir hususi 

vaziyetine ve müntehip ade
dine göre intihap gününü 
tesbit etmiıtir. 

Şehrimizde belediye inti
habı ilk teırinin birinci gü 
nü baılıyacak ve onuncu 
günü bitirilmiı olacaktır. 

Cümhuriyet halk fırkasın 
namzetlerinin de bu ayın 

yirmi yedisine ilan edilmesi 
ihtimali vardır. 

1 Belediye intı~ap encümeni 
Dün belediye intihap en

c1meni belediye reisi Naci 
beyin reisliği altında topla· 

narak müntehip miktarının 

son vaziyete göre müracaat 
edip yeniden dahil edilenler 

1 dahil olduğu halde 10404 
zattan ibaret olduğ~nu tes 
bit etmiştir. intihabın ne 
gün baılıyacağı hakkında 

ayrıca karar verilecektir. 

Balya Kaymakamllğına 
Encümen azasın~an Rıfat bey tayin edildi. 

Halis beyin terfi halinde 
Çat kazasına tahvil edilmiş 
olma.ile boş ki\ lan Bal ya 
kaymakamlığına vilay<l da 
imi encümen azasından sa 
bık Gönen kaymakamı Ri 
fat bey tayin edilmiıtir Ar· 
kadaıımızı tebrik eder, yeni 
vazifeoinde de mu~affak ol
masını dıleriz 

vai hatlarla getirilen kö 
mürler doğrudan doğr1Jya 

vagonlara boşaltılmaktadır 

1 Muallim 
1 Mekteplerine 

Talebe alınmıyor. 
Geçen giin Ankara mu

habirimizin verdiği br tel 
grafta muallim mektf'pleri
ne bu sene talebe alınını · 

yacağını yazmııtık. 

Bu hu~ustaki emir vel.a 
!etten Necatibey muallim 
mektebinede gelmişti~. 

Bu sene muallim mekle· 
bine talebe alınmıyacaktır . 

Orta Me~teplere tale~e 
kaydı uzatıldı 

Orta mekteplere talebe 
kayıt ve kabul itleri lll ey 
lül 934 akşamı hitam bul· 
muıtu. 

Bu defa Maarif vekale 

Kırkaı}aç'tan, Soma'dan ka
tara on bir vagon daha ta
kılmıttı Manevra, düdük resi 
hareket gürültüsü, tarkılar, 
mendiller .. Yalnız buran ı n 

çarıafı eksik. Soma'da arka
datlarımın bulunduğu kem 
partımana geçtim. Seyaha
timin bütün neıesini ve ince· 
tiklerini kendilerine borçlu 

tinden ıehrimizc'el<i orta 
olduğum bu iki arkadaıımın 

tahsil müesseselerine gelen 
sitemleri uzun sürmedi. 

telgrafa göre kayıt muame
Üçüncü mevkiin tahta döıe 

lesi teşrin evvel iptidasına 
meleri üzerinde geçen türkülü 
ve gürültülü yolculuktan 

1 

kadar uzatılmııtır. 

so:ıra birinci mevkiin arls o t tetrı"sat 
tokrat havası içinde biran 1 r a 

Kadrosunun tebliğatı 
sıkılır gıbi o!C:um. K arşımc'a 
Bandırma'ıı uyanık bir tüc
car, sonra Soma'dan binmiş 
iki yolcu daha var. 

1 devam ediyor 

Her istasyonda bir kavun 
almayı adet edinmiş olan 
Bandırma'lının bize yedirdi· 
ği tatsız kavunlar için yapı· 
lan takalar nihayet sükut 
ve reımiyet perdesini yırttı. 
Fakat bir hadise uzun ve 
ciddi bir mübahaseye ) ol 
mııaçtı; 

Tarlalarında çalışan köylü 
kadınlar tren geçerken den 
hal çarıaflarının yeni ile 
yüzlerini kapıyorlar. Bu insi· 
yaki hareketi kafamda teh
li ı ediyordum; Türk ruhuna 
aykırı olan bu itiyadın Selçı k 

ve Osman oğulları sarayına bir 
acem kültürü halinde yerle
şifini ve örfümüzde yer tutu 
ıunu ve ahlaklı olmanın ör 
tünmek ve kapanmakla te 
mln edilememlı bulunduğÜ 
nu karıımdakine izah eder 
ken, mübahase, mektep ve 
terbiyeye intikal etti. 

Yukarıda da iıaret etmit· 
tim ya. Trende ciddi bir 
mevzua saplanmak; dışarıda 
daima değişen tabiatın gü
zellik 'erine göz yumn ak 
olurdu. 

Ben de derhal mektebin 
kapısını kapatarak konpaıtı
manln pencereıire kot ' t m 
ve Akhisar'ın tütün tarlalarını 
seyre daldım. 

( Devam edecek 1 

~~/ u, 

Orta tetrisat kac"rolarının 
alakadar muall mlere tebli 
ğine devam etmektedir Dü
nde bir kaç mrallime vazi· 
yetleri bildirilmiftir. 

Gelenler, gidenler: 
Muzaffer bey 

~lebuslarımızdan Muzaf
fer bey evvelsi gün lstan
bul'dan şehrimize ge!mittir. 

Pertev ve Vasfi beyler 
Dursunbey'e gitmiş olan 

mebus Pertev ve Valfi Ley· 
ler dün ıehrlmize dönmüş 
!erdir 

Cevdet bey 
Edremit belediye reısı, 

Cevdet B, belediyeye ait bazı 
itler hakkında vilayetle te
mas etmek üzere dün şeh

rimize gelmittir. 

Kemal bey 
inhisarlar baımüdürü Ke

l ma ı bey 20 gün mezuni) et 

almıı cuma günkü 
İzmir'e gitmiıtir. 

..==;ı,""'_ -. 
Poliste: 

Günün vakaları 

trenle 

Perşembe günü saat 17 
raddelerinde Dinkçiler ma· 
hallesinde Selahattin ma 
hallesinden Refik efendi 
sarhoı olarak dolaştığı görü 
!erek yakalanmıı ve hakk ın 

da tahktkvta baılanmııtır. 

ilk dil kurultayının ku
rulduğu gün olan 26 eylü
lün dil bavramı olarak ka· 
bul edildiği malumdur. 

Halkevimiz tarafından 

bayramın canlı ve coşkun 

bir surette kutlulanması yo
lunda hazırlık yapılmakta· 

dır. 

Dün bu hususta Halkevin 
de bir toplantı yapılmıı ve 
geniı bir proğram hazırlan-

mııtır. 

Dünkü toplantıya vali 
bey, maarif müdürü, lise ve 
muallim mektebi ile orta 
mektep müdürleri, matbuat 
mümessilleri ve Halkevi 
reisi tle dil, edebiyat tarih 
şubesi komitesi ittirak et
miştir . 

Dil bayramı kutlulama 
proğramını yarınki nüsha
mızda neı ı edeceğiz. 

~~~~~~~~~~-

Ankarara hukukundan S 
ve İstanbul hukukundand• 
4 talebe seçilecektir. 

~kmal mekteplerirıe 
yeni muallimler 

ISTANBUL, 19 (S . Ş) ~ 
bundan bir müddet e-.ı-.ıe 
Galatasaray lhesir.de orl• 
tedrisat muallimliği içirı bil 
kurs açılmış ve bu kur• ol 
hayetınde bir müıabek• 
imtihanı yapılmıtlı 

Bu imtihanlarda mu 11 •
1' 

fak olanlardan on iki ırı~· 
allim yeni açılmıı oi•P 

w ikmal orta mekteplerine 

Ehli hayvanlar 
Sergisi ____..,, 

Edremit 
Dün kapandı ~rçok hayvanlar

1 

Belediye intihabı bir 

yin edilmiılerdir 

mükcif at kazandı. günde yapılacak· 
EDREMıT, 22 (S.Ş.) 

Ehli hayvanlar sergisi cu 
ma günü açılmış ve muvaf
fakıyetli oln uıtur . Sergi 
birçok kimseler tarafınc'an 

ziyaret edilmiştir. 

J Tay segrisi 
3J Tay iştirak etmiıtir 

bunlardan ikisinden maaduı 
vilayet damızlık aygırları ın 

yavrularıdır 

Bandırma'lı Sadettin, Gö
nen'li Ali efendilerin tayları 
birinciliği kazanarak 60 ıar 
lira, Bandırrra'lı Murat beyin 
ve Gönen'ıi Hüseyin efendi. 
nin lay'arı ikinciliği kaza· 
narax 50 şer lira, Şamlı'nın 
Kamçı! ı köyünd•n Csma· 
nın, Balıkesir'li bahçıvan 

Mustafa'nın, Bandırma'ıı Ka
zım ça,uıun, Balıkesir'ın at 
köyünden Kamil ağanın 

tayları üçüncülüğü kazana-
40 kar lira. Balıkesr'li hancı 
Kadir ağanın, Susurluk'lu 
Yaıar efendinin, Susurluk'un 
Baba köyünden Ahmet efen
nin, :;ıamlı'nın Kardkol 

Aynı giinde saat 17 rad
delerinde Şeh ütfullah rra
hallesinden Necati ile bira 
deri Ahmet aralarıuda 

zuhur eden münazaa neti· 
cesinde bunlardan Necatı 

hamil bulunduğu karr asını 
teıhirle biraderi Ahmet'i 
yerinden cerh ettiği 

iddia ve şikayet olunmuş 

mecruh berai tedavi mem 
leket hastahanesine yatırı! 

mı' ve carih Necati kama· 
sile birlikte yakalanarak 
tahkikata başlanmıstır . 

köyünden molla Ahmet'in 
Balıkesir'li paytoncu Adıl'in 
Gönen'li Nazif efendinin, Ba
lıkesir' inkasaplar mahalle· 
sinden A bdurrezzak efendi· 
nin tayları dördüncülüğü 

kazanarak 30 zar lira ikra· 
miye almıılardır. 

2 - Kısrak sergisi 

intihap hazırlıkları taıııaP'~ 
lanmıştır. Burada lntih• 
bir g~nde yapılacaktır. M:;,· 
tehip adedi beş bine yakıt1 

Bürhaniye'de 
Yeni bir mekteP 
BURHANiYE, :!l (S.Ş )I 

Burhaııiye'ye tabi Kızılı 1 

köyü muhtarı llasan efeO 
dinin himmetile yeni bl~ 
mektep inşa edilmiılir. Me 
tep beı dershaneli olacaktı~ 

Mektebin resmiküıadı Z· 
birinci teırinde yapılacaktır 

Burhaniye'ye su gel~i. 
Golfak civarındki Efl•~ 

e· 
zadeler suyu kasabaya ıı 
tırilmittlr. . o· 

Bu suyun getirilmeı Y 

!unda Burhaniye be!ediY: 
büyük bir gayret göıterı!1 
tir. 

On sekizi taylı, beşi taysız 
olmak üzere bu sergiye 
yirmi üç kısrak ittire k et
mittir. Bunlardan tam not 
alan kısrak bulunmadığın

dan birincilik mahfuz kal· 

İd m~;y-iırd ıı 

1 ~a~~~!~!~.~~~~ı1~!.~ 
' le'ye gittiğini yazmııt k. •Jt mııtır. 

En eyi not alanlardan 
Balıkesir'in Şamlı nahiyesin 
den Mehmel'ın, Kurtdere 
köyünden Tayıp çavuıun 

taylı kısrakları ikinciliği ka· 
zanarak 50 şer lira, Susurluk 
jandarma Sadi beyin Dok. 
tor Ali Riza beyin, taylı 
kısrakları, Kepsüt nahiye 
müdürü Sedat beyin kısrağı 
üçüncülüğü kazanarak 40 
kar lira, Balıkesirli Şerif 
ağanın, Balıkesir'ıi çömez 
Ahmet efendinin, Susurluk
lu Abdurrahman çavuşun. 

Bandırma'da mütekait kay 
makam Şevket beyin, müd
deiumumi Salih Zeki beyin 
kısrakları dördüncülüğü ka. 
zanarak otuzar lira ikrami· 
ye kazanmışlardır. 

S;ğır şubesi 
Bu ı"'rgiye Balya boz ır· 

kından 15 boğa ile 5 buza· 
ğılı inek iştirak etmittir. ı 

Boğalardan Rasim beyle 
Şamlı'nın Dere köyün 
den Ahmet ağanın boğaları 
birinciliği alarak < 50) şer 
lira, Karaman köyü boğası 
le flakacak'tan Hafız Ah
met'in boğaları ikinciliği ka 
ı:anarak (40) kar lira, Bal 
ı> 11'1 l<ın~lar kö;ünden 
Ali, Ba'ya'dan Kamil'in 
Susurluk'un Karapür 
çek köyünden Muhsin'in bo
ğalarile Balıkesir lzmirler 1 

mahallesi boğası üçüncülü~ü 

Yurtlular Çanakkale ıf 
çok güzel bir oyun oyna~ı 
!ardır. Birinci haftayııtl 
Yurtlular bir gol atmııl•' 
dır. Oyun mütevazin bir ıe 
kilde devam etm_ıııır._ Jlı 

ikinci devrede ıse ruzll 1~1 
lehlerine alan Yurtlular 1 
gol daha atmııla•dır sıı:,, 
mukabil Çanakkale'J;Jer 
gol atabilmiıler ve bir pe 
n ıhı koçırmıtlard r. 

1
, 

O gece Yurtlular BiA11 ~ 
geçn;ıişler ve bir maçta or• 

yapmıılardır . ,, 
b ·rı~ Buradaki oyunda 1 ·ı 

devr.,de bir, ikinci de-.ıre;;1 
de bir gol atarak 2 • O il' 
gelmiılerdir. ııf 

Yurtlular çok ıaıt1·I' 
duygularla dün akıaırı 0• 1 ı 
dan hareket ederek ::~ 
saat 2 de tehrimize 
müılerdir 

ramiye almışlardır. . 

Merinos şubesi· . 
JıO' 

\lerinos koyun ve 
1
;1 

olarak yüz yirmı bat it~,ıı 
etmiştir. Öınerköy'lii Jıl 
Hilmt'nin. tepecikli .jbr:ıııl 
beyin koyur.ları bırın ıf! 

kazanarak kırkar lirı" 1) (jl 
köy'lü Halil Sıtkı'nırı • ~o• 
n !n'li )1ustafa beyin ~ır 
!arı birinciliği alar8lc ~,: 
beşer lira; Ômerköy'lii t• 

G"n" Sıtkı'nın koçları 0 ıı 

Cuma günü saat dokı z 
raddelerinde İzmirler ma
hallesinden Halil Kamıl'in 

kahves'nde Bekir ve Yakup 
köyün<:len Ramazanın ku
mu oynadıkları ve kahve
ciye maüa verdik).,ri haber 
alınmış ve karakola celbe 
dilen kı marbazlarcları Beki 
rln üzerinde bir miktar ku 
mar para~ı zuhur ettljinc'en 
haklarında muamelei kanu 
na teveuül olunmuıtur. 1 kazanarak (30) zar lira ik- ı 

l!ustafa bey'n koYıJ 11 ıı 
ikinciliği alarak otuzar 

ikramiye almıılardır 
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Türk ofisin günlük bülteni: 

iç ve dış pazarlar' da 
. . - il . 'zin vaziyeti nasıldır? 

MılLı mahsu erımı .. teri raki vazıyette ise fiatlarda 

iç piyasa vaziyeti 21,50 lira kada~alı:::lığı 1 mühim bir tebeddül ol:nda · 
G bulunmuıtur. . ·d d mı• yalnız Almanya an 

eçen haftaki servilimlz· "k eltrnek ıstı a ın- • 1 ı k 
de b"\d R flatları yu 5 . 17 16 ümit verici haber er ge me 

ı irdiğimlz veçhile uı· B 'da fıatlar • . 1 R la 1 dadır. ursa . . te devam etmıf o mail us 
r Zmir'de incir mübaya· d d iç pıyasa 

lira arasın a ır. lara kartı piyasamızda bir 
'•1111 baılamıılardır. Şimdi- 1 tk dur ltk (arda fiat ar tu un · . akibin mevcudiyeti ihtima · 

Aydın kooperatifinden T k" d • 1 havalisinde fı. r S k d 
l 'O 1 e ır ag. linl teyit etmittlr. to a 
• ve hariçten 25 ton a • 5 9J k t r ııı atlar 8 - uruş u · ı 000 tona tenezzül et mittir. 
ak üzere ceman 135 ton 1934 ayın· 

iııcir satın almıılardır. Rus Ağustos 
k. d a 3 üncü haftada Anadolu 1_icııret ateıesı· bu husus ıçin da Tür ıye e P - 5 7 k k kırkımı 3 , 8 uruıa çıa r -

lıtııir'e gitrmiıtir. m uk vaziyeti k 41 57 k j mış Tra ya , uruıa 
tıhiaar idaresi de hurda lstanbulda: Ağostos ayı- F k t · ı düşmüştür. a a pıyasa 

ncir ınübayaasına devam et· nın ı· 'ı k üç haftası zarfında h f d geçen a taya nazaran a-
llıektedir.ldare 15eylül akşa· lstanbul borsasında pamuk ha sağlamdır Mübayaat iti 
lllııı, kadar Ôdemitten üserine hiç bir muamele ol- barile bilhasfa Afn,an'lar 
5~· 187 Selçuktan 26.834 mamıştır Yalnız son hafta fazla mal almıılardır. Ruı'-
1\oıkten 42.336 Sultanhisar- zarfında vasati 38 kurvı farında mübayaatı hemen 
:~~ 6.551 ve Nazilliden üzerinde tek bir muamele hemen Almanlara yakındır. 

· kilo olmak üzere ce olmuıtur Vaziyet sağlam görülmekte· 

::n 13t.488 1<i!o hurda in· ı'zmı'r'.le U"Züffi S3l1ŞI dir . . Stok ı 183 tona çıkmış 
•atın almııtır. U t 

G IZMİR, ::1 (A.A) - Bu ır. 
erek Sovyet Rusya ve k 

&e k on be•inden dün a ıa· 
f 

re ıe inhisar idaresi tara· ayın • 
•nd ma kadar sekiz kuruştan 
. an yapılan mübayaat k 1 

Pıy yı·rmi bir buçuk kuruşa a· 11•llya tesirini gösttrıriş 5 t 
Ve f dar 20765 çuval üzüm en. 
d •atlarda 30 40 para ka· kuru•a kadar 
lr bir yükseliş kaydedil· on dört • 

llliıtir. 14785 çuval üzüm satılmış· 

Ayın son haftasında Ana· 
dolu kırkımı 38,01 kuruta 
kadar yükselmiıtir Trakya 
fiatları da49, 13 kuruıa çık· 
mııtır Ruslarla Almanlar 

Yunıuı·ta iç piyasa ~~slar mubayaata 
vaziyeti başladılar. . 

100,000 kilo raddesinde pi
yaEadan mal mübay~a 

l etmiılerdir. Fiatların tereffü. 
ü bilhassa Almanların fazla 

d Marmara sahilleri: BaP 
•rıııa'da taze malların bü· 

YGk s~ndıkları en yüksek 

linıumi Vaziyet: - Dış iZMİR, 21 (S.Ş) - iz -
Plha,lardan talepler gittik· b piyasa 

miıde Ruslar ura 
Çe llrtnı~ktadır Şark Vila d da mal almaktadır . 
htle . . 1 b" sın an 
d rıınızde hava arın ır· Oclesaya Ağustos zarfında 
enbire so5uma~a baılama- p· 

b ıs h t yapılmıştır. ıyasa 
•ı Ilı 1 i raca 

' üzerinde tesir yap· da muamele 35,5 · 44 ku 
~ağa baılamıştır. Gerek ta· arasında olmuıtur. 
epler· k ğ k ruf 
1 ın artması gere so u 1 iST ANBUL. 21 (S.Ş) -
lrııı baılaması fiatların yük·ı f d t" ı 1 İlk hafta zar ın a vasa ı 
! •nesine sebebiyet vermek· 

1 
Anadolu yapakları 

ted· Ö fiat ar d ır nü,nüzdekl haftalar- . . 34 35 Trakya yapak· 
11 bu yükseli•in devam ede 1 ıçın . i' ise 50 70 kuruştu. 

cc-. • ları ıç n ' 
r,~ 1 tahmin edilmekle be· Au müddet z.arfında. Alman· 

er bunun hiç bir zam•n Ru•ya'ya sevkıyat 01 · 
t•kip . "h 1 k ti ya ve . 1 d geçen r ıstı saki mem e e er d ğ ndan fia t ar a 
iatta d k • u u b" ük•e· rı encesine çı acagı heftaya nazaran ır Y • 

~::~edilmemektedir. Karaf· ' liş kaydedilmiştir Ve h_atta 
ıı hinterlandında tara [dahili flatlarımızda cıha~ 

llraf 1 t .ı ~ Yumurta toplama arı larile mukayese ne ı 
~e piyasa d 

v,ın etmektedir. . üzde 30 derecesln e 
cesı Y • •. 1 .. t. 
bir yükselik goru muşdur. 

k A dolu kırkımın an 
Sto na 
1341 tondur . l3ir hafta son· 

mal çekmelerinden ileri gel
mektedir. Vaziyet bu suret· 
te devam etmekte ve fiyat 
lar yükselmektedir Stok 
miktarı günden güne azal 

maktadır. 

Dış piyasa vaziyeti: 

Hamburg, 149.1934: 
Gümrük ve taviz resmi ıOO 

kiloda 4. 70 mark) hazır mal 
natüreller 13.5 merktır. 

Londra, 14·9 1934: - Ye-
nl mahsule iyi talep vardır 
İlk masul bu haftanın sonun· 
da galecektir. Eski mahsule 
de oldukça talep vardır. 

Beynelmilel vaziyet: -
Piyasa umumiyetle sağlam· 

dır Piyasaya arzedilen mal 
lar azalmakta. Bu sebeple 1 

piyasa daha cani olmakta
dır. Yalnız yumurta değil 

havayici zaruriye fiatları da 

yükselmektedir. Bu sebeple 

ıark memleketlerinin yu 

murta fiatları sağlamlamıt· 
tır. Almanya'ya yumurta 
sokmak imkanları ziya deler 
miştir. 

Bu vaziyetın değifmiye

ceği anlaıılmaktadır Diğer 

memleketlerde de fiat dü

şüklüklerine tesadüf edilml 
y~ceği görülmektedir. 

11 Türk Adlari 

Yukarıda geçen malumata 
rııııa k ran her hanım, her ne· 
adar tahmini olsada dorğ· 

Cağı .. • ·ı k d llUnu tayin edebı ece 
eınektir. Bu hesabı iki su· 

rette 
Yapabilirler: 

1 
Son adedinin sonun· cu .. 

llUnünden itibaren 9 ayı 
•ayar ve 10 ·· ·ı de rek gun ı a ve e -

11
, bulacaj!ı tarihi doğm gü· 
u ol k , l ara k-.bul eder. Me· 
e ._ b· 

bite ır mart'ta son adeti 
bı . n hanım kanunu evvelin 

rııı :1 9 
1le b e ayını doluracağını 
rek una IO gün ilave ede· 
" 

0 ayın sonunda doğura· 
ıı•nı k 

<! eıtıre bilir. 
- Bu usuledaha çabuk 

Gebellğin yaşını tayine ı 

l ·pce· bu hususta düşüle· ge ı , 1 . 
dd "dü n izaesı cek tere u . 

için doktor müracaat edil~e- 1 
si pek doğru ve salim bır 
hareketdir. Ancak çocuğu~ 
ilk bereketinin his edilmesı 

b l""·n 4.4/5 aya girmıf 
ge e ıgı d 
olduğuna delalet etdiğin en 
bu hareketlerin duyulması 
ile kadın gebeliğin 4 5 aya 

. . olduğunu anlamış o· 
gırmış d b 
labilir. Bundan ma a ge e 

h 
. karın içerisinde tef 

ra mıP d d 
kil ettiği urun üıt hu u -~ 

.. bek hizasına geldıgl 
nun go 

1
._. . 

1 da da ğebe ıgının 
zaman ar ld 
beşinci ayı bitirmiş o ı &u-

1 malıdır Bunların ha· 
nu a ı a · . d 
ricindeki yaşların tayını o· 
ktorlar tarafından bile, bir 
ok marazi hallerle karışın 

ç h sebile müşkülatla ta· 
ası a ' 
yln edilmekdedir 

( G > 
Gönııı Tekııı Ciö Lor ık 

Gömü Say Ciö(LJTI 

(jöt Dağ Uöl ak 

Gözden c;öı 1. ık 

Gök il" ş (;öl I · r 

Göruın Göl tekio 

( iör me z Govem 

(,ötiir Gönül 

Gö ıı~y Gök sal 

ı.ök Bal ı k Gönültaş 

Yeni dogan çocuklarınıza 
öz Türkçe ad l.oymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Tüık adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildij!"i· 
niz adlar varsa onları da Hal
kevine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde n~· 
roluııacaktır. "H,, işaretlileri kıı 
adıdır. 

_.SAVAŞ•--------·-------------------------._.. ____ __ SAYFA: 3 

Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi -hareketler 
.................................................... 
: Savaı'ın: .. .. : Yue ·ı 
: Küçük : Hasta gonuller : Ferıdun f 

Sov~et Rusya' nın sark lo
karnosu 

The Japanıveeklh Chı onicle den 
Sovyet Rusya'nın eylül 

zarfında Milletler Cemiyeti· 

ne girlıi Fransa ile bir ta

arruzi ve tedafüi muahede 

aktine vesile olacağı tal min 
edilmektedir Şa} anı itimat 
bir yerden alınan malüma 
ta göre, Sovyet Rusya ile 

Fransa arasında aktedilen 
muahede söylendiği gibi as· 
keri bir ittifak değildir. Ma 
amafi bu iki memleketin 
bir Şark Locarno'su için an 
laıtıkları zannediliyor. Bu 
Fransa ile Sovyet Rusya, 
Polonya, Finlandiya , E•ton· 
ya, kitvanya, Letonya ve 
Çekoslovakya arasında im 
za edilecek bir mintakavi 
yardım muahedesidir. Bun
dan makıat; Milletler Cemi· 
yeti teıkilatı dahilinde kar 
filıklı yardım zihniyeti ya · 
ratmaktır. 

Muahedeyi imza eden de· 
vletler, Milletler Cemiyetine 
dahil olan bir devlete, Ce 
miyet dahil olmıyan bir de· 
vlet tarafındar taarruz •u
kuunda bu ikinci devlete ta
raftarlık etmemeyi taahhüt 
edeceklerdir. 

Milletler Cemiyetine da 
hil bir devlet, ayni vaziyet 
te diğer bir devletin hucu 
muna maruz kaldığı takdir
de, Milletler Cemiyetinin 
delaletile bir anlaıma usulü 
araıtırılacaktır, 

Bu paktı en fazla hara· 
retle kabul eden Sovyet Ru 
sya'dır Bu devlet, Almanya 
ve Japonya'ya karşı 

husumet beslediği 

için, Fransa'nın dela-
letile kabul olunduğu millet 
!er cemiyetine girerken Al 
manya ve Japonya'ya karşı 
vaziyetini kuvvetlendirmek 
mak.adiyle garp memleket· 
!erinden mürekkep bir blok 
teıkil etmek istiyor. Sovyet 
Rusya, deniz silahlarının az· 
altılması meselesi münasebe· 
tile Japonya'nın İngiltere ve 
Amerika ile anlaımamasını 
belediğinden dolayi Garp 
devletlerinin gönlünü yapm· 
aya çalıııyor. Şark Locarno'
ıunu Rusya'nın lıu kadar 
kolaylıkla kabul etmes nin 
sebebi, Şarki Çin demiryol
larını satın alma meselesi 
müzakereleri suya düttüğü 

takdirde, Mancuko ve Ja
ponya"nın vaziyetlerini tah

dit edecek bir askeri ittifak 
temini teşebbüsüdür. 

-----
ltalya - Ara~istan 

"Neve Züricher Zeitung,, den 

Hicaz ve Necil Kralı İb· 
niasuut'un Hariciye Mütteşa· 
rı Fuat Hamza bir kaç gün
denberl Roma'da bulunmak· 
tadır. Fuat Hamza Roma'da 

muhtelif şahsiyetlerle görüş· 
müt ve faşist rejiminin mü· 
teaddit müeueselerini ziya 
ret etmiıtir Möıö Mussolini 
de Fuat Hamza"yı uzunca 
süren siyasi bir mülakat için 
kabul etmit ve bu mülakat 
ta ltalya ile İbnissuuJ'un 
memleketi arasındaki müna 
sebetlere ait baılıca işler ve 
m~ıeleler, etraflıca müzake· 
re etrnlttir. Fuat Hamza 
ltalyan Hariciye Müıteşari 

Sovich i e de müteaddit mül 
&katlar ve müzakereler yap· 
mııtır İtalya ile İbnissuud 
memleketinın müıtt rek men· 
faatlari evvel emirde İtalyan 
milıtemlekeai Eryethra ile 

Sovyetler ve Mılletler 
Cemiyeti 

\ :Hıkayesı ! - : .................................................... 
1 ~ Rica ederim, bu gibi hadiseler nihayet ıu anda 
ıey)eri tekrar etmeyiniz. Si- batka yola akmağa yüz tut-

"The New Stateman pnd Natıon,, 

Sovyetler Birliğinin Mil
letler Cemiyetine kalulü. 
Hitler'in en büyük muvaf. 
fakıyetlerinden biri addedile
bilir M. Bartu'nun bu mes· 
eleyi ilk içtimada ortaya 
atacağı zannediliyor Bu su 
retle Sovyetlerin eylül ni· 
hayetinden evvel Milletler 
Cemiyetine aza olması ihti
mali kuvvetlidir. Şimdiıik 

sırf formalite muamelesi 
mevcuttur. Hakiki karar, 
bir -ty evvel hususi surette 
Fran!Nl İngiltere ve ltalya 
arasında verilmiıtir. 

Yegane itirazın 1923 te 
Lausanne'deki Sovyet mü 
messilinin katlinden dolayı 

vukua gelen vaziyeti affet 
miyen İsviçre tarafından ge 
leceği zannolunuyor. 

Hitler'in muvaffakıyetin 
den evvel Sovyet Rusya'nın 
Millet er cemiyetine kabulü 
pek füpheli iken, bunun ta· 
hakkuk etmesi Avrupa kuv
vetleri müvazenesinde de· 
ğiıiklikler zuhur edeceğine 
alamettir 

Frama'daki Almanya kor 
kusu v Rusya'nın Almanya 
ve Japonya'nın birleşik hü
cumundan endiıesi harpten 
evvelki Franıa-Rusya dost· 
luğunu ihya etmiıtir , 

Fransa, Rusya'nın askeri 
it lif ak teklifini Locarno 
muahedesini 1 m z al ı y a n 
bir devlet için im -
kansız olduğunu ' ileri süre 

rek reddetmiı ve ancak 
Milletler Cemiyetinin dela· 
letile karıılıklı bir yardım 
aktı yapılmasının imkanı 

olduğunu bildirmitlir. 

Cenevre'deki devletlerin 
yegane gayelerinin "Alman· 
ya'yı ihata etmek" olduğu. 
nu iddia eden Hitler, ıimdi
ki vaziyeti sırf k<ndi ihdas 
etmiştir. 

Britanya ~arp sanayii dev
letleşiyor 

"Neues wiener Journal" dan 

Londra'dan bildiriliyor: 
Buradaki salahiyettar me

hafıl, fogiliz kabinesinde Bri
tanya harp sanayiinin dev 
letleıtirilmesi yolunda bir ta· 
savvur ve temayül hissedil· 
mekte olduğunu söyliyor. Bu 
temJyül, Amerikan harp ıa
naylinde yapılan tahkikatta 
vukua gelen lfıaat ile, 11kı 

bir surette münasebettar ad
dedilmektedir. 

bu ınüstemlekenin karşuın · 

ela Bahriahmer dvarında 

bulunan vaha arasındaki ik· 
tisadi m~naJibetlere taallük 
etmektedir. 

İtalya geçen on sene zar 
fında bilhassa Yemen kıt'ası 
ile mi.ina.sebelte bulunmuş 

ve Yemen Hakimi imam 
Yahya ile 1926 da bir dost

luk mukavelesi dahi aktet
miıtir Fakat bu mukavele 
pek faydalı olınamııtır. lb
nissuud ile İmam Yahya ara
sındaki harpten sonra ltal
ya'yi doıtru.Jan doğruya ala 
kadar eden yerlerde yeni 
bir vaziyet hasıl olmuı ve 
ltalya'n politikası bu yeni 
vaziyeti timdi tedr;cen tan· 
zim etmekte bulunmuıtur 

ze, kaç defa söylüyonm ki muıtu. · 
bana inanınız Kıskançlığın ıon haddine 

inanmak! .. O kadar gelen ruhu, birkaç dakika 
kolay mı zarnediycHurıı 2? evvel çok ıevdlfl kalbi kır
Buna, muvaffak olabilmek mıı parçalamııtı. 
için bir hakıkatın belirmeli Tamir kabul etmer. bu 
lazımdır. hareketi naaıl yaptıfma bay-

Daha doğrusu maıuniye· ret ediyor; onu, ebediyen 
tini isbat : kaybetmek tehllkeıl, önünde 

- Her şey meydanda . büyüyerek korkunç ıekiller 
Kenan bey ta eskidenberl alıyordu 
ailemizin devamlı dostların· Şimdi başkasının kollarına 
dandır. Hem beni elinde aitmediği ne mu!tlm? Ken
büyütmüş bir adama kartı dine tekrar tekrar ıorduju 
bu ıekilde his beslemek ne suallerle hayal alemine da
kadar ayıp. Benden 15 yat lıyor. Birçok muhakemeler, 
büyük olan bir insan naaıl fikirler ileri ıürüyor, onları, 
olurda çocuğu yerindeki bir beğenmiyor, baıkalarını ae
kıza; genç bir kız baban çiyor Nihayet bu keımeket 
yerindeki bir ıhtiyarıı mü içinde bitap düıilyor. 
tekabil kötü fıkirler bt:ıler. Kadına gelince: 
Bunları, düıünmek ne kadar 
acı .. Ah yarabbi!.. Ne bet 
bahtım; daha ne iftiralara 
uğrayacağım .. 

Kabahatını örtmek için 
gö.ı yaıı? Nafıle .. Kadınla 
rın göz yaıını bilirim. O, 
masum görünen dam !acık 
ların arkasınca bin bir hi· 
yanet planları saklıdır. 

Sana bu gönlü , kırmak 
parçalamak için mi verdim? 
.:>onsuz bir kudretle aıkını 

saklıyan bu kalb .. , bu ka
dar hakuzlık. Bunlnr sev 
glmln günahı mı ? 

Yeter artık tahammül ede
miyeceğim. Zaten siz. 

Oradan perlıan bir halde 
çıktıktan ıonra kırılan kal
bini bol ha va ile doldurmak 
mecalsiz vücudünü dinlen· 
dirmek için tenhalara, uzak
lara doğru aitti aitti. . -

Göz pınarları kuruyunca
ya kadar afladı. Sevdlfl 
adama ağladı. Kırılan kal
bine ağladı. Gençliflne at· 
ladı izzeti nehine afladı 

Elhasıl her ıeyine. ağladı 

ağladı!. 

Ah o haini, ne kadar ae
viyordu. Onu kalbinden at· 
mak 'elinden aelmiyoıdu. 

' 
Bunlar, günahlarının elem· 
lellmiydi? 

Birkaç sene evvel birlılle Kapıyı tiddetle vurarak 
odadan uzaklaftı. 

• 

1 seviımlı, ıonunda fakir ol
duğunu öğrenim:e vaz aeçmlı

ti. Bedbaht adam kendiılnl 
çok ıevdiği için deli olmut-

Kıskançlık ateıile varlığı 

çenberlenen Hakkı bey göz· 

leri sabit arkasından baktı, ı 
dütünceleri bir kaç ıene 
evveline aktı Bu genç ka· 
dınla tanıştığı günü hatırla
dı Acı acı güldü. 

Çok sevimli, narin, sarı 
saçlı, ela gözlü bu hanıma 
iki sene evvel bir baloda 
rastlamış; çok hoıuna git
mitU· Kadın avlamak husu 
aunda kuvvetli bir melekesi 
vardı. Az zamanda onu da 
pençesine almııtı. 

Şimdi şu anda, kafasında 

iki zıt fikir kaynaııyor ken. 
dı kendine tekrar soruyor, 
acaba seviyormu. aldatıyor 
mu? ikincisine inanmak iı
temlyor. Fakat inanmamak· 
ta elinden gel mi yordu 

Birkaç haftadır mülakat 
günlerinde tam vaktinde 
bulunmayııı manalı idi. Bu 
hareketlerine karşı yııplıj!ı 

sitemler, nazlı bir kaı ça-
tıf', okıayıcı ıamar-
cıklarla bertaraf edili· 
yordu. Bugüne kadar 
bu ıekilde cereyan eden 

tu. 

Ondan ıonra dijer bir 
gence kur yapmafa batla· 
mıt· O da yolda kalmıt· 
tı. Nihayet hayatını kendi
sine bajilıyan aencede hıya
net etmif, Kenen beyle se
vlıir albl olmuıtu. Ondan 
sonra Hakkı beyle aevlıme· 
ğe baı'amııtı. Kocası bunu 
hiuetmif, maneviyatı ıaraıl· 
mıı sonunda döıeie düt· 
müttil· Doktorlar verem ol
duğunu söylüyorlardı. Bura . 
da durdu, hıçkırıklarını 

zaptedemedi. Fakat pınarı 

kurumuı gözleri cebretmek 
beyhude ... 

lıte çok sevdlfi , 
kabul ettiil takdirde koca-
11ndan bile hazır bulunduiu 
halde, kendiliol kırmıt ae· 

çirmlttl 
Bütün arzuları aönmüt, 

hisleri zedelenmit yere diz 

çöktü. 
- Yarabbi!.. Yaptıklarım 

dan piımanım. Günahlarımı 
affet ... 

Balı ktıısi ı· \' i laytıı t D<1i11ıi 
Eı1cünıeninden 

Sıısııl'ltık ~I. Krıııal Pasa volunuıı • • 
1+O12 iııei kilorııt'll't'ı-iııdı· HO ıııl:'trelik alışap 

H' 1, 32.ı iiııcii kiloııwlresiııdl' 3o 4o tık ahşap 

H' o 8..to ıııeı kiloııwll'rsiııde l-! ıııelrelik alı

~ap ktipı·i"ıll'rirı 'arıııaıııı> Ye keşifııaıııı>leri nıu

t'ihiııı•f> ıaıııirau Psaı-i~dl:'ı·i 6 te~riııie,vel 934 
ıarilıiııe ıııiiı-allıf pazaııesi µııııu ı-:.ıaı oııheşlt• 
ilıalc ı•tlinırk iizı•ı·e virıııi 1-(İİrı ıııiiddetle aleni . ' 
ıııi'ııınkaı-\a \UZ Pdilıııiı-tir. 

i\ ı-.iijıriirıürı ıanıir:;ıı t•sa~h.-ı-i :~587 lil'a 28 . . 
k11r11~1 ıır'. 

T:ılip olaıılnnıı \iİZdP \edihııeuk ııisbetindl• . . . 
IPıııiııall ıınl\akkatı• ıııaklıuz \f' ~a rııl:'l\luplarile 
tiearPI odası H' t>lıli~ı·ti ft>ııııi~e \C~ik.alarile bir
lik 1<• ~ <'\lııİ ıııl'zl..ı'ırda ~arı ııaıııe Ye l\f'~İfnanH•
i ııi !-(Öl'llH1 I.. isıi~ı·ıılı•l'İll dah:ı f'\VPI f';l('Ünıeııi 

\ ilı-:iyt'le ıııiiral'aatlaı·ı ilaıı olunur. ' 
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