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Niiahuı Her yerde 3 kW'Uflur . 
f cOMHURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRlR 

.... G'NLÜ SİY ASİ GAZETE 

.., PAZAR 21 TEŞRiNiEVVEL 1934 

B ı· e Romada Türkofisten bildiirilyor: 

İç dış pazarlarda ve üyük Millet Mec ısı iki suikastçı yaka-

F"eshedileceti hab~ri ~sılsızdır ROMA, 
1ı~~~~~.ı -Frao· 

Ruzname yarın hazırlanac.ak. .. hükumetinin talebı üze· 
.\. d Bina- rloe Paveliç ve Kovaterlnç 

NKARA 20 (A A ) - kan vermek !çın ır. . ı·smı'nde iki kiti tutulmuıt11r. 

Ticaret mallarının 
yeti nasıldır? ____ ....::. __ 

vazı-

Uzüm 
il ~ ' · · h fuh haberlerıne 
tilıı · M. 24 birinci tetrln enal~y halde dojiru nazari Bunlar Manllya clnaye · 
Ilı G için toplantıya çağrıl tiındıkl tine ııtıraklerlnl inkar etmlt· 

~,::; dolayıılle intihabatın le b~kı~~~:: inhisarlar Ve tir. Paveliç'ln uıtaaının tet· İc ph asa \ aziyeı i 
lıı~ •ııneıı ve gümrük ve Gurn 'hf !inden hltçi!erinln relsliffni yaptığı 10° · 10·. 934 tarthİnde iz 
"lb1' 11rl11r veklletınln ılgaeı kal etinin ilgası 1 Ş ı~a ·· ve Hırvat'ların ayrılınaıını iste-• 1 ı,. d b hsedl'iyor ayıaya go · mir borsaıında 10 • 22 ku· 
lllUt azı taylalar etrafında e a_ .. k ve ınhlıarlar difi sabit olmuttu. Merkum ruı arasında fıatlarla 1069 

• 
incir 

iç Piya~a \aziyeti 
10· 10·934 tarihinde lzmlr 

boraaımda 5 12 kuruı ara
sında ftatlarla 878 çuval in· 
clr muamelesi olmuıtur. Süz-lo G~laalar ileri ıürüldüğO re gum.ru 1. e veya ik- Yuııoılavya'dan kaçtıktan çuval üzüm ıatılmıttır Fi· 

~ertl ll1littür. Yüksek ıahıi· idarelerkı ınl ~ ıyeybe"'lanacak ıonra ıııyaben idama mahkum atlar No. 6 için 10; No 7 
'r v k d' d t t ve i etme " K t . , '-Pt e nıa amlar ne:< ın e ısa _ !ıkla idare edl· olmuttur. oYa erınç e için 11 • 11 , 75; No 8 için 

' meler 1O,75-12 eli emler 

-~rı'iııııız tahkikatı a bu ve ınuıtet;ru hususta alaka· gelince ınerkum bu sene 12 . 12 . 25; No 9 için 
hııı Yatın tamamen aeılaı• lecekmlf·f ld lılnıat yok · baıında Zafrap suikaıtında 12,75. 13,25; No 10 için 

llnd • d rnaha 1 e ma ü ık lmuıtur 13 50 ı5 N 11 ı 15 ııı "au ve yazıldıiı ıribl ar ın ıevv o · · · ; o iç n · 
tcltak0 ld 1 d d b ~tu~r~· =======~-=::::::;::=:=:=L~L5~:=:~:ı 50-75; No. 12 lçın 19.50 22 

::~~ hı~r b~r t:r~:a ~ev:,.: T hal ş--eker fabrikası kuru, •r••ında olmuıtur. 
., tını, olduğu anlaıılmıı ur 11 . ıo. 1934 tarihinde 

1111 
•kzıbı için Anadolu ajan - - J /d piyasa cı nlanarak ıatıı mlk· 

.. ... ,,hiyet verıımıtur. 1· et Pa.ca Tar·afınaan Açı ı tarı 2909 çuvalı buldutu 
~l'i sm y - ----- ıılbl fıatlarda da 20 para 

leı KARA, 20 (S.Ş)-Mil· • n açılışında Kütahya mebusu kadar biryükıelmeulmuıtur. 
lfl111t~eclı.ının çarıamba Fabrıkanı ·ı b"r nutuk söylediler. Turhal No 6 için I0,50 ıı,25; 
llıe 111 toplantmnın ru:ına· ve Başvekı 1 •• " amaktadır. No 7 için 11,50-12; No. 8 
ı,ıı. P•zarteıi günü hazır · bir bayram gunu yaş tçı 12,2S-t2875; No 9 için 

t 
Ct.ktır A il il 20 ( ~ A ) - sonra künüye gelen Bat 14,25 . 15,51)·, No, 11 için 

opl · ynı i n mec s TURHAL, · · · 1 H A t.ntı11nı -t k ' f ka o4 .. ıeker fab · vekil smet pata z. na· 13 . 14; No 10 i ç 1 n 
~tııpllıııın 1 mlu ea kıp ırtl' · Memleketin kcnu lan Bat . dolunun ortasında yüksek 16-18; No. 12 için 18.50-21 
"lr I çt maı uuve ı ikaeını açaca o 1 Çtlınad b k'I a r I p Hz le be sanayi mileaaese ulnden 
1

011 
a aıve ı pat kil srnet ata · a ı ve h ·ı birinin daha açılması müna· 

lerı y arın mühim hadise raberlerındekl zevatı arnı ııebetile Nuri beyin söyledi ı 
r,. Ve hükılmetın yeni ka 1 tren bu gün ııeldl TBaıvhel • Ve t H bugün ur a ği sözlere nazarı dikkati 
d, aıavvurları hakkın- kil Paıa • z. M celp ederek ıeker fabrika· 

f1r1t 1 lk sıvas , Tokat, er· 
he.t a arkadaılarına iza · ha 1 ve Ladlk'ten ııe. lannın kurulmafa baıladıfı 

•erecektir. zifon havza ve • f İS len heyetlerle aakerı mil zaman ıüpbelerle karıılan· 
Q l' AN BUL 

20 
(S ş. ı _ Mektepler ye izciler dağını iıaret etmitlerdlr. lı-

llyGı. .. ' reze, . d h ra· P H T h 1 f b l'-ııııı ,. nıillet Meclisi önü· tarafından ısta1yorı a a nıet I· z. ur a a r tra· 
ı,.~deki çartamba ııüııü retle ve tezahüratla kartı· sının diğer fabrikalardan 

"'lld K fil fabrika mey· alınan müıbet neticeler üze 
~k e olarak toplana· 1 landı . a e 

lır ,\ • t landı. Meraelm rine kuruldufunu söyliyerek 
f111d · nadolu ajansı tara· dan ığına op Kür-
lııı 11.ıı netredllen tebliğde lstıklil ınarılle baıladı. b milli sanaylln olmadıkça 

opJ K"t hya me uııu f h 1 • tkt dt liıı L •ntının harici ıiyıı.ıe· ıüye önce u a f b "k r• a o mıyacagını, ısa 11,. L- lmı·ı ve • il a "' z n bir an evvel ht it • ıneınlekette hauui Nuri ..,.y ıe k .. 1.. proaramımı ı 
~-

1 
eabetUfi buııünlerde ' n•mına bir nutu soy ; 0 batarılmıuı lA:ııım geldiğini 

•c lıı T" k vatanının beyan etmiı ve Turhal fab 
bııı n hilkümetle beraber yerek ur , 
ı 'llnıııaıına imkan vermek Vı!Ayetlni kaplı yan ııenıt rikaıının diinyanın her memle· 
~lıı oldufu, zaten milli bir 1aha içinde t 50 blnd;~ ketinde ııörülen büyük fab ; 

Yte.ıııd f 1 çiftçinin her ıene rikalardan biri o!dujunu ve 
1 

td, a bulunmayı anu az a d" il lük tarluında her verhile emniyet veren 1 
il ııtlll milyon on m k T h,

11 
et vekillerinin bir yetiıtlrdiflni. ıe er bı'r medeniyet müe11eaesl 

' e pançar b' 
le.bu vvel toplanmaları fabrikalarının 60 · 70 ın olduğunu ıaylemit Ye halkı ' 
)«1r •ddolundujiu bildirili maden kömürü sarf et· hep beraber fabrikayı gez. 

l' 
ton 'k il n lirayı opt tiğinl ye ı 1 m yo ıneie davet etmlttlr. Fahri . 

kurut araıında olmuttur. 
13 • 1 O . 1934 tarihinde 

ise piyaaa daha faıla hara· 
retlenmlı ve fiatlarda bir 
gün evveline na:ııaran 30 
paralık yükselme kaydedıl

difi gibi aatıı miktarı da 
1 O · 20 kurut araaında flat· 
!arla 5368 çuvalı bulmuttur 
Flatlar No. 6 için 11 .25-
12; No. 7 için 12 25 - 12,75; 
No 8 için 13 · 13,50 No 
9 için lJ 75 14,50; No ıO 

için 14,25 · 16,25 No. 11 
16,50 18,50; No 12 için 
18, 75 - 20 kuruı arasında 
muamele görmüotür. 

14.10.1934 tarihinde 10 25 
kurut araaında fiatlarla 18301

1 çuval ve 7 torba üzüm satıl· 
mıı olup Hatlar bir ııün ev 
yelki vaziyetini muhafaza et ı 
mittir. 

15.1O.1934 tarihinde 
9,50°18,25 kuruı nraıında 
fiatlarla 1267 çuval üzüm 
aatılmıı olup fıatlar aynı se 
vlyesini ve piyasa da aynı 
hararetini muhafaza etmlt· 
tir. 

t6. ı0.1934 tarihinde ise 

bıt lak~ntı haberi üzerine rnüteea viz ücret verdiğini kanın makine dairesi, me· 
lır, 8 ın rivayetler çıkmıt yarım milyon t Jnluk fazla mur ve amele evleri ve 
lıt,,lı il cümleden o'arak bir nakliye ile nakil vaeıta· hastaned ıezilınJt ve görü· 
' •in kendi kendini feı· 1 rımıza yardım ettiğini ve len fevka!Ade intizamdan 
1 ••• k . il d iki eııı arar vereceğı ıöy- fabrikanın lntasın a dolayı ismet Paıa Hz. mem· piyata ve fıatlar aynı hara· 
ı ""'Yot. Denillyorkı··. Fırka rnı'lyon gündelik sarf edil h b retlnl muhafaza etmft ve ~.... nunlyetlerlnilz ar uyurmuı· 
t Rraı - 1 ı büyük buııün lzmlr borsasında 1724 
it, .. 1 mayısta toplanacak diflnl ıoy em 1 ve !ardır . Turhal büyük bir 

•
1
) "'On ırada a· zRnın ekıe· ıefe kartı olan baflılıfı be· kt d çuval üzüm ıatılmııtır Flat ' bayram günü yaıama a ır 1 d k il d 

6,25 9,50; paçallar 5.5 ,875; 
natüreller 5 kuruıtan ıatıl
mıttır . 

11 · 10·934 tarihinde aatıı 
miktarı 427 ı çuvalı bulmuı 

ve dÜzmeler 8· 12 , ellemeler 
6 9,paçallar 5 6 .75 kuruı 

arasında fiatlarla muamele 
ııörınüıtür 

13-10-934 tarihinde 5-12 
kurut arasında flatlarlıı. 

1970 çuval incir satılmıı, 

süameler 8 12 ellemler 
5,75 ~. 50 paçallar 5,5,75 ku 
ruı aruında fiatlıırla satıl · 

mııtır. 

14· 1 O 934 tarihinde plya· 
sa aynı harareti muhafaza 
etmit ve 5-13 kurut ara· 
11nda fiatlarla 2129 çuval 

incir sa.tılmı~l ır. Süzmeler 
8 13, ellemeler 6· 7, 50, 
paçalar 5 5. 75 kuruı arıı. 

sında muamele görmüıtür. 

15. 1 O 934 tarihinde 5- 13 
kurut arasında flatlarla 1244 

çuval incir satılmıt olup süz
meler 9 13, ellemeler 6 8 

paçallar 5 5 875 kuru§ ara· 
unda fiatlarla muamele gör· 
mütUlr. 

Fiatlarda yükselme hara
keti kaydedilmlttir. 

Dış Piyasa Vaziyeti: 

Almanya: - Berlin ıube
mizden ıon aldıiımı:ı: malıl · 
mata göre piyaaada ııeçen 

haftaya nazaran ztkre deier 
değltiklıkler kaydedilmekle 
beraber plya1a tereffüe mey· 
yaldır 

Viyana: - Hazır malll\rla 
ilk tahmil eksra dizi incirleri 

cif Triyeste 25-:.16 lıvlçre 
frangı arasında kote edll
mi ı tir. 

t\iııi 
1 

Nuri beyden ar a yü ıe f var ır . 
'der. H tebuslar teıkil yan etmlıt r. - s .~k·~ t Dış pİ)3li':I ,azi,\eli: 
ıııııdd a bulıı mebusların M el uı as 1 Qııı,,:~•rl yakında bitiyor: ar s 1 ya Almanya: Türkofiı 

M.Gömböş'ün 

~lltıtıe.p leyh kongrada yenı _ _ d--d -h • , , :ı~i!: ~~~:m;;!:: ;i~d;rııt 
lllıın edtlrnit mebueların y 1 vya hu u u ~ 1 l c l n teırin haftası içinde nisbe 

tıı~ltt lllaaı muvafık görül · ugos a . · ı 1 ten sakin geçmiıtır 
llır::ır. d k' kuvvetleı·in tesırı c ya- l:ıımlr'den teklif olunan fıat · 

1111
11 

ı.,, zevatın Mec - e J t • lar 30 ey : uı 6 B. teırin haf · 
~'de kendı kendini fes· plİffilŞ 11 ta11na göre hemen hiç değif 
ııı,11 Cefı hakkında ma: eı . - - .. .. •t'I Af d memittir. lıhalal tecırlerl 

'rı Yoktu I 'da toplanan kUÇUk 1 1 a a- 5 B teırin 19:l4 tarihinde 
d t,,, r . Yugos e-.vya lk ·rıafı meclisi siyasi 1 aıaOıdaki flatlar üzerinden 
tıı de en ajanım tebıııın· ·mi meclisile Ba an ı 1 • w • derhal tahmıı ııı.rıııe cıf 

llıtcl ııı anlaııldığı veçhile I . L' .. rüşerek birer teblıg neşretti· ' Hambuı·g teklifler yapmak-
&ıı,~ 

1 
rı toplanması dağıl· vazıye 1 go A A) _ nın ne gibi ahval ve terait ta ıdiler. 

~lilt Çin değil, bilakis bu BELGRAT. 2~ l . · · ltsl ' içinde vukua ııelmiı olduğu 100 kilo batına 7 numa· 
~ ber;ınanlarda hOkümet- Küçük ıtılA~tlf:;~ı :::ıııı meselesi ile de meıgul olun ra22florin ( ! 8,37 Türk llraaı) 
~er bulnma11na im· 1 ile Balkan 1 to landılar mu§ ve bu ıulkaıtın hudut 8 numara 23,5 Ff.( 19,62Tf.) 

· · = dün ayrı ayrlı Pilteakip aıırı memleketlerde çalışan 9 numara, '.:!4,5 Fi ( 20 46 

Z . , b t lantı arı m 1 ı 1 ' • a }ffi}S ve u op rer tebliğ neı· kuvvetlerin teeirl 1 e vap• .. t T.L ı ; 10 numara 27 
ttk ayrı ayrı bi mıt bir cinayet oldufu ır0 • Fi (2ı 54 1/2 T.L,); 1 I nu 

rar reisi CÜmhur retmltlerdlr. t bir birinin rülmütlür. Bu sebeple hadi· m~ra 30 Fi, (25.05 T.L) 
O ld Münderec: ı tebltilerde H harici slya1et ıahanna üzerinden muamele görmllt· 

AllNA U aynı olan u k l kil girer.Binaenaleyh Yuııoılav· tür. 
A ~ • ' 20 ( A.A ) - sadece cleğlıen no ta afrd le yanın büyük Kralının ölü Vi'f&'la: lzmlr ıultan· 

q n 'k · ulalı 1 a e · 1 llı'clı 
1 

ve mebu1an çük itilaf Ba an 1 b I mlle son haddine vaaı !arı 10 numaralı mallar cif 
33 1 hır d B ıtı;· tebliğd l n a k b 1 b O 1.~a ara a toplanarak ridir· u 1 . in tebli· 1 olınu; olan bu a 1 ey· Trlyeıte teıllrni 24 • 26 Hol · 
le ~ '> dan l 97 ainln reyi· kan birliği konıeyın • !milel bir vaziyet kar111ında landa florini ( 19.24 • 20.91 

·o<.aiını k h ı dur·Umumı ne k 1 llılldd ti ı te rar bet aeae ğinin u a1&11 ıu ." k 1 balkan itilafı daimi onıeyln l T.L.) araeıada rauame e ıer 
t e 1 ı t" tetkık etme · ı ...& .ı ) A .... . ltılttı, re ıclimhur ıeçll ıly .. ı vaz ye 1 k (0.Ya•ı itfOfld .. ,,aua m ....... • 
, le"9raa,er M~rtllJ• ıul aıtı· 

macar tel ajansına 
b.:yanatı 

BUDAPEŞTE, 20 A.A.) 
Uaıvekil M Gömböı bera 
berinde Hariciye nazın ol 
duğu halde bugün Varto 
ya'ya gıtmiıtlr Baıvekil ha· 
reketinden e ı vel Marsllya 
suikastı münasebetile Macar 
tel ajansına beyanatta bu
lunmuı ve demiıtir ki: 

- Hakikatin ortaya çı· 
karılmaaını timdi de latıyo 
ruz. O zaman Macar hükıl 
metin .n veya herhllngi bir 
Macar hükumet orııanının 
menfur cinayette katiyyen 
methali olmadıjtı anlaııla 
ıılacaktır. 

karahan Memleketi

mizde. 
İSTANBUL 20 ( S . Ş.) -

Sovyet Rusya'nın Ankara 
büyOk elçisi Karahan bugün 
lstanbul'a ııelmit ve akıam 
Ankara' ya hareket et mit· 
tir. 

Yunanistan'da ~ i r siklondan 2400 nüfuslu 
AstoKo şehri tamamen harap oldu. 

S a h 1 b 1 ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstccaplıo jtlu Esaf Adil 

Birinci YIL - SA Yl : 28 

Loğusalık humması 
Yazan: Dr. Ahmet Halit Dotum 
ve çocuk bakım evi baş tabibi 

Medeni mil letler in hemen , yı fazla bir hareket ııtbi te· 
istisnasız olarak takdir ve lakkl ederek evinde doğuran 
ka bul ettikleri bir ih tiyaç 
memleketimizde yen iden ve 
ancak münevver ai lelerin 
bir k11mı arasında görülüp 
teılim edilmiye baıl anmıı 

tır Gebeliğin varacağı tabii 
bir netice olan doğum anı· 
na ait bu ihtiyac gebe kadı 
nın doğurmadan evvel, do· 
ğum eınaeındıı. , ve doğum· 

dan sonra tabi ka l acağı mu · 
zadı taaffün· mikropsuz ve 
mikrobu öldürücü · muhit 

bazı münevver annelerimizin 

1 
karıılaıtıkları korkunç Ye 
fena akıbetlerini okuyucula· 
rımız da her halde bilirler 
işte bu canlı vakalar bize 
artık evde ııhhi bir doğumun 

olamıyacağını anlatmıt olmalı
dır . 
Doğumun sıhhi terait 

içinde yapılmamaıının dotura · 
cağı tehlikelerden, fena akt· 
bellerden en mühimi birçok 
nevi ve huıuılyetleri haiz 
bulunan "Loğuıalık humma· 
11 . dır.Bu hastalık gebenin ya 
doğumdan evvel veya do
ğum eınaaındıı ve yahut da 

ve ıeraitin hazı r lanır. a sı ; do· 
ğumu mikrnpsuz muhitte 
yapmayı temin edebilmek 
teklinde izah ve hılliaa edi
lebilir . doğumdan ıonra temiz tutul • 

Daima içinde yatadığı· mamaıı yüzünden,uzvlyetlne 
mız evlerimizde, yıı.tup kalk · bazı mikropların glrmesile 
tığımız odalarımızda tıbbın baılar . htreptokok,ıstafllokok, 

beklediği temizliği ve mikrop· kolibasil, gonokok, plnomo
s uzluğu temin etmek müm · ı kok gibi bir çok mlkropla-

kün değildir denecek derecede rın birlikte veya yalnızca bu 
güçtür Ru imkanaızlığı ve ı hastalı ğı yapabildiklerll an
ya küçlüğü hakiki manasi le laıılmııtır. Memleketimizde 
takdir etıııit bulunan Avcu· bir ç?k hürafelerln yer tut. 
pa'lı aileler, aıhhatlerln İ masına ve loıtuıaların eea111:ı: 
hayatlarını ve aynı zaman ve 1 üzOmsuz garip bir ' çok 
da ikluadi vaziyetlerini ko· korkular altında bırakılma. 

rumut olmak için zengin fa· sına ıebeblyet veren ve "al 
kır hemen heyeti umumiye· bastı.tabir edilen loltuealık 
ei doğumlarını reıml veya ! humması yabancı milletler
huıusi doğum yurtlarında ya . de de 17 inci aıır bidaye. 
pıp loğuealıklarını bu 11hhi tine kadar hakiki ıebeplerla· 
mümeueııelerln temiz muhi· den baıka amillerle lzah!edll
ti içinde geçirip sağlam ve mittir. Bu ıebeplerden :ea
dlri bir halde evlerine aile, manana nazaran en makulü, 
ocaklarına dönmektedirler loğusalık akıııtmnın rahimde 

Halkımızın yakın :ııamana hapıo 'up kalması, ıtltOn 
kadar anlamadığı ve lüzum memede birikmesi ııibl usvi 
ııörmedlii bu ihtiyacın fev- ve gayri tabii hallere bağ· 

kaladeliğini takdir eden ıih !anan sebeplerdir. 
hat ve içtimai muavenet ve- Bu hummanın baılama11 . 
kA letı cel ı l~ i bir çok vllAyet na ıebeblyet veren amil hak· 
merkezlerinde kadınlığın 11 kında halkımızın bu ııün 
hhatı üzerinde çok faydalı taııdıi!ı en batlı kanaat de 
teıiri görüleceği aıtkir olan yukarıda arz edilen ıon tek· 
ve çocuk vefiyatının önünü : il muhafaza etmektedir Hal· 
alan doğum ve çocuk ba buki hastalığın böyle ıüt 
kım evlerini açmıı bulunuyor. veya akıntı lhllbaıile ali-

1 lenüz bir çok vilAyetle kail olmayıp doğrudan dol· 
rin mahrum bulunduğu bu ruya . hastalık yapıcı yuka 
müesseselerden biri mem . rıda saydığımız , mikropların 
leketlmizde bulunduiiu hAI . ve daha bir çoklarının vü. 
de yine bazı teeaaürll mu · cuda ıılrmesile baıladıiı bu 
cip dofum hadiselerinin ııün bütün vezahatile anla· 

cereyan ettiği görülüyor. ıılmıftır. Yani bir çok nevi 
Daha ziyade yüksek ve mikroplar loğusalık lntanla· 
daha milne · ı 1 vver aı e ere rını vücuda getirirler. Bun. 
münhasır kalmıya batlı 
yan bu hadiseler halkımı · 

zın muhtaç zümresi arhsınr'a 
az ııörü ldüğüne nazaran bu 
son ıınıftakilerinln müeue· 
seden kafi derect·de isti· 
fade etmiye baıladıkla. 

rına gü:ı.el bir delidir. An · 
cak hükılmetin gayesi bila 
tefriki sınıf her doğuran ka · 
dının muhtaç buhıııdujiu sıh
hi ihtlınamları kendisine ha· 
zır bulundurmak ve hep•i 
nin hayat · nı korumak oldu
ğundan zengin al 'elere men
sup hanımların da müesse· 

semizde doğurmaları çok ıaya· 
nı temennidir. Hatta bu ha · 
reket bu günkü vaziyetlmi 
ze nazaran zaruridir, Çün. 
kü itiraf etmeliyiz ki ha 1en 
bir çoğamuz sıhhi temi~lik 
v~ ihtimamın dereceeini \'e 
yapılml\eı tekillerini bilmi 
yoruz. Şu halde ,bu lhtı

mamlar ın yap ldığı sıhhi 

müesseıe lerden istifade et · 
mek en makul bir ittir. 
Doğum ve çocuk bakım 

evl•e de 11r• k iti• yatırıa-

lar ekıeriya uzvlyette mÜf· 
tereken fenalıklarını yapar. 

!ar. Nadiren bir nevi mlk 

rop hastalığa sebebiyet ve· 
re bilir. 

Mikroplar ha va ile ııeçi· 
nen, havasız geçinen olmak 

üzere iki kıema ayrıldıkla
rından bu hastalıkta her 
iki zümreye mensup mikrop
lara teıadüf edilmekte oldu 
ğunu kaydetmekte muvafık 
tır 

Haıhlığı yapan amillerin 
mütenevvi ve müteaddit ol· 

ması, hazan bir ve hazan 
bir çok cinı mikropların te· 
slrlle hueule ııelmeıl bu haı · 

talığın,arzettlfl araz itibarile, 
muhtelif tiddet ve derecele-
rl ııöıtereceil zannedlleblr; 
ve her muayyen mlkrobwt 
bu ıekillerden birini haaıl 

edecefl tahmin olunabt· 
lir. Halbuki loğusalık hum· 
muının ıu ve ya bu mikrop. 
tan ileri ııelen huıuıi ıekil. 
lerl yoktur Uzyiyete rir•n 
ve lıu il 1 lıfl \l)'a ... ll"IUl 
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bütün mikropların yaptıiı 

netice birdir. 

Belediyt.• ı·eisi Spor haftası 

Bu mikroplar loğusanın 

bedenine ne tarikle giriyor, 
ve nereden geliyor? 13unlar 
vücuda ya tamamen hariç
ten girer ve yahut loğusa 

nın esasen uzvlyetlnde zarar
aız bir halde, mahdut ıekil
de bulundukluı halde do
fum esnasında tenasül ciha
zında açılan yaralardan 
kan yollarına, beyaz kan 
damarlarına gire r t k 
tlddetlerlni arttırır ve yeni 
teıirlerinl gösterirler Hariç
ten girenler doğum "sna· 
11nda kullanılan çamaıır ve 
yatak takımları gibi leva
zım üzerinde bulunan, has
taya yardım eden kimselerin 
ellerinde bulunan yara ve 
çıbanlardakl mikroplar, kir· 
li bir doğum yapan ebenin 
eline bulaııp kalan hastalık 
yapıcı ceraümeler doğur

makta olan kadının hazne· 
ılne, çocuk yatağına girerek 
haıtalığı yapar. 

Maarif 
Vekilimiz 

Cuma günü şehrimizden 
ayuldılar 

Dünkü toplantıda Na
ci bey belediye 

reisi seçildi 

Gömeç Nahiyesi 
Büyük biı· ilerleme ve 

zelleşme içindedi ı--
gü-

Gecesi perşenı
be günü yapıla

cak. 

Cuma günü yapı· 
lam adı 

İdmanbirliği ile fdınarıO· 
cü araıında yapılmall ef· 
velce kararlaıtırılan ve bU 

Doğumdan evvel kadının 
uzviyetinde bulunupta do 

Bir haftadan beri yapıla_ 

mıyaıı belediye reisi seç ı mi 
dün yapılın ştır Stlat 17,30 
da toplanan belediye azaları 

Maarif Vekilimiz Abidin eski reis Nuci beyi yeniden 
bey curna günü sabahleyin seçmişlerdır. 

ıaat 8,5 ta valimiz Salim Encümenlere <le Yırcalı 
beyle birlikte erkek orta zade Hilmi. elbiseci Ali, Öz 
mektebini ziyaret ve saat ona oğlu Rifot br,yle r scçilmiş
kadar mektep ve pansiyonu lerdir. 
bahçe1er ve bütün tesisatı Yeni belediye heyetini 

tetkik veteftit buyurmuılardır tebrık ederiz. 

Mektebin laboratuvar, kü· Kaza belediye reisleri 
tüphane ve bütüu tesisatını 

tefttı vo yapılmakta olan 
tamiratı tetkik etmiılerdir . 

Pansiyon talebesi ile gö 
riitmüıler ve vaziyeti tetkik 
buyurmuılardır Mektep mü· 
dürü beye icap eden direk
tifleri verdikten sonra kız 

Dün kaza ve nahiyel~rdon 
ald•ğ • mız telgraflarda seçı 
len BLtlediyo reisleri 
bilılirılmektedır . 

S oçılen rei~ler şunlardır: 

Ayvalık: Hasan Basri bey, 
Aiılı ey adası nahiyesı İz-

ortaınektebini ziyaret ve 
fum dolayıaile yerini değiı· teftiş etmiılerdir . 
tiren veya kana karııan Vekil bey maarif müesse
mlkropların menıeine gelin- ıelerinin ihtiy&.çlarını tetkik 
ce bu da iki kısma ayrılır. ve icap eden notları almıı-

zet bey. 
Altınova nahiyesi: H•ıson 

ıade Mehrr.eı bey 

Blrlnclıl ferç, mihbel, ra · !ardır. 

Erdek: Sfililhattın bey, 
S n•lırgı: Ali ağ.ı zudc 

Mehmet bby, 
Huvran: ZahreUin bey, 
Edremit: CovJet bey. 
Burhaniye: Muhittin Ley, 
Dunıunbey: Arı! b0 ylerdir. 
Seçilon belediye re .si 

beylere imuvaCfıyet dizlcriz 

Ekmekler 

hım, yumurtalık gibi zürri· Kız ortamektebind< ki tet
yet uzuvlarından birinde : kikatı müteakip istasyona 
vaktile geçirilen had veya · lnerek Kütahya trenile ha. 
slnıl bir hastalık ha sebile bu ' reket etmişlerdir 
uzuvlardan birinde gizlenip Jstasyonda vali, fırka ve 
kalmıı olan mikrop,keza do· Halkevl reisi beyler, emnl
ğum zamanında muhtelif yet müdürü, adliye erkanı 
tesir ve sebeplerle rahme maarif müfettişleri ve mek . 
girer. Burada rahmin iç za tep müdürleri ve muallimler 
rını geçerek etleri arasına tarafından uğurlanmıılardır. 
gömülür, bu suretle loğusa KÜTAHYA. 20 ( A.A.) - Uer nün eyıle~makie 
lık hummasının baılamasına Maarif Vekili Abidin bey ' il \1 
sebebiyet verir. İki gün evvel 2 inci nevi 

lkinclılne gelince, idrar bugün tehrimlze gelmit ve ekmeklerlrnizln gluten dere 
yollarında, mesane denilen doğruca liseye gıderek tef· celerlnin 8 den aıağı düş 

tiılerine baılamııtır k ü • 1 bi idrar torbasında. bağıreaklar· meme zere guze r ıe· 
da, böbreklerde ve sair uzu 2- Tabii geçmekte olan kilde çıktığını yazmı§tık. 
vlarda bulunan gono~.ok, ta- bir loğusalıkta derece! Sıhhat müdürlüğünün daimi 
tereptokok, kolil:asil gibi hararet en çok 37 ,5 37,8. çalışmas1 ve gayretile birinci 
mikroplar.o yine doğum eı· olabilir 38 den yukarı çıkan nevi ekmeklerde de yenilik 

naıında zürriyet cihazı bilhassa 39 ve 40 ı bulan yapılmııtır. Bunların da glu-

d h k 1 1 ten dereceleri 11 den aıağı n a g e ç m e 1 i J e erecei araret yü se me e- d 
Üfmiyecektir. 

huıule geldl"'inden bunlar· rinde katiyen vakıt geçirn.e· 
" Sıhhat müdürü Yl!nus 

da tenasül uzuvları haricin· melidir. Vasfi beyi takdir edHkcn 
deki uzuvlardan menfe alan 3 - Şiddetli titreme nö· şehrin daha birçok sıhhi 

lntanlar araıına girer'er betlerinin gekneıl haıtalığın ihtlyoçlarını da mu' affa kı-
en ag"ır ve en vahim ıel..il· ti b d'l ı 

Haatalık tenaaül uzuvları I' ye e aıarmasını ı "r z 
de tecelli etmiye baıladığı- D kt 

na münhasır kalıp kalamadı· nı göatereceğinılen bu nö O O ı• 
ima göre muhtelif ı~ktl ve betlere haiz oldukları ehem M d h b 
araz verir. Burada bunların l miyet tamamen verilmelıdır . em U ey 
tafallitlı olarak be.h~ı icap ı Yukarıdaki üç mühim ala· Doğum ve Çocuk Bakım 
etmezse de her ailenin afa ' metten her hangi biri Evinin Çocuk hastalıkları 
ğıdaki arazları daima her görülür görülmez hasta mütehassısı Doktor Memduh 
lofuaada hatırlama 1 arı la. doktora gösterilmelidir. bey. Erkek OrtamekteLinln 
zımdır. Zira hastalığın vehametl. Fahri Hekimliğini deruhte 

1 - Loğusanın akıntısı meıum bir akibetle netice etmit ve ilk hemlede bütün 
tabii kan rengine yakın va- lenip neticelenmemesi husu- talebeyi gayet dikkatli bir 

11fta olmalı ve tefessuh ko su tamamen haıtanın bir 1 muay<'neden geçirerek tesa
kusunu katiyen vermem.;rr:"' an evvel tedavi altına girip düf ı tt ği aıızaların tedavi•i 
Bulanık,fena kokulu, adeta girmemesine bağlı bulunmak-1 hususunu da ııkı sıkıya ta 

tadır Erken hareket hasta· 1 kip eıleccğlni vadeylerniıtir 
cerahat manzarasındaki ak-

nın hayatını kurtaracağı Bu memleket itinde muhte· 
ıntıların loğusalık lntanları gibi , belki bir günlük ve 

1 
rem Doktorun gösterdiği ala 

na bağlı olduğu bilinmeli hatta bir kaç saatlik gecik- ka ve gayret her türlü tak
ve derhal tabibe müracaat me hastanın hayatına mal dır ve tefekkürün fevkinde- / 
edilmelidir olabilir. dlr. 

Roman Tefrikamız: 7 

ı ı ıı· ---
Uykusuz geeeleı· 

1 
Kocası zamanında gezme 

diği diyar, görmediği tehir 
kalmamış gibi idi. Türk eli 
nl; s nırdan sınıra gez mi ı 
ve tozmuotu. Umr1i yolcu 
luk, gurbet ve ıztırapla geç
miıti.Artık ufacık bir seyeha. 
te tahammül edemiyecekti. İt· 
te bütün bu dütünceler oğ U· 

na münasip bir hayat arka 
daıı arattırmağa sebep olu· 
yordu. Fakat kimi alacaktı?. / 
Şöyle tedarik ediliverm ' ş 
lstenmit bir kız, acd·a ha
kiki bir, yuva kurabilir, 
ideal bir izdivaç trmin ede
bilir miydi?. Tanıdığı bütün 
kızları zihninden geçiriyor· 
du. Hepıl hoppa. Hoppa ol-

HALiL BEDtl 

mıyanlar pasaklı. Kimi de 
ev kadınlığından çok uzak .. 
Bütün bunların fevkinde 
Meral bir cevherdi.. Meral. 
Rahmi . Ne uygı.:n iki vücut 
idiler., Fakat . Nazire hanırn 
hodbin hareketten çekinen 
içli bir dul kadındı. 

Gtinün birinde oğluna 

- işte Meral; onunla ev 
len. Diyeceği zamarı hatır

lar gibi oldu Rahmi bel
ki bu teklifi reddetmiyecek· 
ti. Fal.at :\azlre hanını. lz 
divacın sadece bir yığın ne· 
fis ete malik yet olmadığını 
ve yine dolgun bir göğsün, 
mevzun bir be!in belki bir 
dakika için hoyrat erkek ih· 

tiraslarının ideali olduğunu 

pek ala takdir ediyordu. O 
istiyordu ki Rahmi onu s 0 vsin. 

Hunu anc~k oğ'uııun it'rafın
dan bekliyecekti. Fakat mea 
ele bununla da bitmiyordu. 
Sa".!e R \hmi'nin sevgisi arzu. 
sunun tamamlanmasına ka
fi değildi. Meral'in gönül 
isteklerine de hürmet etmek 
mecburiyttinde idi. Çünkü 
o da h'r zamanlar g' nç kız
dı. Onun da e mt ileri 
yok mu idi?. Zaten h ~kiki 
izdivaç saadeti, nynı his 
menbaından çağlıyan emel
lerin aynı vadide akışı de· 
ğil miydi? Meral'e 1-ir gün 
Rah ni'yi teklif ettiği tart'.~\n 

belki hu öksüz ve yetim 
y ıvrucuğun kendhhi kırını· 
yacağını biliyordu Be:ki 
medyun o1uıu, onu, feda
karlığa sevkedecekti. Fa
kat ba~rı zaten yanık bir 

cöMEç 19 (S.Ş) Çok 
eski ve hiç bir kazaya da
hi nasip olmamıı olan bü· 
yük tabii zenginl kleri!e ta· 
nınmış Gömeç namı diğer 
Armutova nahiyesinin bir 

servet kaynağı olduğu halde 
şimdiye kadar gelüp giden 

yine en büyük dert yangına 
karşı hiç bir tedbir alınma
ması idi. Onuda gözden ka
çırmiyan müdürümüz bir tu. 
lumba ve bir de yerli mali 
su ta•ımak için büyük 
bir araba yaptırmıı 

ve bu arabaya sokakları 

.. • 1 k ol•" cuma gunu yapı aca 
spor haftası ha yanın yal· 
murlu gitmesi yüzünden y•· 
pılamamıf gelrcek hafta1• 

tehir edilmittir. 
Ziya Gökalp'ın ölümünün 

onuncu yıl dönümüne teaa· 
düf eden perıembe gunu 
akta mı Halkevinde bir Zi · 

h · d 1 b k ıulamak için tertibat ilave na iye mıi ür erinin ir te ya Gökalp gecesi yapılacak. Bandırma 
dahi eser bırakmamaları edilmiı olduğundan yazın tır 

Şampiyonuntl 
1 takdir ederiı· 

hayretle karıılanacak bir her gün çarıı sulanmıvtır. Bu gecede büyük alimin 
1 

şeydir Vaziyeti coğrafiycsl Köyde temizlik için bir ara· hayatı anlatılacak, tiiri 
ve iktısadiyesi noktai naza- ba var iken ikiye çıkarıl - okunacak hitabeler •öyle 
rından burası Ege denizinin mit, her gün muntazaman necektir \ Efendim; 

1 bir incisi olması lazım ge d 1 Bu suretle ealıkesir Halke- Aandırma mıntaka 1a111P bu arabalar evler en çöp e 1 
lirk<n bu gün diğer falıir ri alup atmaktadır Köyün vl ve halkı büyük ve de- yonu olarak Türkiye blriııcill 
nahlyelerden h çte kalır ye- l ğerli ölüsüne kar~ı duydu~u 1 g"ı' ı·çı'n İstanbul gurup ıııil••· 

çıkış ve giriş yol arı üzerine h • k ri yoktu. Vilayetin yapıcı acıyı ve ürmeti gosterece ~~· 
ilkbaharda dörtyüz fidan bakalarına iftirak eden 

müdürlerinden Osmanköy tir. \~ 
den naklen gelen ınüdurü dıktirmi, ve her gün bizzat ~u· kru· Naı·ıı· Paşa ıubümiiz kurra neticesıle 1 

1 
balında kendi. bulunnıak •ar müsabakasını Brıiktaf ıe'' müL ilı''ı:ıü beyin gelir gel • ~ 

mez bir çok noksanlarını,ih- tile baktırmıı, bir kaç •ene :)ükrü Naili Paşa cuma nadında Balıkesir mınt•k'ıı· 
b b 1 h 1 g ünü lstanbul'dnn sehrimize sı •ampiyonu ıle yapar• 

tiyaçlarını görmüş;yorulrnak sonra ir u var a ine ge • • JIP 
1 k ki k gelmi•tır fıra kartı 3 sayı ile ıı• bilmiyerek mütemadiyen ece şe e so muıtur . • · 

imar işleri le uğraımağa bat· G.. ~'l:B . gelmiştir f 
İtfaiye ve temizlik arabala_ .

1 
Oilell , İkinci maç , Keza 1e1' .• 

la111ıttır ve bugün gözle görü· , 
rı için mü'<emmel bir gara) 1 Reı"sı' seçı'mı' stadında İstanbul ıamp1Y0'ı lecek kadar yenilikler mey- . . b' 

d ti . 
1
. 1 yaptırmıt ve köyün gerısın- Beıikta~ ile olup, birinci 

ana ge rmış ır. . .. .. . ı•' 
Öyle ümit ediliyor ki 935 de bır çopluk olan o yer c:O:'-!E'l, 19 (S Ş.) - Dün 1 tayın sonuna kadar ıkı 11 

. . . , köyü tezyin etmi•lir Çar~ı t l b 1 . ı· 1 · 1 ' f ··t · b' yun 1 
seneaı nıhayetınde evvelce ' 

1 
"k" 

1 
b 

1 
• k ki op onan e euıyc aza arı ıç 0- • ra mu evazın ır o ~ 

görüp te bir daha gören in· u us am a ar ve so a ar rinden eski reis Hakkı Lııyi i birbirine sayı yapamıY•'', 
feiıarlarla tenvir edilmiştir. · · 1 k · 1 1· bi ı · d · bıtaıeıl' san bu nahiyeye gelüp gel- yıne reıs o ara seçınış eruır r n•ı evrenın ~· 
Telefonla en yakın Ayvalık- H Ik · h 3 5 d k"k k h'ç 1° mediğıni şaııracaktır. Nahi . a ın yanı eyet ve re- a ı a var en ı bi' 
la muhabere imkanı yok · b ki d'kl · t 1 hl ·1eıı yemize geleli dokuz ay ol- ısten e e ı erı: an a ey meze verı ~ 

duğu haide memleketin te· iken bütün direkleri yeniden 1 - Şehir p14nı, penaltı ile betiktaılılar i~f 
diktirerek bugün vilayetle 2 M l k t · ı t' sayılarını yapmıılarıa da• mizliğile alakadar bu gün - em o <c ı ı ıyacını 
m:;kemmel bir halde muha- k 1 k hl·• · b" d b k l bir P' vilayetlerde görülmiyon as arşı ıynca sı ıı, temız, ın e eti taşa o an ,., 
bere yolunu lemin etmi•tir b 1 it h k ·· ıneıllt ri bir hela yapılmış ve kal. • o su, na ıyı a em gorme ~ 

dırımsız, kııın bir bataklık y ayaköy'de hiç bir köyde 3 - Elektrik gelmif, hakemin bu b•ır 
olan umumi sokaklarını mü· ve hatla nahiye merkezine 4 - Lılğım, sızlığına karşı bütün ıeYJllı' 
kemmel kaldırım ile döıet nasip olmıyacak bir ıekilde 

1 
Önümüzdeki dört sene İçe- ellerin tribünlerden ba~ır 

mit ve halen daha devam m 1kemınel bir muhtarlık risinde olsun bu işlerin ya · ları arasın:.la birinci de'~ 
etmektedir. Memleketin her İ.ıinası inşa ettir mittir. Bu 1 pılması şiddetle İsteniyor. 1-0 bıtmiftir İldnci haft•~. 
sene su baskını gibı müthiş kıymetli yapıcı müdürümüz-

1 Yağmur daha ilk zamanlarda en "
1
· 

tehlikelerin önünü almak de birkaç sene kaldıiı tak- 1 Dün gclce bereketlı yoğ- metli oyuncularım 1 • 1 

için onbeı gündür hummalı tirde nahiyemiz büyük inki· / mur devam etmiş ve bu h41 dan m er k e z m u b ~· 
bir faaliyetle derelerin te i ıaflara mazhar 0 acaktır . . çiftçiyi son derece sevindir- cimle sol hafımız ıakatlş 

1 1 miAtir. d ki d b d de 6t mizlenmesine çalışılmakta ve 935 sensi içinde mern - ~ ı arın an u evre p· 
,ımdtye kadar,ıa yedi met- 1 lekeun imarı için 1ınıdid•m Davadan sarfınazar 1ıkta11ııar 2 sayı daha 1', 
re eninde be.ı kilometre b r proğram çizi:miş v~ bu etti. m:ık suretile ufıra kar~v 
uzunluğunda ve üç metre proğrama bir büyük pazar 'fioaretlo iştigal eden Ha- sa)ı ile galip gelmlıler f 
derinliğinde yer ttmizlenmit jl mahalli kurulmak ve nahiye san B 1sri bey on beş sene- llunlardan ilk sayı Beııkt~ 
ve o müdhıı korku da ber- binasının yeniden ihtyaca denberj nnmus ve istıkame lılara gol çıkarmak içill ·pi 

taraf edılmiıtır. Ve yine en uyğun asri bir şekilde in§a( tile Gönen' de çalıştığı bak- rlnci devrenin n!hayetı oı 
b:iyük derdi olan su mH"· sı, nahiye merkezinin eil çir koliye işlerinde muvaffak ol 3 . 5 dakika vark.on balıjJ 
lesine baılanmıı,on bir kilo· kin binası olan camiin muş, memleketin muhtelif tarafından kasten ıhda• i,o' 
metre uzaklıkta bulunan İn maili inhidam görüldüğünden vaz ı~elerindn bulunmuş fırka. miş olmasına göre k8 ~t 
kaya narııile marul en eyi yıktırılan minarenin asri bir cı hır arkadaştır edilmediğine nazaran 1' I 
Suyun Pla• nı , e künklerı' ha- k ld b. d Kuyu hArlisesi dolayı sile . O 2 ğl 1111111

1 
ıe i e ınşası ve ır c 

1 

. J d 1 mımız - ma up o d1ı zırlanmış ve ba~ınada büyük ç 0 c u k b a h - ıkı ay evvel aç.tığı nvll an Hakemin iltizamkarlılır• ,i 
bir depo yapılır.ağa başlanmıı· çesl yapılma .. bu büyükproğ- s. rr no~ar ellığmi. ~nhkeme sporcularımızın ıevki k•ç'~·· 
lır. Nahiyede bir tek akar rama dalıildir. Bunların 1 rıyo.ktıne bildırmıştır. kuvve! manevlyelerl de I 
su yol<'ur.Halk ,ımdiye ka- 935 senesi meydana getirme· Fır a o, catkları top· rılmıftı Bütün bunlara.''ıı 
dar acı tulumba suyu iç- ğe iman etmiş olan gay· an ısı ' men ldanbul grubuna dili ı 
mekte ve bazıları tent>ke· retli müdürümüz Hüsnü be- Hemen bir hoftadonberi 1 Bursa Balıkesir. Fandırıl' ~ 
si Yirmi kuruşa hatiçten yi bütün köy halin candan Cırk~ ocakluı toplantısına Beıiktao lzrnit - Çana!<,~~~ 
eyi su getirmekte idiler.Ya- takdir ve tebrik eder ve devam e<lJm kt~ miimessıl 

1 
gibi mühim mıntakıı ' 11 

kında lröyün dört yerinde bütün faalıyetlere zahir ol ve idı<fO heyeti seçi\ınrstne şampiyonları içinde pılll Of 

çeşmeler yapılacaktır. Ve mağa hazırlanmaktadır. çal.şılmaktadır. mız ıampiyonu kulübiiıl',.1 
. ---~w 

vücuttan btınu 

çok acı ve zalim 
ketti. 

dilenmek 
bir hare· 

Nazire hı.mm st>vılmedt n 
sev;nenin, sevmeden sevil 
menin tatsızlığını biliyordu. 
O. stiyordu ki ikisi de s'v
s·n. işte buırn anladığı ı,ün 
ha)atının en son emeline 

kavuş u~ olacaktı.Bu giin gö· 

nliinde ümitten başka hiç 
bir ıey yoktu. 

Ümit. gayip olmuş zan 
nedilcn ve uhşılamıyacak 

kadar uzak olan emelleri 
y .. kınla,tıran ne l üyük te
selli.. 

- Yoruldun mu Meral'! 
Hayır ağabey .. 

-Ne bileyim. Hana öyle 
geldi . • 

Genç kız mahçup ol 
muıtu. 

- Farkına varmadan ko 
lunuza çok yaslanmışım. Ra-
hatsız oldunuz değil ıni? 

- Hayır Meral. Eilakls .. 
İkisi de otobüse Linmek is. 

tememiı'erdi. Geze geze 
Bebek'e kadar gelerek 
tramvaya bineceklerdi. Za· 
ten dört matinesini kaçırmış· 
lardı. İkinci matineye bir 
bm;.u!< ~aat vardı. !:ıinema · 
nı~ intizar salonunda bek
emektense, t' biatın güzel· 
İiklednden istifadeyi tercih 
etmiolerdi. Yürüdüler. Far· 
kına varmadan epey yo kat 
etmiılerdi 

Meral , iık defa bu kadar 
uzun mesafeyi kesi!ıne<len 
yürüınuf'Ü Rahmi' in kolu 
na öyle bir yaslanıfı vardı 

1 
ki. görenler onları mutlaka 
veni ni~aıılı zannrlerdi. 

1 
Tramvay manevrasını yap · ı 
mıf, hareket etmek üzere 

idi. Bindiler. 
Tam zamanın 1a yetitmiıler· 

di. Sinema baılamak üzere 
idi. Yan localardan birine 
yerleıtiler Güzel bir ınü 

zik ikisinin de hı.~unıı gidi

yordu .. Filim güzel bir mev 
zu dahilinde muvaffakıyet 1 

le çevrilmi;ti. 

Sinemadan geç vakit çık· 

mışlardı. lık tramvaya atla· 1 

dılar . Bebeke geldikleri za 

man ay, yav.aş yavaı yük- , 
ıeliyordu .. Tekrar kol ko· 1 

la yürüdüler. Meral'le, Rah· 
mi o kadar biribirine yak· 
laşınıılardı ki nefesleri 
nl duyorlardı .. Bir aralık 

gencin diınağınd<ı tuh;,.f hi · 
sler uyandı .. itiraf için mü· 
salt bir zamandı Fakat bir i 
denbire bu fikirden vaz 
geçti . Şimdi koluna bütün 
ıaflyetıle yaılıı.nan kıza kal- 1 

binden bahsetse, kim 1 I~ 
ne acı bir mukabeleye ' 

ruz kalacaktı ... Rahmi ~ 
tün bu mi'tcadelclerden 
tık vazgeçmltti. 

O h~r ıeyl ;.amanlı 

rakmııtı . ,ı 

Aık ne kadar çetınıe " 
man da o kadar muaıııı11 

metindir .. Diyordı•... 1~ 
Yolun dönemeç nokt•' J 

da bir gölge görür gibi 
dular .. Pli 

İki~i de durakladı .. Y•ıttl' 
rına gelen bir ihtiy•r d ,ıı 
el idi Yırtık paça."1' (1 
altındaki vucudu, bır dl 
val kemikti. . B• htı lı~lı 
kara gecen ·n bu kafdırı 

yolcusu ellerini açll· ~/ 
Biraz dııha ıztır.ıı.p ç:~f 

için nafaka dilendi ~ ,/ 
A"ıı cebine «aldırdı. ,,ı 

gelen bir kaç kurutıı 



1 

; 
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ınaya en sonra. 
1 

aponya ua uu çe mese- omanya nın arıcı orç ar: ........ : ................................ : •••••••• : 
,.Slovo " d an 11 · / h ''k d l,

1
. , Turgut niitünüyordu . Bir miıaflrlnln belki bir ihtiyacı 

S O Bütün dünya matbuatı 8 8fl 8ft in 8 f81\ lflftl buçuk senedir (. .. ) beylerin olur diye yanına gitti. 

Bir Şehı" ıee Fransız Kral Aleksandr'ın feci ölü- "Japan wtekly Chronicle. den "The Observer., den kızı Leyla ile ntıanlı olduğu -Turııut btrıeyln mi var? 
münden bahsetmekte ve bu Japonya'da milli siyaıete İnglltere'nin ecnebi alacak- halde, elan onunla evlene- -llayır efendim. Odanın 

tanıanıen harap oldu peİSİCÜffih UPU çirkin hadiseyi nefretle ve veçhe vermek itinin bir mec lılar meclisi, son ıçttmaın· memloti. Halbuki daha ge- içi çok ıigara dumaaı oldu. 
acı bir lisanla tenkit et- lise tevdi edilmesi dütünü. da, Romanya hükumetinden çenlerde niıanlanan arkada- Onun için biraz hava almak 

•ık~!İNA, 19 IA.A.) - Bir M. Lebrun Paris'e mektedlr. lüyoraa da bu yolda yeni alacağı olan azalara, 1933 ıı Canbolat bu perıembe maksadile çıkıverdim. Dedi. 

b 
2400 nüfuıluk Astoko gitti bir hareket yoktur. Bir çok B. teorini ile 1934 Martı düğününü yapıyordu. Turgut Biraz daha durarak odaya 

te rın · t · 1 h d T k J llılttir ı 
8
amemen tahrip et· BELGRAT, ıg (A.A.) Marsilya'da akıdılan ka sa a iyettar zeval, milli si- arasında tediyesi lazım ııe· niçin bir buçuk sene nitan· gir i urgut artı neıe 1 

" 
· ütün evler yıkılmıf K l naze merasiminden nın korkunç bir tehlıkeyi yaaeti idare edecek ve de- len kuponlar haltkında Ro- lı olduğu halde düğünü ya idi Hatta öyle ki; diğer ar-

e llındı ra ın ce b h d k d 1 d d h f 1 20 Ye kadar 50 ölü ve sonrll Fransa reiaicümhuru davet etmes ihtimali ütün ğlıen ükümetlerden mütc manya hükumetinin tek pan, ıyor u? Fakir midi, yok a aı arın an a a aza 
Ye.ralı kaydedilmiıttr. Paris'e hareket etmittir. dünyayı endiıeye davet et· essir olmayacak bir meclisin liflerini kabul e'melerini tav· aa hasta mı idi?Veyahut ya· idi . Eğlence, en zevkli bir 
Yenj bır tayyare tayyare iki mesi ihtimali bütün dünya- lüzumuna kanidirler. Scıvyet siye etmiştir. Romanya hü şımı müsait değildi? Ha}ır, safhaya glrmitll· Bizim Mah-

" BERLIN, 19 < A.A. ) r::.;:~~t;~d!u baıka altı yı endı1eye sevkediyor Çün· Rusya bet senelik planile k!lmeti timdi teklifini icra hayır. Bunların hiç btri onun çup düıünceli Turgut elin-
"lt f O kı' lo hamule kü, bundan yirmi sene ev- bütün milletler araunda yal· ki k M evlenmesine mani olamazdı. deki ııırap kadehini havaya 
b 

ıtbrilıa çok aüratll yeni yolcu ye 60 mev ine O} uyor. ono 
lr )'clc:u tayyare modeli alacaktır. vel Saray floana'da patlıyan nız kendisinin ne yapmak pol Enstitüsü. geçen hafta Ya ne mani olu}or? Tur kaldırarak coıkun bir vazı. 

kurıunların açlığı ır.ezbaha· istediğini bildiğini ispat etti. vadeıi bir Ağustosta hitam gut'a mani olan şey ablasi· yelle arkadaılarına hitap 

Marsilya su ika_ stı_ nın dört sene içinde insan Diğer mtlieıler masrafca Sİ· bulan ve yüzde 7 sterlin ga· di. Halbuki ablası evlenme- etti: 
(0 lığa yapmıı olduğu telaflıl lahlanmak maksadile yap· rantiıi olan kuponlarının te den o ev1enemezdi. Ve onun - lıte arkadaılar. Gö 

bil . •tarafı birinci sayfede) ahlıüt etmıılerdır. ) b ı ı f ·· 1 ki ki · · b d""" · k 1 ·· ki bi · C 
, 1 GRAT 2U (AA ka i o mıyan eua ı ar ve tı arı gizil proğramlardan diyalına, ecnebi alacaklılar ıçın u u11un gerı a ıyor . ruyorsunuz zım an· 11 İstisna bütün devletlerin BEL ' .. · 1 b ·· b d Ab' k d b 1 t' b k 

thdı hazırdaki meıuli..-etlerin Küçük itilaf konseyını teı· açtığı yara ar ugün goz aıka bir fey yapmamıılar · meclisinin kabul ettiği ıera u asına ço iz lvaç o a ın u a ıam •n 
ebe , . d .. hariciye nazırı önündedir. dır. Vakıa evvelden tahmin lt dahilinde baıladığını ilan teklifleri oluyu. Fakat ba mesut bir g e c e • 

t YYün etmeıl için musli kıl e en uç d b h k d d 1 b h ki 'f k id · B t ı d b Ql ki t lantı an Değerli ir ü üm ar, e i miyen bazı zuhurat kar etmittir ası er te ı e ıı.rfı ret s ır. u mesu gecey a a 

d l\e bir zı"hnı"yetle ve sukün dün yaptı arı op d b d v · d 1 dl k d a kıymetli bir dıplomat ve tısında kalınabilir; fakat 0 ceva ı veriyor u . e itle zı}a e ıen en rme için e 
b llrestnde ve objektif sonra Belgrat sarayı~ hükümet adamının hayatı- gibi zamanlarda iktidar Turgut da bunun için evle. hepimiz bir araya geldik 
lr surette t · ı.· meıai Romanya kralı ile Yugos av 

etııı 1 eırı ı ·b· hazretle· na nihayet veren bu mec- mevkilnde bulunan hilkümet- sunu haklı buluyorla r. Me nemiyordu. ve ıenlendlrdik. Kadehimi 
fu e erinin zaruri bulundu· ya saltano.t naı ı 1 hareketinde bir !erin ahval ve ıeraite uygun sela Dahı"]ı' ye Nezareıı· ı'le - Ah. N., o'urdu. Ab · bu mesut aile yuvasının te· 

ııa hükm•der Konı•y ay· rine mülaki olmuı ar v~. nunane k 
ııı 2 - • - 1 . k seyin mesalll maksat aramak ve meıum hal çareleri bulmaları lazım- Divanı Muhasebat arasında lam bir evlense de bana da meli atılır en ıereflnize içi-
. •manda bu gibi vakayl· kendi erme on . ı d" cinayeti mağdur gösterecek dır. mani olmasa.. yorum. Dedi ve hepsi blr-
ııı htikbalde lekerrilr etme· neticelerini arzetmıt er 

1 
ır. bu husuşta kuvvetli bir ihtı-

... 1 y 01 av- sebepler aramak manasız- Japonya hu·· ku· melı' birbl· 1 f d D 1 Elini yumruk yaparıı k çe- den kadehlerini kaldırarak 
q•esi için ı"cabedcn tedbı" rle- Kral Karo ve ug r. var ır . ahi iye Nezare· 
·ı d rlne z t " k"I 1 1 ı k neEin in altına dayamıı, kım içtiler. • ıı al it t niyabeli namına ır. ı • muı u meıe e ere tinin atı olarak lüzum gös 
ıı ınmaaını da talep eder. ya ıa ana k tı tas· Caninin bu ıuursuz hare· 0 derece mu··cadele ı"çlnde d bilir daha ne ler düşünüyor- furgul yerinde duramı· 'ltr n l lk Polbu mu arrera ter iğı tesisatı için de aynı 
itil· e o ursa olsun ba an prens . 4ketlnin Avrupa'yı korkunç dir ki bu rneıuliyeti bir ısrarla mukabele etmektedir. du. Böyle dütünürken evle· yarak kadehini doldurdu ve 
let~:ı devletleri bir takım vip etmıılerdlr. biy felakete •Üıüklıyeceğlnl ıntlli slyuet mecli•ine dev rinin kapusu çalındı. Turgut'· tekrar ayata kalktı 
tıııı/ hareketleri yüzünden I biran bile dütünmedlği mu retmeği çok arzu eder; bu · Bunl a r meyanında Haıici un arkadaıı olan Canbolat Benim aziz doıtlarını. 
la. 1 

takip etmekte olduk hakkaktır. nunla beraber böyle bir teı ye Nezareti haklı olaral' o günkü düğün ıerefi r. e top- Bir dakikacık ohun beni 
c ~ı slyasetteıı ir hiraf ede- ı ı $ hı. \V/ JA $ killi.tın mümkün olabilece- yüksek bir tahsisat talep !anılaca k cemiyete, ça ğırı- dinler misiniz? • 
1:~ de~il\erdir. Duçar old~lu /AV(/~ Bir çok hadiıelerln tesirile ğlnden ıüphe etmesi için edecektir. \lançuko'nun illi. · yordu . htem i yeıel · ve daha Bütün arkadaıları taıdık 
de"ıderın matem balkan itilaf· gerginleı~n ve bozulan sinir kuvvetli sebepleri vardır. · vesile Hariciye faaliyeti doğrusu gıbta ile yerinden makamında başlar ı nı e~dl· 
" etlerini birbirine bağlı· Abone u·· cretı' ler, dünya ıulhunu tehlike· esnıyerek kelkıı Ve lop ler . Turııut söze baılıya· 'atı b artmıı ve masrafı da o nis-
d h 

ağları her vakitten den kurtarmak ve sağlam Vatan müdafaas ını her Jantı olan eve gitti. rak · 
il 11 YILLIGI 800 Kurut 1 d k f 1 pelte çoğalm ı ştır . Hariciye 

ıı 1 
zly,.de sıklaıtırmıştır. laıtırmak yo un a 1 aa lyet· şeyden üstün tutanlar tara Bütün arkadııılar toplan-

' k ;<.l 450 itlerine sıırfedilen para her 
" an itilafı hükCmetleri 6 AYLlu • lerile temayüz eden iki kıy- fından bile kabul edilen s ı·· mı•lartl ı. r a 1 nı z 
ı ıı l'-J 240 ı halde orduya sarfe · • 
t &'oslavya 1·Je olan l<at 3 AYLlı.. " metli •ahsfyete kıyan feci ve yasetin eaa•ı " ·· Turglı t h• ia· ~ cln· e · a h • • yorgana gore dilenden daha ziyade yerine 11 

" 

rı ıı. hütlerini ıeemen ve ale Abone ıicretlerb~l. taksite menfur hadise karıısında iti· ayak uzatmak,, tır. Japonya masruftur·, çünkü Hariciye mlşti. Aradan biraz daha 
tıı Hl . bağlana ı ır. h f d b 1 

• 
~ı J 
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bJrbı ı n ederek ktndi'erinı dali güç mu a aza e e i lr. geçen seneki sarfiyatı ile vü sulh için ç al ı ııyor, ordu ise vakit geçer geçm~z 0 da 
"elel '•erine bağlıyan muka· SAVA Ş. a gönderilen Bunun içindir ki duyulan cudurıun yarısını yorgıının dı· · harp için çalışıyor. geldi. Ark ıı da ı' arı Turgut'u 
arı er a h k a m ı n ı yazılar geri v~ilmez. nefret ve heyecan umumi· tında bıraktı. Bu sene hüküm et gorur görmez hepsi birden 

Arkadaı1ar; artık et· 
lentiye nihayet verilirken 
ıunu söylemek istiyorum. 
llu akıam eğ 1entlmlz çok 

samimi ve çok eğlenceli ol· 
muıtur . Eğlentlmlz esnaaın
da daima ve hep samimi
yet havaıı eımlıtir. lnıallah 
ge'ccek hafta benim düğü. 
nüm yapılırken aynı ıeta· 

., aıı bir itina ile yerine - h ı dır. hatayı tamir etmek istiyor. Ziraat ve orman Nezaretı ayağa kalktılar : 
•ttırın ğ Müddeti geçen nus a ar 
tıı.kı e 1 ve bugüne kadar 10 kuruştur. Malsilya'da vuku bulan Yalnız bu hareket Japonya de l.hdesinde olan müstacel - Vay; beyefendi. He· 
•et p etınıt oldukları si}•a · -·•- - bu ıuursuz hadltenln uyan- Divanı Muhasebatının nıilll itleri baıarmak istiyorsa , nüz tetrif buyuruyorlar. Gi-
eıı::., Yolrulmak bilmu bir Gazeteye ait hder ll~~~~sta dırdığı nefaetln umumi olu- siyaset meclisi vazifesin ; bütçesini arttırmak zarure· bi hep bir ağızda n alay 
~devam elmeğı te· Neıriyat mü ür u~une tunu Yugoslav milletine görmeıi demektir Aıağı tinde.:l!ı- Bütçe meselelerin· ettiler. O kim bilir 

Rllrııp ikincisi olmuıtur. oıüracaa: ~_'.'1elld-ir . ı kartı gösteriden alakanın yukarı her nezartt bütçesi de ileri geri iddialardan nelerle mefgul olu~ordu. Bu 
B d 1 nl yaparken hük\lmelln ken sonra nihai bir neticeye va- kalabalık seıi iti<lince uy· 

lln ırma ldmanyurdu SAVAŞ Cumartesi gun erıı ı bir nlranesi ıekllnde ka d k d b isine verebileceği miktarın rılacağı muhakkaktır. Fakat u an uyanır gl i kafllsını 
kaptanı çıkmaz · \ bul etmekle beraber diğer iki mislini talep etmi•tlr. kaldırdı Etrafına baktı . 
T.ahsl·n -·- • Müdafaa kuvvetlerinin diğer 

taraftan hadlsenl·n tevlit <<B b Oda h · k·ı t d ı .., .. 
lıkı tıye Gurup birinci 

- il unu veremeyiz, u fazla. Nezaretlere hahız bir fai " ı .< a en ° muıtu. 
S A V A Ş .ı / etmesi muhtemel olan va· dır•ı demek haıdu Divanı kiyeti olduğu görülüyor. I Kendıainden başka hepsi 

... erine iıtirak eden takı· ... ,ıtı . 
b ı:ı: kAmilen senelerden· 
erı k 1• lı ıı ubümüze mensup 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvv~yı him neticedan korunmak Muhaeebata kalıyoı. Diker Eğer Divanı Muhase bat nıil .
1 

gelmişti . Ev sa hibinden ve 
. . ddesinde Hususi daıre arzusunun umumi olduğu- taraftan Divı.nı M"haEeba· ] I I arkadaşlarıııclan af diliyerek 

mıllıye ca , 1 si yas"?t mec iıi için azım 

&analı 
f1ı h• oyunculardan oldu Telgraf adresi. Balıkesir 

SAVAŞ 
1 nu da ifade ettiği füphe· tınicrai bir salAhiyetl yok- l p h l b l bir köıeye olurdu . o an restij'e ıa ip o a i ir· 

Sızdır. tur ve slyas.ıt a ı'nden 0 b f b Tur:ı ut en muzip bir ar-
tı alde kulübümllze aykı 
taf "azıyet alan bazıları ta· Temenni edelim ki Kıra! 
lllGından kulübümüzün bu Alek•andr ve Borthou · 

ııı •ıtba.kalarda kazandığı 1----:---.:-r::i::;;--ı · nun akan kanları son sene. 

01
11
"•ffakiyeu çekemıyerek I sawaşın Takvımı l lerde tehlıkeler ııeçire suı· 

" llıtııyacak dedi kodularla, 1 · IE\ V EL i hun muhafazasına yardım 
e çirkı l 1 TEŞRiN . h k n lsnac!at yapan ar •), l 1 etsin Bu son seneler ki Dou· 11 kınd k k 1 - D 1 b11 • a ulüp ve mınta a I Pazar I mergue, Duka ve ollfuss I 

tiye gıbl]eri hiç ıüphesiz tec Gün dorı-umu' . j ııibi maruf Avrupa devlet I 

edecektir efendimf. ı YIL: 1934 ~~:~~i ~;~~5 i ::~:~~:~:ı:ü~:~m;,~:: . if~: 
k 8ıı.ııdırnıa fdmanyurdu 1 RECEP 13 i l bunların ölümleri de diinya 

Qı:l•nı Tahsin beyden aldı· I : üzerindeki ıaamete gölge 

le ı:ı: llıektubu memnuniyet· 1----------- ı serpmiftir . 
"""'-l\efrediyoruz. 

~efil hile lüzum görmeden 
llltı z ' lk ilk aval ı kadın be 1 

dak defa bu kadar çok sa· 
l'eıı llya kavuımuştu .. 1 itri 
eıı el!erlle parayı alırken 

'•f bir lisanla dua etti.. 
-.. T 

rı anrı kabul ehin Tan· 
bır:lzı ölünceye kadar bir· 

1
1\lzden ayırmasın dedi .. 
htıy k IG ar adının bu gön· 

kıt~~:n ge 'en dileği ikisinin 

llıiij~ne 0 dakika, bir ilahi 
terı e gibi sinmişti. Çekin· 
lar ;avurlarla btrint baktı· 
ların onra Yine sessizce yol· 

= 
cen;n musikisini besteliyordu. 

T 
· kim bilir k"ç ıncı 

eyzesı 

uykusundaydı. Yarın nlıana 

gideceklerdi.· . 
Fakat henüz gözlerınde 

uykunun ilk izleri bıle be· 
lirmemlftl .. Bu sırada saat 
iki defa inildedi. Meral gay-

ri ihtiyarı: 

t l'kı" Bir uykusuz - ,:ıaa · 
daha can veriyor, dedi 

gece . d U umak 
Gözlerlnı kapa ı. Y 

lste::lı.. fakat hatıraları da· 
az! onu yalnız 

ha sonra m . 
bırakmamak için inat edıyor· 

kadar beraber yürüselerdi.. 
Sevmek. Yahut sevdiği 

ni anlatıramak , anlaşılma. 
mak. Yahut •ev ip t<' tevil· 
meuıek n~ acı, ne müşkül 
bir ıeydi . Rahmi fimdiye 
kadar kendisine ufak bir 
ümit bile verınem!fti · 

sc u ılstem ena lr ıey 
kadar uzaktadırlar ki oııla- olıııaz. f!ittabı memleketin kadatı olan Sadi'nin yanına 
rın vereceği direktiflerle ne- siyasetini sevk ve idare için oturmuştu. Diğer arkadatları 
zaretlerin plAnlan arasında büyük bir diı·ektıf k\lvveti ~adi'ye gözlerile ltaret ede. 
mühim farklar olacaktır lazımdır. Şimdiki halde Di- rek ona biraz lakılmıuını 
Her nezaretin Y«:ni fikirleri vanı muhasebat, karıısında · söylediler! !'adı de derhal 
ve projesi vardır. Bir surü ki kılınçlara ve mızraklara meseleyi anlıyarak Turgul'a 
masraf! 'rla kuvvetini art- .,ıın.Jekl budama makası daha fazla sokuldu. 

tırmak istlyen yalnız ordu tle bo§ yere mukabele et
ve bahriye değildir Diğer meğe çalıtıyor Maahaza 
nezaretler de faaliyetlerini~ bu büsbütün tesirsiz kalnııı 
daha ııeniş sahalarda yap · da değıldir. Ordu ve Bahri 
mak istiyorlar. 

Hatta a~keri ' 1 ma <'l nLırı 
ye, ısrarlarının bir haddi 
olduğunu artık anlamıtl.tr 

ile sivil dairelerin bu arzu 

rı bir az da izzeti nefsini 
rencide ediyordu. Ne olur 

' ufak bir ümit göraeydi. 
Son zamanlarda Lu eıııe 

line muvaffak olacağını ,.an 
ediyordu .. Rahmi'nin her haf . 
ta erken gelmesi onu bir par
ça tcıelli ediyordu.. 1 

Hele bu son günlerde 
Rahmi'nin" na7arları büsbü
tün değifmiş gibiydi. 

dır 

Hayat meselesi.. 
-Öyle amma kendini 

bukadar üzm<:kte olmaz iti. 
Bir saattir •ana bakıyorum 
Yüzünün çok tuhaf takallüs· 
!eri var . 

Sahi mi anne? . 
Hele gözlerine bak 

Nasıl da k ıı nlannı ı f. 

Ne yaparsın anne. İm 
lihan bu. Kolay de~ll. 

Kolay o ınadığını ben 
de biliyorum. Falrnl kendini 
haap etme!, le hiç doğru de· 
ğll. . . 

- Peki öyle ise. Ben de 
çalıımayı bırakırım 

- E ·· Dedi ve ellerini 
uğuıturarak: 

- Söyle baka'ım Turgut 
l ~te arkadatımıza Cambolat 
bu gün işte anlaraıny a 

Ve kendine hııs bir ~e-
1 kilde güldü .. 

- Canım.. Niçin susu· 
yorsun. Uai< , herkeı kendi 
keyfinde , neıesincle. Sen ise 
biliikls donuk duruyorcun. 

S ı di'nln sö ; leri te•irini 
göstermeınitti Ne >öylesder 
Turgut'u açamıyorlardı. gadi 
son olarak bir çareye daha 
beıvurdu. 

Turgut .. Merak etme . 
Ben daha yanın saat evvel 
babanla görüştüm. Seni gele · 

c.,k hııf•a hemen evlendirecek. 
Dedi. Halbuki Sadi yalan 

söylüyordu. Maksad ı onu 
ııeteli yapmak idi. Turgut 

, bu sözleri ititlnce gözleı ini 
fal tnıı gibi açtı: 

ret, aynı nt>fe ve aynı ıe

kilde samimi olmasını rica 
ediyorum. Nasıl söz veri. 
yor musunuz? Ru gibi gece· 
lerln havalarını tekrar ya. 
ıamıf olacağ ı z. 

Haydi dostlarım . Kadeh· 
!erimizi bu iki ıen gecele· 
rin hatıralarını yadetmek 
için içelim. 

Hep bir ağızılan: 
- llay hay. Diyerek bir 

daha kaclehlerl boıa!ttı!ar. 
Vakit le epfce ııeçmlı ol

duğundan dll~ün evinden 
ayrıldılar. 

Erteıi hafta da gelmlıtı. 

Turgut. düğün hazırlıklarını 
bıtirmif, arkadaılarını da. 
vet etmekle mefgul oluyor 
du. 

Tesadüfün bir cilvesi ola
rak ablası da o hafta Tur· 
gut'un arkadaılarından bı. 

rile evleniyordu. iki kardeı 
bir günde evleniyor ve dün
ya saadetlerini bir anda gö. 
rüyorlardı. 

Perıembe akıamı olmuı· 
tu. Arkadaılar bırer birer 
gelmt'ğe baıladılar Mecliı 
öyle ıen, öyle neıell ge
çiyordu ki. Caııbolat'ın dü
ğün gecesinden daha eyi 
oluyordu. 

Turgu~ müsafir arkaıJa. 
rının kadehlerini doldurur
ken geçen h'lftakı ğlentl ak· 
ima gelerek ayağa kalktı, 
kadehi elinde olduğu halde: 

Aziz dostlarım. Dedi. 
Arkadaıımız Carbulat'ın 
evinde verdiğiniz ıözler itte 
ıu anda yapılıyor Çok a devam ettiler . du Hayali tekrar onu ma · 

Z iye sürükledi. _ .. , 
d .. ıunu 

Ş' ındl sinema onu 
yine hüırladı. Se vdiği gc~ 

l\!era.I h · · · . 
ti dö ayal inin bu b•rin 

nG lııre Ü rn noktasında birden 

Kadınlık ne ıııüıkül bir 
vasıf .. Ö)le zannediyordu 
ki, bir gün bu mukabe ' eıiz 

sevgiden bir son bahar yap 
rağı gibi ıarana, yerde sÜ· 

rük !enıe, ümitsiz, uçurum· 
Iara yuvarlımsa, ne yakana 
sen yaktın. ne de ıztıraba 
atana sen attın dlyemiye· 
cekti.. Aıkı tıpkı kır çiçek 
ler ine benziyordu.. Kendi 
kendine filizlenip yine kim 
seden habersiz solacaktı . 

Hatta om·nh reFmi ve 
bir az iltıfatlı kelimelerle 
konuıuyordu .. Meral bunla
rı mukabil bir sevginin 
baılangıç noktan gibi telAk 
ki ediyordu . Fakat yine 
üzülüyordu 

- Belki büyüdükçe l:a 
yatımız da resmileıiyor, di- ı 
yordu. 

Ha ~ öyle; azıcık istirli· 
hat yavrum . 

Rahmi kitabını kapadı. 
Annulnln yanındaki lrol
tuğa olurdu 

Sııdl Kuzum. Ne de 
dJn? 

-Vallahi yarım saat olu 
yor. Hatta lıati cevap ta al 
dım . 

teıekkür ederim Ha .. Bak unut
tum.Öyle değil daha doğru
su o gecenin ve bu gecenin 

ı.- •Perir "b· ı .... ,,
101

1l gı ı o , muştu .• 
dı.ı .. Et sında bir az do~rul 

Çıı rafı dinledi. 

••atırı Yok. Yalnız duvar 
ırı lirik, tırakları ge-

b"t"" mevc~dı 
cin u un 1 d " 
yetini vererek yas an gı 

1 kolu v' yüriidük 'eri yolu 
1 hatırlıl'ordu . O yol, ne olur. I 

•l uzasaydı., Ebediyete 
O Yv' 

Bir az olsun mukabele gör 

se, belki t<'selll bulacaktı. 
Rahmi'nin bu lakayt lavurla· 

• Yeter artık 
Gözlerine yazık .. 

Ne yapayım 

Rahmi.. 

Anne. 

Bilmiyorsun anne Neden -
1 

se imtihan insanı çok kor 
kutuyor. 

Turgut bir çocuk gibi ~e 
vinerck ayağa kalktı . Evin 
sofasına çıktı. Can bel at 

' 

ıen dakikalarını yaıarken ka
dehlerimizi kaldıralım ve 

ilelebet de bu ıecelerin ıen 
hatıralarını kalp'erimfzde 
saklı yalım. 
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I' =.~ Dr, l'hsan Ahmet !.: • - Temaşa -____,, 

.---------SAYFA:4 ............... -. .. -~ .... _,,.....,_. __ _. ...... ._...., ...... _--c:SAVAŞ>-""""'-.-.-....... -. __ --..-.._....,.,_...,..;;.,_..,~...-...__...,~~ 

MudiirlüğünA~~,n: A~amı 1 = ll<All~l Tf.Ple 
:;,:~;~cinai 2~~~0 2~Ko~o~oo 1 ~~Al llAlrll ;;;;· 1 i ~~~:~~··ıı~:~:ı:~~:,~-! OTEL VE GAZİNOSU 
Koyun e1i 4000 v r : nıiitehassısı : ı 

1 

• • 
Kuzu » 2000 2500 ,' : Ha.talarını her gün ıa· : • Şeref Bey idaresinde 

Her hususla cııısalirıe iistiirıdur. !lalıkesir'in • 3 d K ı • Sığır » 2000 2500 • at en sonra uvalml · • 
Sade yağı L800 2300 1 bu nefis K.\H.\TEPE ~arahı lH'rkt'S<' 1 i liye caddesinde 159 nu- i Balıkesiriıı her· hususta en 

ınükenınıel otelidir. Z(, •k (1 ı l ~ J 1 1 \'C l'l·ı· •. maralı muayenehaneıln- : 
Zeytin yal'Yı 1400 1700 1 ' · ' ' "t vve' ,..,ı 1 ıa · • d k b ı d • ~ • e a u e er. • ı 

Mercimek 5o0 800 : : Nohut 500 800 KARA TEPE ŞARABI .......................... . Konfor. T emizli~I Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet Bezelye 200 300 • ~JJt 

Pirinç 3000 ;,500 1 Toptan ve litre ile satılır· 11 Dr. M. -Ali - , ~! 
Peynir 1000 1200 Her yerde bulunur· ı N 
Kaşar 300 400 11.ı~~~~~ ~~~~~~ .. ~~~~.I ~lemlek.et lıastalıa- 1 . D! 

Gerek Memleket h~lkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmişfİI· Soğan 2000 ~500 nesi cilt, frengi, !Jel- 1 i fJ 

Patates 6000 7000 ~Bltl1!1t•••••1tJ01i1•lii,iHiDltltHilHlt* 1 ı 1 •• • " " :,Oğukluğu lın!"ta Jı\ arı : ... TEMA ~ A Gazinosunda 
Şeker 1400 ı 700 ! A S P 1 R 1 N ınütrlıassısı. l 1 !! ."' . . 
Sabun 900 1100 ~ ~ 
Makarna ve ku kus 1500 1800 ı· EB Haıtalarınıs aat üçte ' " Guzel Sesh Bır Radyo 
İrmik 150 200 fl!!ll#\VIAE 1 hükümhet ca~ddeıinkd' eb mı .U· I; "u Selırin, isıaıı!Jul ve ıznıirin bütiirı ırazt>l~leri ~ ayene aneaın e a u ve • :ı , 

Şehriye 150 200 it l.!edavi eder. , ,, _ . . mevcuıı11r 
Un 800 1000 1 N Balıkeıırın en eyi tanınmıt bir oturma ve 

Su 
.. t 2000 2500 8 .. t.. w 1 K ~ d d • t4 dinlenme yeridir, u un agrı arın atı av ası ır. if ~:::::::n::::::::::z...-zSS-

Yoğurt 3000 4000 Aıplrln alırken hakikaten Aspirin aldığınıza dikkat 1 o o 1 

Soda 800 looo edini~. Hakiki Aspirin yerine ba9ka birıey verirlerse,. O KT R 1

1 lllflıl'i!.ISIP~ıı.ıw·-·W-*-1 
reddediniz. Çünkü hakiki Aspirinin yaptığı teılr onun 1 • m :l'l'tmm W ,.ı>;e;;ı~oıımwım 

Ka~ısı 150 200 yerine verilmek lıtenen baıka isimli ilaçta yoktur. i! AS~M NtHAT ··ı, ~~·:. yu·· RK MAHSULu·· 
Kuru üzüm 250 300 181H}SftŞIHiHi!li'.lt~~~~St8lmsi ~ftS'. -~* GÖZ HSTALIKLARI : 

~:~~;1 erik ~gg ~~~ Balıkesiı• Vilat Daiı11i Mey:~!Eb~~;z~ıs~o. 65 ~ 
Zeytin daıwsi 500 600 1 Encı"ı".nıenindeıı 1 Maliyetahsilşubesi ittisalinde 1 I! 

1 

hergün saat 13- 17 e kada ~ 

Mekte!Jiıı mayıs 935 gJyE'Sİnf' ka<lar ihtiyaci 1 hastalarını kabul eder. __ ı ı I Yüniş, Karamürsel, Hereke, Süreyya Paşa 

KUIV AŞLARINI olan azami ve asgari miktal'ını hıldiren, 8-10-9341 B;ılıl..esir sıhhat dairesiııiıı ilıti~acı i~iıı 500 li-
tarihinden itibaren yirıııi güıı müddetle miiııa- ralıl. kiııiıı şarlnaınrsi mncibiııcP müba~· oa edil-kac;;ası il:\n edilfln erzak miktarında bazı ıadil~t ı · 1 d • Fabl'ikalarııı sattıkları fiauan daha uruz me .... ve 25 teşrıııe' 'r 93! larihiııe nıiisa if per il Kohinor diş I Mazamızdan temin edeceksiniz. 
yapılmasıııa zarurd hasıl o'duğundan bu tadi· 
l:hın azami ve asgari miktarı vukar"·a cıkarıl-

~ ,.. .. . 
mıştır. İhaJı>lt'rİ 4-11-934 tarihiııde a~Tı ayrı , 
icra ~nileceğindeıı iste~ liler ııı zkur giinde saat 
14 de depozitolarile berab"r mektepte müteşek· 
kil ınübayaa koıııisyonuna müracaat ı·ylf'mclcri 

şembe giinii saat oıılıcşte ihale e<lilıııPk üıere yil'· j ı macunu it 
ı~ıi gün müddetle alı-ni nıiiııakasa~a ' 3z edilnıiş- 1 Dişleri beyazlafir, !it ENi LÜKS FN'GİLİZ KUMı!SLARJ D i 
lir. • , etlerini kuvvetlen- il Mevcuttur 

Kininin belıer kilosu ö2 liradıl'. t ~ 
Talip olanların )fızde yedibuc;nk ııi~hetiııde !! dirir . ! 'reni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizin 

tenıiııatı ınu,u!..kate makbuz \f:'~a ıııt>klupları \l' 1 Hıw )fWdt' aı·ayıııız 1\ İ1 her cinsi mükemmel ve fiatlannd8 
ticaret '.>dası 'e~_ikasi~c ~i~·likte ~~·,ıııi nı:z~fıı'.d:ı ı• • • büyük tenzilat yapdmıştlf. 

1 Balıkesır'deeneuııwııı Vıl:ıyrtPşartnaıtır~ıııı ı.rör- Zayi ! Buııa nıüıııa~il yiirılii ıııantoluk, rophıkjorjel 
-------------------- ınek \'P. bu hususa dair nıaluıııut alıııııı.. i•th~ıı- 1 kuıorıları daha uruı trnıiıı f:'tnwk kin 

lüzumu ilan olunur. 

1 • Kooperatifte kullandı&ıın 1 M h • .1 , . , b' d f • 
lerin daha evvel slanlıul'tla sılılıal ınüdiiriyet,İıH' tatbik mühürümü zayi et· , U l8J8m ffiUŞt8fl 8flmlZIO lf 8 3 ffi8l&mıza 

Balıkesir Vilayet ve m~wkezdc eııciinıeııi Viliızet kalenıinı ıııiiı·:ıt'a- um. Yenisinialacıtımdan e'- 'fi · k'f·.ı· 
Daimi Eııcümeııinden 1 al ef'llCleri ilan ollıııtır. ~l~inh hükmü olmadığııll . teşrı erı a lulr. 

( 1 ılan ederim 1 
_Balıkesir meııılekel lıastalıane!:-i için nıevkii • ~ • , • , Kepsu~ na~i~esine bağlı ·mi TA~V'S'AN.LILI ZADE f A,ff Rl 

munakasadn bt~l~ı~an rr~ayı _ıılıbi~c ve pans~· 1 Ba Jıkesı ı• \1 ılayet Da 11111 Mahmudıye koyu::~~\:ıı;1:an W , l1li .. , · , · 1'l _ 1\\ , 
nı~n ınelzeıııesı ıçıı~ lalıplerı t~rafındnıı teklıf 1 E .. . l . 1 t§ Kooperatifte kullandı- 'm Fantazi Manifatura Ve 
edılen pe)ler bcdelı mulıanınırııınt> nazaran lıad- J . , . DC.lllll~DIDC Cll ı ğım tatbık mühürümü zayi ~ 
di rnyık görillnıediğindeıı 15-trşrinis::ıııi-934 1 Bıg~dıç ın .~ıısaı· karyesırı<le kaır~. kapl~CHlllll t7 1 etli~ :eni.•inl ft!acağımdan ; Kumaş Mazası 
tarihine ınüsadif persenıbe giiııii ~aal oııl.t>se j a)lık ıcan nıuz:ı)' edf')e 'az ve 11111<ld ı~tı ıeıııdıt ~skısının hükmi! olmadığını ~ Kuva~i Milliye Caddesi No: 52 
kadar uir ay zarfın<l; rıazarl~lı.la ilıalt'sine k•\r~r edildiği hald~ leli.lif ı>dilerı IH'Y haddi ;~\yık görül- ılaKn ederim. hı . b •1 litti~H~~l!ll!it~-·-···Mıttel! ' ' ı · -· · . . ' . . .. ,, epıut na yesıne ag ı j 
verilnıi tir. ınedıgındeıı 15 - te~rwsaı·ı-934 tarılıııı<' rnu:sa- \lahmudiye köyünden Hil · , _ _ 

Talip olaıılarııı tı·rııiııatı 11 uval,kateleri ile 1 dif p ~r~r.mb · giinü saat oıılıeşe k.adnr hir cıy zar. seyln oğlu Hümü 1 

birlikte encüıııcni yiJfnete liste Vf' ~artrıanwvi fıııda pazal'lık suretilc \erilmr!'İnı• karaı· \l'l'il- * ,Koo~e~~t~ft~_kullandığım ,. , il il,,, Ilı!' il 4-~~ 11 lı'ıl( • • • l" 1 tatbık muhurumu zayi et· " 
" k . . 1 . d 1 . mıs ıı· ' gorme , ıstıyerı erın ala f'V\CI taşrada lstanbtıl ~, ·. . . tim yenisini alacağımdan es· • 

sıhhı~·e miidiiriyetine ve Balıkesiı"de eııciimeııi . l a!ıp ?,laııh~rı~ ~eıııınatı nıu\a~~~tdf:'ı·ıle hır- k:sinin hükmü olmadığını i 8 • •k • ,. J)• k • \T •d 1 

Vilayet kalenıiııe nliiraraatları ilAn olunur. lıkte Pııcuıııenı ,ıla)C'le 1-(elnwlı ı·ı ılnn ol11n11r. ilan edeıım. _ ,t . iÇ 1 e 1 iŞ lll U 
Kepsut nahiyesine baglı ı j 1 { l .T k 

OsmanıyeköyündenMuıtafa ı Maari Yekaletince tasti 

Balıkt.~siı· ilayet 
Daimi Eııcii ıııeııiııdeıı 

~len1lekel lıaslalıaııesiııin ıııı 'kii ıııünakasaJa 
bulnnaıı 75 toıı kok könıiirii için Lalipleri t<1ra
fından teklif edileıı miktar bedt·li mulıamnıeniııi 
bulmamış olmasından 15-te~rinisani -H34 tarihi
ne mii~adif perşenı Le günii ~:.ıal 15 Şt' kadaı· hir 
ay zarfında pazarlıkla H'riln esine kn:-:,,ı· ,·•·ril
miştir. 

Talip olınlial'ln tenıiııatı mtnakkateler:ıe birlil..
te enciiıııeni Vil~)yete gelnıclrl'i ilan olunur. 

Kaynak 
Son sayısı dolgun ve isıifa<leli ) azilarla çıkıı. 
Her yerde bulabilirsiniz. 

Ba lıkcsir Doğııııı ve ı . ~ Kooperallft:ğluk!~~:~ı- ı l, edilen ve Balıkesir Maarif 
(:c)CUk Bakıııı~vi 1 ğım tatbik mühürünıü zayi üd" ,,. ., H H .. _J ·ı 

s ettim Yenisini alacağımdan 1 m Urtugunun musaaaesı e 
1 - YirnyHti il ıııel'li.l''l \ e ıı: iillıuli.;ı 11, ~··lıir ;ı~~s~~:rı'::.kmü olmadığını 1 birsenedenbe r i faaliyette bı.ı-

\·e k.ö,\ lcı·i ah,ılisiııtll'n ıııiirac:ıat (:dt•Jl ı.tf'beleı·iıı Kedsüt nahiyeıine bnğlı b l 1 1 1 U un an Ve 42 talebe yetiştirmi~ olan i 
tabii \(' ltli"ı~külat 1 lı('l' lll'\İ f oguıııhırını \('at'- Kalburcu köyünden A i I" ' 

luııaıııı lı.adın amelhathırıııı miiessrsrdı• nırcı·a- eğlu Ahmet Yurdumuz Kı' <lc,resi iciıı 20 cvhil 934' 
neıı vaııar. CtJcuk cİiisi"ıı·ıııl'k ll'lılik.esiııd(' hnln- ~ Kooperatifte kullandı den itibaı·en kavt ve kabuİe IJaşla;ınııştJJ'· 

• " • '> • ğım tatbik mühüriimü zayi ' J 

ııaııları el ı li.<·zalıkıneccarırıı yalıı·anık tı•d;n 1 t•dt•t', ettim Yenisini alacağımdan ' Kayt ınuaıııelrsi hir a~· dPv:.ıııı edecektir. 
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3 - Süt ~ocut-.larıııııı hakıııı tarzları lıak.kııı· 1 Kalyorcu köyünd:ilJ~ü~e:ı;n .1 
da ıııi"ı"laldı •l v:ılidrlrrt> , ,. gdwlik psıı:ı~ıııd:ı ,.., Balıkeılr Ziraat banka· ADRES: Böre~çiler mahallesi Ali Hikmet Paşa cadde•• • 

ı 11 1 k l ı · I' 1 >ı No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü l 
Vlll\llll llH' ıuz arıza .ıra ar~ıl<1t ıiı..ı :ızınıgı• Pli sındakullandığım mühürümü 
tedn' i \'f' lt'dbirl<•ı iıı ulııını:.ısıı ı da "t•lıclPı'e i"ıi! - zayi ettim. Başkaıını kaz- ~ Fikriye hanım 1 :""' , . v H 
retııwk i"ıt.cı·e drrslı•r , ı·ı·ilir. 1 dırdııtı . Eıkilinln hükmü yCJk· ı _______ flamdi Nu_riye ~ ~ 

4- - Cünıhuriyı•tiıııiıiıı HalıkP~ir'ı• b:.ıh~t·tıi~i · tur. - -
b 1 1 l · 1 .. 1 1 Halık esir Aıizlye mahal· 
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