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Kurultay dün de üçüncü toplantısını yap~ 

Dil Kurultayı 
İnce Yün Yetiştirmek iktısat Vekili 

• Ankara'ya döndü· 

tezini izah etmişt r 
Naim Hazım bey biİhassa 

Arap'ların Türk lisanından 
aldıkları kelimelerle vücuda 
getirdikleri 73 kökten bah 
setmiş ve bu yolda uzun 

lıı.fsilat ,·ern iştir !\utkun 
da Naim Hazım bey şöyle 
bir hatıradan bahsetmi,lir 
"Bundan yirıni sene kadar 
evvel bir Mısır g.ızetecisi 

bir makalesinde 
Ey Türkler, neyiniı:e 

güveni yorsun ırz Lisanınızı 

bile biz zenginle~tirdık. Eğer 
Arapça kelimeleri geri iste· 
Yivenek konuşamazsınız 

bile ... demişti. 
Bu ıözler bana çok do 

kunnıuş, ogündenberi Ara P 

dılinde yaııyan Türkçe ke 
lın-.e ve köklerı arattırmıya 
baılamıştım . İıte Lugün ° 
Arap muharrirf cevap ve· 

~ılakis, eğer biz sizin 
lisanmızda mevcut Türkçe 
kelırneleri geri ahrtak Arap 
li~anı ıle ifadeye muktedir 
olamazsınız. 

Naim Hazım beyin bu 
•Özl ri şiddetl e alkışlanmış· 
lır. 

için Hazırlıklar İk~s~~~~~,·ı ~~,!~·~~ bu 

zeotekni mütehsaısı Nurettin 
mııtır. 

Haşim Ali bey tezine eski yüksek ziraat enslilüsünde 
dıl mefhunun ehemmi zeotekni profesorü Spotel, 

yeti bahsile girmiş ve hıfzıssıhha enstitüsü profe. 

cadele. bakım ve •atıı i~le. 
ri bir kül hRlinc!e birbiıini 

tamamly.cı! ıldr surette ya· 
pılmııtır 7 8 seneye bölün· 
mü§ olan bu prağramın ilk 
üç senesi her türlü hazır· 

likların tamamlanmasına . 
hastalıkla mücadele ve 

sabah Anadolu ekspresile 
İ>tanbul'dan fehrimize dön. 

müıtür. 

İzciler Aydın'da 
AYDIN, 19 (A.A) Bi 

sikletle tetkik •eyahatına 

çıkan Gaz i t erbiye enstilüsü 
talebelerinde" 6 genç mu 
allim Şina si beyin roıfaka· 

tinde lzmir'den buraya gel· 
miştir 

ilk incir ihrac·attmız 
İZMİR 20 (A.A. ) Mev· 

simin ilk incir mahsulü bu 
gün İtalyan bandıralı Diyann 
vapurile Tryeste'ye gönde· 

(Devamı üçüncü 8"yfada) rilmitlir. 
~---~·-----~-· -~~~---~-

M.Hitler Hem Reisicum. 
hur, Hem Başvekildir .. 
Alman milletiıı in yüzde sek

seni evet cevabını verdi. 
-

ingiliz gazetelerinin neşriyatı 
ISTANBUL, 20 (S Ş) ıuan vapurunda reylerini 

Hindenburg'un ölün'ü üze. kullanarak intihabata işti· 
rine M Hitler 1 cm re- rak eylemişlerdir 

ioicümhurh•k ~.em Ba•veki!- BEHLIN. 20 (S .Ş ) 
lik »azifesini üzerine almış· Alman intihalıatının ne 

tır. Bu kararı Almıfo n.ille· ticeleri ani ı şılnıı,tır Alman 

tinin lasvibre ıktiıan elt ı r· 

mek için dün bü • 

tün A l nan milleti bu kıırn· 

milletinin yüzde sek eni rey· 
leriııı M Hitl..r lehine lıul 

!anarak milli So•ylist ideri 

milli bilgi esk i dil n.efhumu sörü Bael ler . bakleryoloğ 
hakkında nazarı d kkala alın· Süreyya 1 ahsin . Kadri "a 
maz. Yalnız millclluı ülkü lahattin paraizitoglog Nev· 

K b h ra evet veya hayır dem,.lte 
terbıyesinde pratik kısm na z~t,N •cali, araca ey arası nin hem Reis'cümhurluk V•' 

hem de başvekili ik vazifele-k "d" .. Ş f'k bevl•r,•n davel edildi Ber 111'den ge-zarı itibare alınır diyeı • mu uru e ı . ' "' 
1 kk b h l h 1. len haberlere göre 

Mıchel Breal'ın rr illi engis mütcşe i ir eyt a ın· 
rini deruhte eylemesine evet 

1 k 1 her tarafta intiha~at faali- cev.ıl ını ver-ıniştir. 
lk me•eleıeri hakkınc'aki de lhrsa B~ 1 esir mrnta <a· 

1 k Yeti vüzünd<'n büyük Lir LO.~DRA, -O \SŞ ) bunlar her memlekttte \a· larında evvela toplu o ara . 
lan meselesidir. Ve şahsi gezmişler bilahare her grup hareket mevcullL. Radyo İngiliz gazete 1 erı nıa 
yetin muhafaza" ı ş idir. sÖ· kendi branşı dahilinde ttl lar mütemadıyen ııropagan kalelerini Alman inlıhalı 

1 kl.klerde bulunmu•lardır işe da faalıyeli içınd< idi. tına tahsis eyll'mi•lerdir. zünü hatır atmıştır. • • 
ANKARA, 20 (A A) yakında başlanacaktır. Şehrimizde bulunm akta Sonde} Tayn gazel 

Dil kurultayının dünkü top· Fabrikanın iptidai mevad· ol.ın bütün Alman t bası llitleı'ııı ıeyıanıa ıı,ür ca lı· 
lantmnda •Öz alan Cafer dını veren Merinosun muvaf· ·irketı hayrlyedeıı bir \apur nı tah i ede rken (intıh a l ın 
oğlu Ahmet bey Türk ~us fakiyetle ) ayılması ve i•ticar e·lerek boğaz harici ne şekilde neticelenece ini 
dilleıi arasındaki mu • eyı ne!iceler verme•i için ne gitmiıltr ve orada de merak etm . e lüıuııı )Ok· 
nasebetlere dair ol.ın tez•ni lıiç bir s~bep yoktur !kl ı m mirlemiş bulunan Atto Al Devamı üçü ıcü sayfada 

okurken buna tezın mevzuu ve tabt<lt buna tamıı.nıile <l . 1· . • . . b" . .. 
ve dil tetkiklerıle alakası verişlıdır. Zaten profesörle. 

1
Beled1ye !11E C iSi favkalade ıçtımaını ıt~rdı 

olmıyan ~ir şey ve gayri irin de teslim ettıği gibi Anadolu B ı d • M 1 • • 
muvafık •özler karış· ince yünlü hayvanların ana e e ıye ec ısı 
tl rması üzerine müzakereleri d yurdu ur. 
takip buyurmakta olan Ga· Köylümüzün anlayış kav· • .. M- - • 
zi Hazretleri .alonu terket· rayış ,.e görü~ kabiliyetinin Evkaf üdüriyeti umumiyesr
mi•,ler ve kurultay bafgan 

Yiıksekliği ve bu iıın baıa- • l k/ '/ • • k b [ f d • 
el Kazını Paşa hazretleri ntn e l lnl a U e me l \ d en büyük kuvvet • 
de lıatibin •özünü kernrek rı masın a 1 

Al ve ümit kaynağıdır. Meri· 
cevaptan menetmi•tir · 

C nos ieinin a.1a proğraını 
dıuımız malumata gcire a 

o b . . senelere a}rılını~ fer oğlu Alı met eyin ünı.er 
sitedeki doçentlık vnzifesıne hazırlanmııtır. 
nihayet verilmit ve dil ça Heyet;timdi bıı ana proğ· 

1 ram üzerinde en küçük te· 
• ışmaları ala kası kesi m~i f~t~ir.:.. -~::...:.::.:.:..:....------~ 

o .uak 

Ancak binanın 35 bin ıır . ya alınma ı ıçın salahıye tva ılk taks~t 
için münaka~Jcararı v rild. 

Kasaplar deresinin kapatıln1ası içirı herkes 
kı, k kuruş verecek 

. ANKARA. '.?O ( AA ) -
ikinci Turk Dili kurultayı 
ikinci lçtin·aını dün Dolma 
Bahçe saravında yapmlf 
ve lllÜzakera;ı Reisicün l ı r 

Hı. ta!~ıp bu~urmuş!a~dır. Panay•r Hazırhkları 
Bafkanhk yerınde Kazım ı 1 
Pa.şa 1 iz. bulunuyordu. • - • V k' l' 
10P'a11tı açılır açılmaz ge· Gümrük ve Jnh sarlar e ı ı 
Çen toplantıya ait zalıt oku·' } • 
narak tasvip edilmlıveÇa· de· gt .. ıyor. . 
nakkale Mebusu Ahmet Ce İZMİR ,' 20 ( S. -J ) - verilen mül .. ~et .. te_ ııyın yır· 
vat bey Türk dil nin yapıl·'' 9 Eylul beynelmılel pana·ı mi dördüncu gunu akşamına 
hareketleri ve Türkç.,nın yırındaki pavyonların inşa· kadardır. • . 
Hint Avrupa dillerile muka· atı hummalı faaliyetle de· Bu husu• pavyon dsahıpdl.~-
ye · h ı · 1 · komite tarafır· an un 
. sesı akkındaki tez nın vam etmektedir. P . .vy~n a · . rıne.. . . . 
•Zilbına devam etmiıtir. Ah· r n '.'6 Ağustosa kadar ıkmalı te11ıg edılmışlır. 
illet Cevat bey tezinin iza· için elden gelen bütün gay• Panayırda bot p . .vyon 
hını bitirirken bu etüdlerin retler sarfolunmaktadır k'llmarnııtır. Yalnıı on pav 
Ver;nıleri Türk tarihini · ettirmek yon vardırki Lıunlar angaje 

Pavı on ınşa edildikleri halde parası 
tetkik cemiyetinin verimi• ri üzere yer almak istiye.,lerin ı· 1 · 
ile ba"-landı'"ı lakdı'rde n1e· b yatınlmadığı için ta ıp en· 

" " müddetle bugün hitam " k 
n e verilmesi kom tece arar 

•elen n kökünden halledıle- laca '<lır Yarından itibaren 
C • .. 1 . 'k' k payvon ın•ası ıartı·le yer la~tırılmıttır. egıni •OY emıı ve ı ı ar· • b 
deı cemiyetın müıterek me· satılmıyacaktır. Alınan ha ere gpre 

P 1 kütnt resminde 
saisile medeniyet ve dil men- P.ınayırd~ki ayvon arın p(a';jırın ikinci sayfada) 
teinin orta Asya'da dahil! tesisat vo tezyinatına evamı 

Ev11ı. ıf h· 11 ı• ı k.ırşHl \it gorünü:,u 
Bel diye meclisi fevka· sakinlerin,. te' zi edilecek teka-

lade içtiınaının ikincisini dün lif y~vmiye t·J kuruı olarak 
belediye reisı Naci beyin ri· m •clisç • tahtı k rara alın· 
yasetinde yaptı ve bıtırıli- mı tır lh ndan sonra evkaf 

Bu fevkalade l\tima ıu otelinin be edi)e bina ı ol. 
neticeyi elde etmııtir. mak üzere be seııede ve 

Kas plar dere i mecrası beı müsavı t ksıtte öden 
ııın kapatılması içın belde ( Devamı ikinci snyjadn ) 

Japonya'nın büyük sanayii 
..il Corriere d~ll e. Se a" dan ıp k mensucatı ile dahi meı· 
Japonya'da esas itılarile gul olurlardı Eskiden ipek 

temerküz eden sanayi iP. k ihracatı yapılmıyordu. 1870 
ile pamuktan ibarettir. Ja senesinde İtalya ve Fransa'• 
ponya bu iki muazzam sana· 
yi sayesinde iktısadi vaziy • 
tinı n uhnfaza ediyor. 

Japon m ı lleli hiç bir za 
man açl ıktan ölmez Çunkü, 
Japon halkının en ınühim 
gıdası pırin ç ve balıı<lır ve 
bu iki esas gıda kendi kıta· 

larında ve sı.ıları ıda mev· 
cuttur Bunun! ı beraber, 
et r bir gün birleşik Amerl· 
ka hııkümetleri, Japon men· 
sucatına karşı kapılarını ka· 
patırsa Japon milletınin bü· 
yük bir altın me'Jlbıunı kny· 
bedeceğine şiiph yoktur. Ja· 
ponya'nın yalnız 1931 sene 
sindeLi ham ip k ıhracatı 

nın me·mu kıym li, 

ya 'ya ithal olunar 
ponya dn istıhlak 

Japon 
ve Ja 
edilen 

umum ham pamuk, kömür, 
lastik ye olomol>ıllerln kıy 
metine müsavidir . 

da i pek böceklerinin maruz 
kaldığı "Pebrina. salgın has-

t alı ı dolayısile bu memle· 
ketler Japonya'dan yalnız 
ipek kozası ,leğil, ipek bö
ceğinin tohumunu bile iste· 
m ı \erdir Ru suretle Japon 
halkı bu sanatın kıymetini 

takdir etti ve inkitafına ça • 
lı ştı. 

Son zamırnlarda Japon· 
y~'nın ipek piyasBsı ukisi 
gibi parlak değildir. 1932 se. 
n sinde Japonya'nın umum 
ihracatından yüzde kırk 

u ;: i 1ü ipek teıkil etmişti 

1933 senesinde bu miktar 

yüzde yırmi altıya 
duı ııüıtür. Bundan 
vellit zarar yirmi 

yen•lir 

kadnr 
müte

milyon 

1932 senesinde Jaronya

nın yaptı~ı ı.mum ihraca· 1 
tın yüzde kırkı ham ipekten, 
ibarettir. Bu miktar, bütün 1 

cihanın umum istıhıalatının 
yarı ına tekabül <der. 

ip k ıhracatındaki suku· 
tun yalnız Amerlka'n•n il· 
hatatından tevellüt etme· 

ylp Çin'in rekabetinde de 
aranabılir.Çünkü cihan ipek 
ıstihsalatınm yüzde onu 
Çin de elde ediliyor ve Çin· 
de bir nevi ifekli kumaılar 
imal olunuyorki l:ı~nları Ja

Japonya' da, ilkbahar mev 
simınde ve daha doğrusu ma· 

yıs aın1a, ipek böcek çi lıği 

faaliyeti başlar ilu m enim· 
de iki milyon ai\P, yani 
on milyon nüfus harekete 
gelir. Japon çccukları, dut 
ağaçlarının yapraklarını top 
lamakla nıeıgul oıurlar. 
Dut yapraklarının kesilece· 
ği gün mutantan merasim 
yapılır. 

lpekçılik mev>imi ıııa) ıs· 
tau birinci teırin ayııııı ka 
dar sürer Bu altı ay zar 
fında ıki defa ipek böceği 

yetiştirilir . Bn rreH m es 
nasında Japonya'da yarım 

milyon kadın ve kız müş 

tereken ce uplnn şin ale ve 
ıimalden cenul>a iş ıçtn se· 
yahat ederler. Bu gıbi itçl· 
lere hükümet demiryolların
da teıtziliıt yJpmaktadır. 

İpekçilik 'eya pirinç zira 
ati i!e me~gul o1mak Ja 
ponyd da vatanpervt r ve 
milliyetç ı olmakla müsavıd r 
Japon'larda pirinç , bizde 
buğda}·da olduğu gibi, ha· 
yati bir me. ele olmuştur. 

ipek i e Japon'ların altını
dır 

J ponya,nın unıum ipek 
ihracatın n yüzde doksanı 

birleşik Amerika'ya aittir. 

pon kadınları 

ediyorlar. 

bile iıtlmal 

Halihazırda Japonya'nın 

dikkat nazarı pamuk ma· 
mü'iı.tına müteveccihtir Ja 
ponya"da ipek ve pamuk bir 
birıı ı tamamlamaktadır. 
Ham pamuk Japonya'ya 
hariçten gelir. 1933 seneıln 
de Japonya'nın umumi it· 
halatının yüzde otu:ı: uçu 
ham pamuktur. Dıyebilirizkl 
Japonya cihan pamuk men 
sucal imalatında ve.ihraca· 
tında birinciliği ka:ı:anmııtır. 

Japon'lar mamulii.tlarını 
u . uz fiatla satıyorlar ve her 
millete, hususile İngiltere 
ye ve İtalya'va, rekabet 
ediyorlar Bu suretle ucuz 
fintlı Japon mamulatı bütün 
piyasaları istila etmiştir.Hin· 
dl tan'da ve Cenubi Amerl 
ka'da bile Japon mensucatı 

ıatılmnktadır . 
lngiltere'de ve İtalya'da 

imal olunan kuma~lar, der· 
hal Japonya'da taklit olu • 
nur ve bunlar ecnebi piyaıa 
larında satılır . lngillz ve 
İtalyan'lar n •attıkları kum· 
aşların aynını Japon'lar yÜ:z· 

de kırk veya yüzde elli ten· 
zi 1at ile satıyorlar ki bu 
suretle Japon'lar çok çalııı • 

\Or ve muvaffak oluyorlar. 

19~2 senesınde Japonya'mn 
1

, Türk Adları 
ipek kozası ihracatı :>46 (10') ı 

balyadan ıbarel olup bun· j 1 

dan 513,JOO balyası A me· i ;. ( G ) 
rika'ya gönderilmiştir. \ ill (; bPk Cali Han 

ipek böceği besisi, usul Germrııı ı.onrhan 
ve talimi, ilk mekleplerdr Gençer (İa~r 1 

tatbik olunur Bundan maa tierğiıı Ger Boğa 
da husu i ipek mektep:er• (ı r ::lııng-ur c; r Tekin 
de varrlır. J".'lponya'nın dört <ier Tn l• r Ku 

üniversitesinde iı;ekçillk u Ger Alp <:er Kul 
besi mevcuttur Vilayetler- <:er Arslan Uelinrik 
de de elli beı ipek mektebi (j r Bey <ierze 
vardır . " 1 " <•e ırı ı.et llı>ğo 

Hükumet ipekçiliğin inki 11 Yeni dogan çocuklarınıza 
ıaf ve terakki•i için her oz Turkçe ad koynııınız için 
türlü yardım arda bulunmak Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
tadır, Zıraat Nezareti yedi şubesi Tüık adlarını toplamak 
mılyon yen Maarif nı•za tadır.Bu adları gazetemizde 

reli dört milyon, vilayetler 
bütçesinden dokuz milyon 
yen bu husus için tahsis 
edilmııtir. 

Eski zamanlarda ipek bö· 
ceği besisi ile m şgul olanlar 

neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa on lan da Hal· 
kevınc bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
lan sonra bir kitap halinde net
rolunacaklıı. "H,, işarctlilcri kız 
adıdır. . 
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Küçük haberler. 

Buğday satışı 
için hariçden müra· 

caatlar oluyor 
ANKARA, 19 (AA) 

Son vaziyet üzerine beynel· ı 
m lel buğdıy pn.ularında 
har retli muamelelere b ı an 
mıı bulunması dolayısile J 

Ziraat bankaoına muhtelif 
me'llleketlerden buğday sa
tııı hakkında külliyetli 
miktar üzerinden mü· 
racaatlar vaki olmaktadır 

Yakında geniş satıılrr l:ek· 
lenmektedir 

32000 kilo fındık 
ORDU, 20 (AA.) - Ye 

ni sene mahsulünden 40 
çuvalda 3200 kilo fındık 

b ü y ü k m e r a s imle 
bu gün Torı vapuruna yük
letilmiıtir . 

Karade·niz'd<' 
Fırtına var! 

ceviz kadar dolu düş· 
tü, dereler taştı 
SİNOP, 20 (A A) Bır 

gün evvel başlıyan fırtına 
bütün §iddetile c!eva m d 

mektedir. Vapurlar voli arına 
devam edemiyeı ek lirr anı 
mıza iltica etmek'ele,· Rüz 
garın tiddetinden burada 
ağaçlar devrilmit ve Poya
bat'a ceviz büyüklüğün 
de dolu düşmü~tür. Bu 
nu müteakip yağan 

yağmurlardan dereler taşa
rak civar l<öylerin yazlık 
mahsulatını kısmen has.ı ra 
uğratmıştır. 

Zile'de 800 liralık 
yarjım yapılıyor 
ZİLE 20 (AA.) Sel· 

felaket zedelerini ve selin 
sebep olduğu zeraı !arı ger· 
mek üzere buraya gelen 
vali beyin riyasetinde bir 
komisyon toplanarak fela
ketzedelere yapılacak yar
dım etrafında görüşülrr üş 
ve vilayet ve be 1ediye 
bütçelerinden ilk yardım 
olarak 80 l lira ayrılmıştır 
Diğer tarafdan belediye bu 
vatandaşlara el<mel< dağı 
tacal<tır. 

B<~IC'diy~ 
meclisi 

(Üst tarafı birinci sa) fada) 
mek üzere otuz beş bin li
raya mübayaasına karar ve 
rilmiıtir. Evkaf, bina. ıçın 
kırk bin lira istemektedir 
Belediye ise ancak t.luz beş 
bin lira vermektedir. Ev
kafça kabul edilirse alına . 
cektir. Bu bina alındığ tak · 
dirde belediye binası yıl<ıla
cak ve yerine heykel diki
lecektir 

Bu sene yapılacak bele 
diye intihabının 1 teşriniev
vel 934 de başlayıp 10 teş
rinievvel 934 •aat 18 de bit
mesine ve belerliye intihap 
masrafı olarak masraf büt
çesinde beşyüz liralıl< tahsi
satın münakalesine karar 
verilerek fevkalade içt ı me a 
nihayet verilmiştir . 

Ayvalık - Altınova yolu 1 Mahk<~m<~miz 
bugün mJdafaana 

Bu sene ikmal olunaeaktıı·. memiz okunacak 
Hemen asırlarca yolsuz hususta Ayvalık Altınc.va 

Susurluk 
Mezne~a inşaatı biliyor. 

SUS!'HLl'K 20 (S ~ ) -
Bı•leıliyu toraf.ndan kuı.1mız 

da feııı i pro.ı~ d:ılııl 1 nıle 
evvele den inşos ııa boşlonı· 

1 1 

1 ~i~ayatler ve ~ilekler 1 
-, 1 . 
Manyas'ta Ekmek 

Meselesi 
Manyas'taıı yazılıyor 

kalmıf o'an yerlerden biri 
nln de Ayvalık - Altınova 

mıntıkası olduğı:nu herkes 
bilir. 

yolunun geri kalan kısmı· 

nın tamamen inşas için dün 
vilayet daimi encümeni mü· 
nakasa kararı vermittir 

Gazetemiz ve başmuhar

ririmiz hakl<ında ağır ceza 
mahkemesinde rüyet edilen 
n.ahkerr.errhe l ugün saat 
15 de devım e:lilecektir 
Bugıln müdafaanamemizi 
serdedeceğiz 

• bn ınrzbalıı il•·rlcm• kted:r 

Burada aylardanberi onu
ne geçilemiyen bir mesle var. 
Ma.nyas'ta belediye olma 
dığı için ekmek fiatı kcn· 
trola tabi deği lc'i r. Yarım 

kilodan aşağı ekmekler dört 
kuruıa satılıyor Fakat aynı 
ekmeğin köylüye yedi, sekiz 
kuruıa satıldığı »e buna 
göz yumJlduğu maalesef 
bir hakikattır. 

Bir kaç sene evvf'I l:aı

lanmış fal<at bir türlü biti 
rilememiş olan bu dol<uz 
kiloınetrelık yolun nihayet 
bu sene mutlaka ikmaline 
çalışılacağını öğrendik. Bu 

Vilayetimizi İzmir Vilaye· 
tine bağ ıyacak olı n bu 
mühim yolun bu SE'ne kış· 

mevsiminden evvf'I tamam
lanmıf olmann bü) ük 
bir sevinçle karşı'ıyaca~ız. 

Bisiklet Müsabakaları 
--- - -

Eylulün yedisinde başlıyaeak 
Bisiklet federasyonu lisan

siye edilmi: mıntalrnlorla li. 
sansiye ol•nak iizere müra
c.ıat etıni~ olan mınt3kalar

dn 7 ey lı11- 34 lorihinde bir 
lı·~vık ıııüsab ıknaı tertip ve 
proğrnmını ınıntakalara gön
dermiştir 

Ru müs:ıb >kuh r bulkaıı 

s ·yahatına \'ı kuc a k obn bi
siklı•( takım ın ı seı·nıe ve ha
z rl ı k mıhiyette olduğu g.bi 
giılerckler dı• bu yar ışı n bi
ri.cı~ılu ri aras ndan seçılec"k 
t ır. 

ll ı ntakalortlo yop lncak 
ulan bu müsabakaların bi
rincısinden üçüncüsüne ka· 
dar verilecek olan hediye
leri fcdera>yon gönderecek· 
tir. 

Bulkunluı da yapılacak se· 
yah ıtta muvuftak •yet gö.<le
rebilmek için ~im liılen lıisik
let\'ılerın hn gun 30 kilo 

Poliste: 
Dıın •ant bir sıralarında 1 

mecidiye mıhıllesinılen ~fı·h

met ve (>det ısmindaki 

~ıhıslor aynı mah ılleden Ay. 

~e hanımın hanesine duvar · 
dana~nı:ık sureti) ., girerek 

mezlıurenin boğazını .sıktık

ları ~ik:lyet edılıniştir. Su,Ju 
lor y 1 kalanmışlard ı r 

İhitsas mahkemesinde: 
Esrıır satmaktan ve top 

)ut'a esr. r içmekten suı:lu, 

blremiı'Le mukim DursunbeJli 

E ·rc•f ve b ,ı~ arkad ı~' hıık

kındıı y:ıpıl.ın muhakeme 

sonunıla, h •psinın ikışer 

ay nıü , ldetle ha p•ine ve be 
sı' r lira a gır pır .ı cezasile 
mıh k tlmiyetlerine . 

\:; Tulün k :ıça kçıl ğı yap 
makton suçlu Balıkesir'in 

Yağcılar nahiyesinin 
Taşgcıliği köyünuen Halıl 
oğlu· lbrah im hak

kında y.ıpılan duruşma so
nunda; oltt oy mü ldetle hap
sine ve 175 lira h ,f f para 
c,.ı ısile mahkumiyetine. 

§ E.rar satmaktcn suçlu 
Burhaniyı:'nin koca cami 
maballıısinden Korteş oğ-

metre azomi süratla ve haf
taıle bir gün 50 kilometre 

idman yepmı\orını ve yine 

hafta .la bir giin i•tir:ıhot et-
meleri ve idnı .n lard.1n eve lıluş 

ve mıs •.İ yap,..ayı ihmJl el· 

m meleri, ıııusabakolordan 

iki gün evvel duş ve masaj• 
bırııkarük yalnız bi<ıkle.tlP 

bir ıkikilomelre yav: s 
yürüyil~lq gPzmelrrini tav
siye etmektedir 

Bu mü; 1bak1< ve seyolıutu 

işt i nlk etmek i~tiyPnler is
le lıkleri bisıklet ve dişlıliyı 

ku'l.ın ıhil •!C ekl•r.lir. Mli 
kemm el çifotfıren bulundur. 
mak mec~uriılir. 

Bisik!et hPyrti (ı:dorooyo· 

onun tertip ve tamim ettiği 

müs1b1ka proğr:ımını kuliip
lere göndtrmeğe ve bisiklet
çileri tavsiye fdilen şekilde 

1 t - k . . 1 
\'8 ış ırmugr arar vcrmıştır . 

Kanlı ~iy va~a 
Üçpınar karyesinden Ali 1 

isminde bir ıahısla aynı köy
den Cemil isminde diğer bir 1 

ıahıs aralarında çıkan tir 

gürültü neticesinde Cemil 
Ah'yi öldürmüıtür. Cemil 
jandarmalar tarafından der 

hal yakalanmıı ve adliyeye 
tesl m edilmiıtir. Müddei 

umumi muavini Hilmi bey 
yerinde keıif yapmak üzere 

dün vaka n•ahalline gitmif· 
tir IJilmi beyle beraber hü· 
kumet doktoru Faik bey 
de g tmiıtir. 

Bu gece 

Vatan 
• 

eezanesı 

Nöbetçidir 

lu Dırvi~ hıkkrnıla ya· 
plan duruş'lla sonunda 
bir s~ne müldetle hu psine 
ve 2o0 lira ağır para ceza
sile mabkumiyetıne karar 
verilmiştır. 

Daimi [ncümende 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün Vali Salim beyin reis· 
l iğile toplanmış ve hususi 
idareye aıt itleri konut· 
muştur. 

Bandırrr1 a i~manvu r du 
• 

şamp ,yon 
BANDIRMA, 20 (S.Ş) 

934 · 935 Senesi Bandırma 
mıntaka futbol birincilikleri 
tesbit edilen proğram muci 
hince yapılmış ve neticelen
miıtir. 
Bandırma mıntakası şam

piyonluğunun idmanyurdun 
ca kazanılmıı olduğu mınta 
ka futbol heyetince de tas 
dik edilmiıtir . 

Yurtlu 1 arı ve yurdu teb
rik ederiz. 

~""-·· 

Havı an 'da ~ö~cülük işlsri 
HA\ H \:\. 20 (S.Ş.) 

:'>l.hıyemız·· geldı~irıdenberi 
usanmak , yılmak bilmiyen 
mü lür Avni bey. haftanın 

dört be~ gıınthü rnünavebe 
suretile N. ~iyı nin köylerin
de g~\'irmP-ktedir. 

Köy halk r,a köy hnu
nunu madılc ınadılP, deı nck 
ler balinıle anlatarak hayırlı 

1 
neticı:lorini köylüye ılı·Y~irt
mekteılir. 

X.ıhiyenin lıütıin köyll'fi 

kanunda tasrılı t dil tn dı f 
terlerin i te , lıırık dmiş ve ıki 

mıntukay .ı uyr lerok i\..i k :\. 
t ip taytn o lilnıi~, ı~ n lıb· r 
lerı "eplerinde. müternodiynn 
m ın lakaların t d H• tınekte 

dirin. ller köıde muntazam 
ve lıutün ihtiyarı tatmin ede. 
cek :ıekilde ııcyet oJalurı 
inıa ve ıhya edılerek tefrış 
edılmişlir. Bıllıasso mnkeze 
yakın olan ve olJukçu ser 
,·eti dığer köylore rıozar3n 

fazla bulunan l-:iek vırun kö
yü heyeti, köyiıııe fenni 
kümesin. or .c ılık ı\·ın 
bin3 ve balı\·c 

!er tefr,k rderek tanzim et-
ı miştir Köylurıün en mübrem 
ihtıyocı olan köy hamamı 

inşası şimdiye ka,lar müte
addit defalar mt·Yzub hs 
edil niş isı- ılo lıir türlü knti· 
yel kesp )demrıni~ti. 

llu kerıı bu i~ ı ı·andan 

kopan bir :.lılka ılıı •arılan 

mü ılür lıu nunda ıkmnl ıni, 

sureti katiyeıle tah
tı karara oldırm ~t. r. Aynı 
köy de bir dıı çocuk bahı·es i 
tanzim ve tefrik edilerek, 
tamamlanması ku vvei kari-

lluv . ır vı• hetonarmn kı 

sımlar tarıınm n bitnıiştir. 

'3'mdi , atı inşıs nn devam 
edılmektedir. Pek yok<nda 
bu da bitı ('ek ve Susurluk 
fenr.i bir mezbolınyn 8ah'p 
olac ıktır 

M. Kemal Paşa sporcuları 
Susurluk' ta 

Bir r dvan~ maçı yup,..ak 
ve bu v •sile ılP ılc bir lPm 
sil v •r,n·Jk iiz •re ka 
sabanı Zil gelen M. Kı mııl 

Paşa spr)r ve t~msıl heyeti 
yıızl.,rce suy . rı·i aros nd'.l >a
h •YJ. götürülJu Mura hazır 

bulunun tak m:n kuvvetli ol
duğunu Jıpr z :ın13 n t ·ı kdir 

eden K •m-ı l Pa~ılılar bu 
kuvvetlı takım karşıs nda 
oynadık IJrı t akdırdo pek gü 
)(iıÇ Ye (tına in 1ğlubiyelt1 

duçar olacak) ırını ıf.ıJe ede
rek hukmen mağlup adJedıl 
mulerıni ricJ elli. Rıc.ıları 

kabul edılcrı•k su~urluk i.ı 
manyurJu küçükleri kendı 
aralJrıntla bir ckzersiz yap 
tılar. 

(; ce A,kurl \lulıfdde ~!. 

Kemal P11~ ı ı.:on(·lerinin leş 
kıl etmiş oldukhrı ve k su 
bir z manda büyük muvaf
f tkİ) etler eldu cttıkleı i ban. 
donun iştırl\~ıl ! «Çö1iin ızlı

rab >) nam nılaki piyes ve 
cıŞı r'ıye rn3hkemesiı> ismin. 
ılck ı komedılerinde c:dıl· n 
mu,·~ffak olup Susurluk'ıa 
eyi bir g~ee ge\·irttılı>r. 

Kanlı bir v Jka ol~u. 
h,, z ım z n Kıı ı l k ı rı köyü11tle 
kunlı bır valw olınu~lur Bu 

vaka bir kadın yüzunılen 

~ıkm " ve b r kişi ölu bir 
kar ki~i lı' ynr ı lı bulunmuş
tur 

Zuhıta voka etrafında tah
kıkal vP takibatla meşgul

dür Vok ip uçlorı ele geç. 
miştır. 

Diğer taraftan üç furun 
sahibi arasındaki re~a betten 
yine halk müteessir olmak
dadır. 

Nahiye müdürlüğünce l u 
hususta bir mü:lahale d ya 
pılm'l.mııtır. 

Savaş· A 1 akadarların bu 
meseleye nazarı dıkl<atini 

cel bederiz. 

Hırsız ~akçi 
SARIKÖY, 13 (S.Ş.) 

Sarıköy'ün orta mahalle 
bekçisi Fahri Ilıca nahıyesi 

müdürü Fuat beyin yaptır· 
makta old~ğu bina ye
rinde yığılan dükkan an 
hazlarını gece leri kendi evi· 
ne taıımıı, karakola edi
len ihbar üzerine bekçi Fah· 
rinin evinde yapılan araıtır 
ma neticesinde diıkl<an 

ankazları meydana çıkarıl
mış ve sahibine teslim edil

miştir. Zabıta işlerile ala
kadar olan Fdhri. maha leyi 
bekliyeceği yerde kendisi 
hırsızlık yaptığından vazife
sine nıhayet verilerek hak 
kında takibat yapılml\k 

tadır. 

Yangın 
Sarıköy hududu civarın

da çobanların ateş yakması 
yüzünden orman tutuşmuş, 
yangın üç saat kadar devam 
etmiştir. Vaka muhaline ka
rakol Kumandanı Arıf efen-

) di ile civar köylüler ve kır 
korucuları yetişerek sön 

dürmüşl.,rdir. Yangını çıka

ran aranmaktadır. 

Dursunbey Kaymakam ve· 
kal etine giden Sarı 

köy nahiye müdürü Osman 
bey avdet etmtl!ir. Osrr an 
bey evine geldıği gece bir 
erkek çocuğu dünyaya gel-

beye gelmişlır .. . .. . . j miştir. Sıhhattlar dileriz 
S.ırnı(·, vu lııonu koylerın:n ------------

mt ktı p binaları da bitmek 
lİıdredır. Bu ı-ı'n" ılcrs yı-

1 lında hu iki köyun \'Ocukları 
çok r .r.ıh bınalarında nime
ti maorıfo kants ı·uklardır 
~lerkcz nuhiycde s~nelcrderı
bıri s,,·o ve lındonn ~örmi

ycn, hükumet 1 oıuğ"ı bu 
kere baduna vu boyanarak 
şirirıleştirılmi~tir. Köylüde 
vo halkta büyük ümitler 
yaralan bu kıymetli memur· 
tlan lıulk tloha ho)ırlı i:ldr 
bek lemekteJir. 

Pan<•yı ı· <l 

h<tzıı•lık 
(Üst tarafı birinci sa}fada) 
hazır bulunmak üzere 
Gümrük ve inhisar-
lar Vekili Ali Rana be} le 
inh'sarlar umum müdürü 
Hüsnü bey ve diğer bazı 

şube müdürleri ayın y'rmi 

dördünde Cülcen al VE purile 
İutanbul'dan İımıre hare! el 
edeceklerdir. 

1 Radyo 

2 l AGUSTOS SA!.1 
ISTANBUL, 
Plak neşriyatı. 19 Mesut Cc· 

mil bey tarafından çocuklara~ma· 
sal. 19,30 Türk musiki neşriyatı' 
(Stüdyo saz heyli ve Yaşar be)' 
Emel, Mehlika hanımlar). 21,20 
Ajans ve borsa haberleri. :ıı.:ıo 
Stüdyo orkesrası. 
BUDAPEŞTE, 550 m 
Budapeşte konser orkestrası. 

n. Haberler. :.!:l,50 Sigan ınusi· 
kisi. 23,15 Hava raporu. 2·1.20 
Viyolonsel konseri. 24 Dans ınu· 
sikisi. 
BÜKREŞ. 364 m. 

Gündüz neşriyatı. 19,05 kaıı· 
şık konser. Gniversile 20,40 
Plak. 21 konferans. 21.15 Sen· 
fonik konser. 22 ınüsahabe. ız,t' 
senfonik konserin devamı. 23 tıa· 

herler. 23,30 Plak. 
MOSKOVA, 1714 m. 

Sabah konserı (operetler) ınii· 
sahabe .18,30 Kızılordu için 
neşriyat. 21 edebiyat. 22 ecrıebı 
dillerde neşriyat. 

Bize gelen~ 

Yeniıtd«ım 
"Yeni adam"çıktı Bu 34 

üncü sayıda, Deniz ve Ter· 
biye,meayif ılahatından ne 
anlamak lazı 1'dırt Siya sel 
aleminde olar bintein naza· 
tehliked .. mi? yazını okuyıı· 
nuz. 

Ka.rınea 
Türk kooperatifçiliği tarafın· 

dan çıkarılmakta olan Karinc3 
isimli mecmuanın üçüncü sayı51 

gelmiştir. 

An\..ara'da çıkan değerli 1<a· 
Jeınlerin değerli yazılarile süsle· 
nen bu mecmuayı her okuyucıı· 

muza ve bilhassa alakadarlar~ 
hararetle tevsiye ederiz. 

Olimpiyat 
Olimpiyat isimli spor mec· 

ıııuasının son sayısı dolgun re· 
sim ve yazılarla gelmiştir. Güref 
maçları ve resimlet i ile ılünY• 
sporu, at yarışları hakkında ya· 
zıları vardır. 

Sporculara ve okurlarıınıı3 
tavsiye ederiz. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abr)ne ücrelleri taksit• 
baglanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

... -
Müddeti geçen nüshalar 

10 kuruıtu r . 

- -·· -
Gazeteye ait her husu•t• 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir · ... 
C . .. it~ SAV AŞ umartesı gun 
çıkmaz. -·-

SAVAŞ 
lDARE. Yt.RI. Balıkesir Kuv,a). 

. milliye caddesinde Husu,; d:t'~I 

' 

Telgraf adresi· Balıkesır 
SAVAŞ / ------

Aoaaaaaaaa 0 aaaaaaooA 
~v Daaı:ı ..,.~ 

zannettim. ihtimal öldürülen biri hay 
kır : yordu; belki de kaçakçı bir Rumu 
yakalamışlardı; fakat bundan bana ne? 

nüyor ıağı takip ediyoruz. Şımdi artık, 
hiçbir yerde parıltı yok. Boğaz darlaştı. 
Mermer iskelelerinin lı •sa rr < k ı a ı ı nı m
i arda yıkıyan beyaz mermer Sl'itan sa
rayları . sol sahil boyunca uzayıp gidi 
) er. Onlara da gölge düttü; mermerler 
açık yeıil oldu .. 

ruz İlerde yükEek, yuvarlak 1 ir t• pe 
görünüyor. Par ak göbltn rtkadar yu
mutak, nekadaı lı•lli bir ıekilc'e ayrıl
mış! Zirvesini taçlandıran l.aranlık şem
siyeli, kısa gövdeli biri aç fısı ık ağa· 

cının belirişi nekadar durgun ve ne ka
dar hafif! İş.e tepelerin arasında büyiik 
bir geçit, ötecle azıcık so1gun bir ay. 
mPhtabın altında yeryer arkaları görü 
nen ve duru buğular içinde bir gümüt 
gibi parıldıyan çıplak ilkl:a~ar ko 
ruları. Fakat artık geçit te kayboldu. 
Şimdi , kiremit i damlarının üstür c'~n 
siyah selviler yükEelen sık bal çel! l<a
ranlık bayır!ıuın arasından geçiyoruz. 
İlk ürkek bübül tatlı bir sesle bahçele· 
rl çınlattı ve sustu .. Sahil, toprağınrn 

ilkbahara bas soğuğu ve gazel yaprak
larının güzel kokusile insanı kendine 
çekiyor ... 

Vapurun kıçından çol< yanık, göz· 

yaşlarından boğulan bir ses: 
: Edebi tefrikamız. ı 

\ SEÇMERUS HİKAYELERİ i 
a · a 

! Feryat 
a 
ı:ı 

a 
a 
a 
a 
a Yazan : İvan Bunin 

Çeviren fi. Gaffar 
Onuncu hikayenin devamı 

Yum.uf! 
Ve tıpkı hıçkırıktan boğuluyorn Uf 

gibi kesildi. 

Galata'nın ateı balarıları oğuh e• miş 
gibi bize yaklaııyordu... İlerliyorduk. 
Kolcu kayıklarının kırmızı feneı leı i 
yanımızdan geçip arl<aya doğru süzü
lüyordu. Seain bu kayıklardan geldijiinl 

İşte gene süvarinin yavaı kuman· 
dasile dümencinin alt resini itiliyorum. 

Ay yerini değiştiriyor. ~ağc'a, Üsküdar 
sahili bize yaklaııycr; ta uzaklarda ay
na gibi bir suya gölgelerini aksettirm•ş. 

Baıtanbaşa kargir evlerle kaplar..ın ve 
üzeri açık, berrak bir örtü ile ötrü~en 

Beyoğlu da, Galata da ~eride J, aldı. 
Kız'mlesi'nin sudan yükseldiği hizalarda 
birbiri üzerine asılan iki mahmur, ıef

faf züınrüt bile ı.ızakta kaldı. Vapurun 
burnu yavaı yavaı dönüyor, Sarayburnu 
hiza.sında camla altından mürekkt p bir 
s ıhra gibi parlıyan Marmara'nın ağzı 

kapanıyor. Çöl kararıyor: telgrafın ~ I· 

sa, billur seıi itltiliyor; biz ıle hep dö-

Gene uzaklardan bir ses geliyor: 
Yusu-uf! 

Hayretle kaşlarımı çatıyor, etrafı dir.
liyorum .. Ve biraz rnnra gene bu fer
yadı unuluyoı um. 

Gölgeden, soğuk ilkbahar gecesi 
daha açık. daha ye§ 1 görünüyor. 
Ay daha fazla ayna gibi parlı

yor. Yıldızlı gök daha temiz ve daha 
lacivert oldu. Etekleri birçok sayfiye
ler, bahçeler. korularla kaplanan Ana
dolu sahilinden vakit vakii uzaklaııyo-

Yusu·ufl Yusu·d! Diye ha} kırdı· 
Dümen k~marasından inerken he· 

men sesin geldiği tarafa doğıu yürü· 
düm. Derin ve munta.zam fasılalarla in· 
!iyen makinenin yaııınc'an geçerken 
·müthiş bir har.ıretle l<ızgın bir yağ ko· 
kusu· nefesimi tıkadı. .. Ay gene yerini 

değiştirdi. Şimdi, ark<ımızda kavuşaıt 

sah ilerin arkasında bir büyük altın göl 
halini alan boğazın üzerinde... Biraz 
daha koştum. Ambarın l<apağı üstür.de 
arkası bana dönül<, diz çökmüf bir in· 
san karaltıs gördüm. Bu, namaz kılar 

gibi bazen bacakları, bazen topuklar• 
üzerine oturuyordu. Birdenrbie fırlar 
gibi k ılklı ve seccade vazift"sini görtn 
hasırda bir ıeyler arama ğa baıladı· 
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A 
J 

A 
N 

y 

hareket 'ı cek heyet . zasında gülcülük ve bir içli kadının hikaye- zının en zayıf yerinden ya-
sıdır. 1 kalamııtır. 

~-t-· . ~ ' lf 
s 

Avusturya' da 
o 

24 kişi müe~~et küreğeblr kişi idama mahkum oldu 
ViYANA, 19 ( AA ) - c•h 

Divanıhl\rp 25 temmuz 1 an 
&ünü Aravag tel.iz istasyo 
nun~ hücum eden 13 Na· 
ziye ait mahkeme bilirmiş, 
bunlardan birini idama di
lierlerini müebbet küreğe 

ıtıahku m etmiştir. İdama 
llıahkum olan dün scıal 19 

da aaılmıştır. 

Fransız H. 
Nazırı 

On teşrinievvel res
rnen Romayı ziya· 

ret edecektir 
PARIS, 20 (S Ş) -Fransa 

hariciye nazırı M. Bartu'nun 
son yaptığı Londra seyaha 
tini müteakip Rumayı da zi
Yaret edeceği şayi olmuştu. 
Fransa ve İtalya ara~ında 
ce~eyan eden müzakereler 
eyi neticelere doğru gittiği~ 
den llartu t O Teşrinievvelde 

~uğday mevcudu 
ihtiyaca Tekabül Ey

lememekte. 

LON RA '.!O (S Ş Bey· 
nelmilel buğday komitesi ci

han f.uğday rekoltesi ve stok· 
!arı hakkında tetki'<.atını ik· 
mal eylemi§ ve kararını ver 
mittir ı• una nazaran mev

cut buğdaylar Avrupa ve 
Amerika'nın i '1tiyacını kar

şılıyamıyac "< z 1 ıi vetıedir. 
Bilhas•a büyük kuraklıktan 
hayvanat otları iç in sıkıntı 
ya maruz k"lınacağı ve b~ 
meselenin bir en-lişe leşkıl 
eyle di{ i raporda zıkredı l 
mektedir. 

resmen Roma'yı ziyaret ede
cek ,ir Seyahat tarihi kati 
şekilde tesbit olunmuıtur· 

Birlesık Amerika devletleri dış ticaretinin canlandırılması 
H . ' lk nıs!ındıı milyon dolarlık Lır aktıf hı· 

u senenın ı G ki 
B rlP9ik Amtrikıı .ı~vı~tıeri sıl olmu-.tur. ~çen s~ne 
nin ihracatı 1 036 milyon aktif va ziyoti 1:>8 mılyon 

' dolar İ < li YJln <z bu adutl e rı 
dolJr.ı hıılığ olmuştur. l:e- 1 

Y~k . l ~erıle mukayese eı er 
\'un senenin aynı duvresirıde 

de ihrıır:ıt kıymeti 660 mıl-
Yon ılolJr ıdı lthal:H ıse 
geçen ,;enu 502 milyon iken 
bu sone 863 mılyon dolara 
\' ıkrnıştır Bu suretle 173 

ken 1933 senesinin ilk yıırı· 

•ınduki ,J s tiı'lrotin dolar 

kıymeti ,J .ı ha henüz yüksek 
ıktın hesa p eJilmi~ olJu ~u 
nazarı itıb o ra ul ı nmalıdır 

----------~--~·---~;;:ıs~-----~--

M. Hitler hem Reisicümhur hem Başvekil 
(u- . . . f da) 1 rihindeki vakayı _aynen tek-

st tarafı bırıncı •ay a h·ıçbır mani 
k rarlamağa 

tur , r<!yler ıimdiden aza 
yoktur. 

.. Daily Mail" den 
Reisicümhur Mr Rooıe

velt'in gümüıü devletlettlr
me kararı üzerine doların 

kıymetinde yeni bir inflati· 
on görülmüıtür. Amerika' 
daki bütün gümüt stoku fe · 
drral hükumet tarafından 

"Ounce" ı 1*1 50,01 sent
ten mübayaa edilecektir. 
mübayaa itinde takip edi 'e 
cek usul alım stoklarının 

Mübayaasında tatbik edilmit 
olan usulün aynıdır. 

Amerika'nııı dünya plya 
sasında bir gümüş flatı ta
yin ederek hariçten gümüf 
mübayaa etmesi varıl değil· 
d ir. Altın meselesi büıbütün 
başkadır. Hariç memleket 
!erden Amerika'ya altın 
satmak istiyen bir kimse 
beher "olunce.altına mukabil 
otuz beş dolar alabilir 

Bu yeni hareket ıüpheıiz· 
dir ki inflalion tevlit edecek
tir Çünkü ıatın alınan gü
müıe mukabil gümüt bono
ları çıkarılacaktır. IJu suret · 
le elde edilen gümüıün ye
niden basılacak kağıt para· 
ya mukabil tutulması da 
muhtemeldir. 

Bu munzam lnflation'un 
Amerika'nın iktıaadi vazi· 
yeti üzerine yapncağı lesi 
rin derecesi bu yeni para 
nın ne gibi itlerde kullanı
lacağına bağlıdır Eğer halk 
bu para ile eıya alına eı· 
ya fiatları yükselecektir. 
Bu parayı saklayacak olursa 
bugünkü vaziyette bittabi 
hiç bir değişiklik olmıyacAk 
! ı r 

G~çen kii.nunuevvelden· 
beri Amerika'da çıkarılan 

gümüşün bu proj• ye dahil 
bulunmaması, hükümelin 
mübayaatına bir had koy 
muş oluyor. Aynı zamanda 
iıtikbaldeki güre üı lstihsa~ 

!atından ne miktarının 50,0ı 1 
sentten alınacağı merak 
la bekleniyor. Gümüt nalmış sayılabil r. Asıl me BERLl·N. 20 (AA) 

H 1 üzerinde bir mua · rak edı· lecek mesele it e · 9 d Al 
Dün sabah saat a beklı' · • mele yapılmasını 

t'in kafasının ı'çindekileri ög· eı' •icu" mhur' uğu için h 
manya r • yen iıpekülatörler nl ayet 

reııeLilmektir) diyor. yapılan reyiam neticesi saat ümitlerinin hakikat olduğu· 
Observer gazatesi yine 21 20 de ıu idi, 13• 188•208 nu görüyorlar. Bu ümitlerden 

ay la dl'yor • t 1 5211 356 hayır,· zj() nı mevzua temas d ı L d · d eve . ı • o ayı on ra pıyasasın a 
~i: b bin oş gümüş fiatı yükıelmektedir 

- Hıtler'ın kazanıp kazan· BERLIN, 19 (AA.) Hit Fakat Çin. gümüıü çok dü 
ır.aırıasını merak etmeğe \eı'e kar'ı hareketi isdihdaf şük Hatlarla satmaktadır. 
hacet yoktur. Çünkü inti- eden Pohm isyanında ala Mr. Roosevelt tarafından 
habat yapılmadan o mev- kadar olarak muvakketen teshil olunan fiatlar yalnız 
kıini almıştır. 30 haziran tevkif edilen 1124 kitiden Amerika'nın yerli stokuna 
· ~ 1079 u af kanununa tevfikan mahsus olduğuna göre gü cınayetlerinden sonra a a 

1 tahliye edilmişlerdir Va:ıl mü•Ü spekülasyoncuların 
inin hangi tarafa rey vere· \ ' 

k . yetleri mühim tahkikat ic· elinden kimin lçurtaracağı 
Ceğ; malümdur. Şimdi i tı· 47 

rasına lüzum gösteren belli değildir . 
dar mevklinde bulunan rey k . vkuftur Gümüıün yüksek fialı sa· 
al 852 t işı me · · ·· 1 1 namıf olsa bile 1 a· yesinde Çının satın. a ma 

. .. . ·rm ek için hazırlıklar 
.. ınce yun yetıştı . lu bilha"• Meriros ye· 

( Üst tarafı bir:nci sarfada) rıcı_ · t>lınin reis 
el . tiıtırme < emıy 

eman yetiıtirilrr. uıne ay· k d 1 bu işin az 
r·J ve ar a aş arı . nıııt 

ır. zamanda muvaffakiyetle 
Karacabey hara>1 bursa 

,. k k b iması iman ve kanaa-
~ıraat mektebi tatbi no - aşırı 

la&ından merkez olacaktır. tını kuvvetlendirmektedir· 

Bilgi ve teknik iıleri yüksek ler. 
ıir 1 Ormanlarımızın çok sıkı 

a.at enstitüsünde top ana· mu ha· 
Caktır ve askeri disiplinle 

Merinos cinsinin Bursa 

"e Balıkesır Vılayetleriuin 
iktı•a..ıj kalkınma, ilerleme 

"e Yü'<selm~sinde büyük 
\re v . 1 1 " erım i tesirleri o acagın-
cla şüphe edilmez Yetişli· -. 
Yurttaş! 

fa:zası için vekaletçe yeni 

bir kanun hazırlanmakta 
olduğu söylenmektedir. 

Vekil beyefendi bügün 
refakatindeki zevatla Kara 

b harasına gittiler. ca ey · 

I> ,... • !·ı , ı·rli ıııallarınıı-
>ll .ıııtılıtıl'l\PI ha\l'.llllll tl • , 

. . ' . . . it' \'lfli-
zııı ı·p~ llİı.!P!'İdi .\ııkanı \1'111 •('l'~I ('\ ll ı l .• 
1 • • • -ı \ "I' ;l"J.ıl 1\. 'f . 1 'llZ \t' ·•I" aııı , 
1 
.... "'il'. ı~!ık ı tll\at• arıııı ııı , · • ro • 
1 • • 1 . 1 1 

ınıll.u·ııııılla hıı ser~itiı'ıı tı·ı ;11·ı ... ı· ·, . /' 
Milli fk/ıs11/11e Tasarruf r ı•mılJI' ı 

kuvveti artmıştır ve lngilte
re' den aldığı mensucat ve 
sair eıya ithalatı da bu nis
bette yük•elmiştir. Fakat bu
na mukabil Çin'in ihraç et

tiği emtia. fait. itib~r~~e yük 
selmlt değildır Çının arzu 
ettiği ftat yüksekliği ithalat 
t olduğu nisbette ihracata 

ı da ,amil olan bir şekildir 
Umumiyet itibarile ~unu 

söyliyebiliriz ki Reisicümhur 
Mr Roosevelt'in son hare 
keli , Amerika haricindeki 
memleketlerde zannedildi 

ğinden daha az bir tesi~. Y.~ 
pacaktır. Dünyada buyuk 
ümüş stokları vardır ve Lu 

g d ''b ı stok ı 933 yaz111 an ıtı aren 
ı muntazaman artmaktad r. 

İngiltere bankasının tan· 
zi 'Ti etliğı bir istatistiğe gö 
re dünyanın gümüş ıtoku 

1913 senesinde 754,000,000 
ounce iken 1934 haziranın· 
da 8!5,00J,000 ounce'a çık 

mııtır 

[*] (Ounce) bir 1.i~retıin .. u~~ '.d· 
tında biri olar. lngılız olçıısudur. 

"Times,.den 
lngiliz sanayicilerınden mü

rPkkep bir hPyctin yeni pa
zurlar hulmak üzere 'Lın -
c lıukııo 'ya göndorilmesı lıok
k ı nda Yerilen karar , İn~ılte
re'de memnuniyet uyanJ ı r

mışt r. İngiliz sanayii mnzi

de büyük inki ş ~flar göster
m i ş ve rlürıyanın biiyük bir 

kısın nrla tiraret ı1lemini Pi 
de etm'sti \ ' ~kın 

zamanla ıl n rnlmı ~ İ•P .1 .. 
uzak Şırk'tıı s •nal tPŞP bblls 
!ere muhtAç knlahalık nii· 

Cuslu vllsi arazi vardır. Run-
1 

"Halkın Sesi.,n den 
Sofya'da münteıir Halkın 

sesi gazetesi zazıyor· Karlo
vo'yu ziya retirı:izde kıymetli 

bir idare memuru olan kar
lovo kaza mutasarrıfı G. K. 
Vasilef, bizi katul ederek 
Karlovo kazası gülcüğü hak 
kında şu kıymetli malumatı 

vermiş•ir. 

"ı-<azanın en mühim istih • 
salatı ve halkın iaşe vasıta
sı güldür. Bu sene orta mah 
su! dekar başına 75 kilo 
gram çiçek verecektir . Adi 
senelerde 170 kılogram idi . 
Güllmüstahsillerinin 'aziye 
li fenadır. Çünlcü gülyağ ı 

satı,ı Bul gar Çiftçi Bankası 
elindedır . Bu banka, ~imdi
ye kadar eyi bir tüccar ol-

lnr m~yıınınılıı Man c huku ıı'nun 

iktısaıll şnaiti daha ziyarlP 1 

isi ikrar !(Ö•lerdi~indrn hıı 
mrmlek elte sanayi imkılnla
rını tetk ik etmek üzere bir mak liyakatini gösterememir 
İngiliz hevrtinin iznmı kn- tir Bugi'n ziraat Bankasın· 
rarleştırılmı tır.Heyrt. proi!' · da büyük bir stok vardır 
ram ınuc ı birl'r evvelft Ja . Bu stok 6·7 hin kilogram 

ponya'ya ui(rıyarsk tica olup hala ratılan• amı~tır 
ret Ye sanayi müm.,ssille- Buna sebep bankanın ecr.ebi 
rıle dostane münnsebotlr. pazarlarında itimat ve ra 
rını teyit e,fecek ' ' P lıilA-- bıtası bulunmamasıdır Gül
lıare, avdetinde Çin\len ~e- yağı ticareti bilhassa itimat 
çerek ı .. in ticaret ve mu Üzerine müstenittir Çün~ü 1 

1 k fennin bütün mesaisine ve iye n ılnile temas edPrrk-
t . vas talarına rağmen safi 
ır . 

Man<"hukuo 'ya geli~•·•· ; bu 
:z engin meml .• ket miinb ı t ve 
suluk bir aroz : v~ malik ol 
ıluğıı g ı bi \'asi kö niir sııha. 

!arına da sahiptir J ıpon iş- ı 
galind ımberi bura.la~ k:ıv e t 
azalmış v~ vergılı>r tenzil 

edilmiştir. M:ınchukııo'nun 
ı·alışkıın ve muktasil olu1, 
milyonluk niifusu ' ard ı r Hı• -

yetin ba~ l ıca vozifesi. mom
leketin iktısadl ve s n.ıi fJ.
aliyttıne lng ı ltere'n ; n ne su-
retle i~t i rdk ed ı• bılec11" ı ni . ~ 

totk ı k ftmektir 

log.lız ~anayii. anl' ,k .r ı 
pon'larla dnstanı· ~~ı·inınek 
~uret ıe ~fanchukııo'.ln inki 
şaf e.lebilir. 

gülyağının tayin ve lesbiti 
kabil olmaınasıdır . Bu vazi 
yelten kurtulmak için ati· 
deki tedbirlerin ittihazı la. 
zımdır 

1 - Gülyağ nın satılıra· 
sı ve istihsal inin temini için 
tüccar sınıfı aranması. Çün 
kü şimdı bu ticaret çiftçi 
bankası elinde monopol va
ziyetindedir Bir kilogram 
gül çiçeğinin fiatı sabit ol 
malıdır. Bu fiat 18 levada 
müstakar boılunmalıdır 

Tüccar herhangi hükü
met bankasile lu fiatın 
ödenmesini temin etmel:dir. 

2 Bu sene olsun vf'r 
giler için ve Zir,ıat Banka 
sının alacaklnrına mL. kalıil 

vazettikleri hacizler kaldı· 

rılmalıdır. Bu suretle zürra 

Bunun İ\'in lir ki . h . yntin bu sene malının raranm· 
. lapon sınai ve tırari teşki- tam almalıdır. 

lııtlaril~ dostane miinas bet- 3 M iflis tüccarlırın 
ltr tesis otmesi \'Ok ryi dü va.'!:iyeti tafsiye olunmalıdır . 

şünülmii~ bir noktadır. (, " Çünkü tüccarların zürraa 
r"'k milli ''P gerekse bPy· 60 milyon leva 1-orcu , . .,_ 
n•'lmjl .. I sohalarda ılooton<ı dır Bunların başında Botyo 
anlu§nıaların düşmarı1•a reku \litef olup zürraa 45 milyon 
lıetlere ter<'ih edildiği !.(Örü leva borçludur. 
lüyor Japıın vo lnglliz 811 Kasalı •mızda 7200 nüfus 

· 1 l vardır 600 aile Tu"rktu"r nayıci erı arııs ı r. ı '' yüpılncak 
dahıı müstıet h r unl u ~nın. Türk ve Bulgarlar bizde 
""n"n' uk o' lıın 1 1 kardeşçe ya•ar 'ar Kesala-'" u ' U l 1 '1 H\ 1-(PO ~ • 

tıir arazide hnttrl büıiin mızdaki Türk ve Bulgarlar 
11zak :;; ırk'tıı çok faydalı iktısaden zayıftır Türkler 
Senl(•rel 0 r ,. •reb I ' ...: · 'I ekserı·yetle tabak ve bahçı· , ' ı ır . .. ır "c. 
(., ı wn, geı• en sPne .1 ponyo vandır. Bir kı•n ı icar ile 
ve Ç ı n'deki muvaffakiyrtli tarla alır v · boıtan ekerler. 
zıvorPtlerdPn uvdcti , >n . ı• n Bu sene bostan bağ ve sair 
ıl~ lnı; i liz vo .1 ıpon ~anayı mahsulatı geçen hafta düşen,1 

rılerın n hır!P~m•••ı lüzumunu dolu yüzde vüz mahvettiğin 
ku\'\•eıle rnü.J.,f,ıa vr ~ıı mu- den icar ile tarla alanlaı ın 
talaay ı sı~rdetmi~tı: <• Modı r n icarödememeleri1' e çalııaçağız . 

sanayi ıkı zururl şart ılah.- Kasabamızda üç ipek b•ı 

lin•le işlıyor Hıınlorılan gülyağı, bir de mensucat 
birıncisı büyük H:ınavi ha· fabrikau vardır. 

!indeki temerküz hıırı• ketle -

ri . ikincisı ıln lın mıllctın 

kendı iktı>'n i ve Hiya•İ sa
halarına kcı11lılerı sahip ol
m1k nrzusundon Joğan · ik
t : sııdi nasyonulızmclir . Bü 

yük sanayi ômıllr· ri. krnıli 

mr.ınlek ·· tlerinin hudutlnr 

hnr ı cinde ıınla~malor yol' 
muzlers• ı. iktısn•li nns'yonrı 

lizm !<1zla istihsal, tohrıpkilr 

reko bel vr ı.c ni~ bir muva
zPnesizlıklen başka bir m : ı · 
na ıfııde etnıiyecektir Sann
yı lıderleri lı ırici memleket
lerin lıJerlerile ~ahsan te
masa geçmeli ve rekabetin 
kontrolu için anlaşma ı· nre
lerini arnmalıdır . ıı 

lngiliz Donanması ve Yu
nan za~itleri 

"Apoycvmatinı .. deıı : 

İngiliz donanmasının Ak
deniz'in Tinos Yunan adau 
sularında yapacağı manev
ralarda Yunan 7abıtanının 

hazır bulunmaları için İn . 

giliz Amiralı tarafından 'u
kut>ulan davet üzerine Yu. 
nan bahriyesi üml'ra111'can 
Aleksandris Matesls ile 
Laakos ve Kundoriolis'ın 

hazır bulunmalarına Yunan 
hükümetince mü•aac!f' veril
miştir. 

Onun aşkı sonsuz Lir Zaten iki senedenberl Kor-
heyecan ve vefa oluğı.ndan kuttan haber yoktur Günler 
beslendi; sonsuz hayal h ır · bir kurt gibi ümitleri ke 
leri iç 'nde serpildi . mirmekte. kırmaktadır, za-

Korkut'un çocukluk heye- ten. 
canları içinde do nn , yıllar· • • 
ca söylenmemiş içli b ir aşkı 
vardır 

Halüka Korclut i e a kr,ı ba 
olur'a r Onları birbir .erine 
akraba eden mütekait bir 
papd ır. Halüka pa ıanın ko 
nağında büyümüş bir d ul 
ananın yavru ~ udur. 

li:orkut'a gelince; o ne 
ana ve ne de baba yÜ7Ünü 
görmüşt ü r . Hayatt a vakın 
olarak pa şayı ve Ha l uk'aları 

tanır . 

Çocuklukları bi r arada 
geçmıılir llemen hemen 
ılerliyeıı y a şları onları bir
bi rinden biraı da f·a uzak . 
laştırmıştı . 

Korkut leyli Lir mektebe 
devam ediyoıdu Ancak ba . 
zı perıembe geceleri paşa
nın konağında kalabiliı or 
du . Yıllar.bu melanl oli ı Ü· 

yaoı içinde ihtiyarladılar 
• . . 

Pa rmaklarınızın uçlarına 

basa basa yürüyuııüz Yal
nız, rica ederim, biıaz d ik 
kat Ayaklarınıım altında 

çıtırdıyan kumlardan bir balı
çe kana~e•inde b irer tavuk 
gibi dün ' yen iki delikanlıyı 

ürkütebil11 ~iniz 

harp arifesinde 
Gerçi bir 
bC.yle dü-

şünmeği manauz ve klasik 
bulanlarda n değ i l im . Amma 
bunların 1- al 'nden ayıa me 
lenkoli anlaşılmakla bcra • 
ber baıka ~eyler de duyul 
ma ktad1r. 

Yarın horkut harbe işli 

rak etmek üzere 
Halbuki yüreğinde 

gidıyor. 

Haliı 

k'l'nın içli ıevgis ' ni taşımak 
tadır . 

Genç bütün sıkılgan ' ığına 
rağmen içindeki zehrini bo · 
tallnrnk azmindedir, artık 

Korkut, onun yüzüne bak 
mağa cesare t edemiyerek 
diyor k i: 

Haluka, bu gect>yi ha 
tırlıyacak mı•ın? . 

Genç kadın ağır bir es 
le cevap veriyo: 

Unutmak kabi l nıi? 
Çünkii. 

Halüka annesıne hak 
ve r iyordu . Bir ananın evlat 
ınJrvetı ;ı-örınek en tabii 
hakkıdır Onlar patanın ko· 
nağ na sığındılar. Paıaya 

derin ve ödenıı ez bir min
net borçları vardır. ~onra 

Lütün hayalını kızına vak
f den bir ana .. Peki; Ma· 
demki }'aşa ve anneıi bunu 
istiyorlar. 

Kaç kere paşaya çıkmak 
istedi Ona diyecekti ki: 

Size ödenmlyecek bir 
minnet borcumuz var. Hana 
bundan daha büyük bir 
borç vermek ister misiniz?. 
Son ricamı kırmayın. Be 
ni n bir,rüyam var. Ben bır 

rüya görüyorum. Mademki 
saadııtinıi düıünüyorsunuz. 

llenim en büyük saadetim 
olacak. bu .. 

Sonraları bundan vazgeç
ti. Ôyleya.Kimin için. niçin 
istiyecekti, bunları? Ôlmüı 
bir a~k için mi? 

Onu kendisinden yaılı bir 
doktora verdiler. Doktor, 
paşa ailesinin çok yakından 
tanıdığı bir adamdır. Dü
ğünleri sade ve harp içinde 
olan her düğün gibi göste 
rişsiz o du.Haluka emelsiz 
ve rüyasız yaşıyordu. Hiç 
bir ıeyi net görmesint im· 
kan yoktu İçini derin bir 
yeı• ve me1ankonli kapla 
mıştı. Git gide yorgun ve 
emelsiz oluyordu. Ümit, 
ıçinde bir ağu;tos böceği 

gibi doğdu Üç ay yaz dur· 
madan öttü Ve nihayet 
sustu 

O bu evlenmeğe razı ol
makta başka bir teselli bu
luyordu . 

( Devam edecek ) 

•••••• •••••••••••••••••••• • 
Yok sul/arı yediren. : 

• 
yey diren ve hern1a- i 
nada gözeten Vnk· i 
su!/d l' Birliğine seve : 

Çünkü, diyor . '-'eni sevi • 
yorum. • / seve yardım ediniz. S 

• l'ıı/;.rn//ıırı r;o:dm ... . - \• . 
Aylar geçmıştır. lCorkut'un : /Jirliyi : 

mektuplarının arkası birdE"n· •••••••••••••••••••• •••••• 

bir kesilivermittir. Genç 

kızın 4 gölü 4 adam gibi 
yollara 1 ağlıdır, haır t 4 
gözle yolcu belJeten sonaıı z 

lıir yola Lenzer. Unuıu'mı· 

Satılık hane 
Bütün asri konforü haiz 

., 1 >ıhhi, hayadar bir ev >ata-yan [C:evgı.er , caı anmı)'an 

derin kurşı n yaraları l,ac'ar lıktır. 

onmazdır, do•tlar Taliplerin eczacı Avni ve 
• • 

Ay ar bu bekleme ve 
üzüntüler içınde geçti Bir 

gün annesi Halüka 'yı kena
ra çekti: 

Paşa dayın seni evlen 
direc k. 

• Kız reddetmek istedi isede 
annesi k 1şlarını çattı 

Paşa dayrna yük ol
duğumuz yetişmez mi?Herp 
içindeyiz , nt> o!up ne gele 
ceğimiz belli değil. Bizim de 
bir yuvamız ve bir erke!;i 
miz olmalı 

Haluka dudaklarına kıdar 
gelen en acı ı>ya n ve şıka· 

yet kelimelerini dud .. kların
da düğü:nledi P~riıan 1 ir 
acziçinde baıını eğdi 

Zannetmeyinız ki bu hare 
ket bir vefa•ızlığın ifade-

Fahri beylere müracaatları. 

Satıh~ ev ve tarla 
Muallim mektebi karıısın· 

da inhisarlar idaresi ve lb · 
rahim Sami beyin yeni yap 
tırdığı hanesi ittisalinde ev 
ve köşk olmağa layık ıü 

dönüm miktarında ki tarla 
perakende olarak 50 kuruı
tan . 

Avgörende bir bap hane üç 
kat, dört göz odasile ve mut 
hal<ile 1 O metre balkonile, 
icinde sarnıcıle satılıktır. 

Ev veya arsaya talip olan. 
!arın küçük ıadırvan kar

ımnda çarkçı lıa ustaya 
müracatları ilan olunur. 
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. ~ Helediye Dispa~serinde ~ ' 
Muayene Günleri · ı I 

Muhterem Balıkesir 
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Ci'.\l.\BTESI (;('\LEHİ 

Öğ'ledı>ıı~oıır: saat 14dı·ıı 1 ti\a katlar tl:ılıili 
, lı:.ı ·l: lıkhıı· ııın:ı~ t'flt'Sİ ( ı)oktor .\lınwı : 1 

Enıi ıı bt·~ J ı ı 
P..\Z.\H GCNtEBİ: ! 

Ü~lt>,len ~oıır:ı ~aaı ı .-J tlı·ıı l (; \ a kaıhır I 
k~ılak, hunııı. lıoi:(az lıa:-ı:ılıkl:ıı; ıııııa,ı·-
rıt>~İ (l>o~toı:_· \ ı·l;ııı~·ı K;1ııııl hP,\ J • 1 

P.\Z \HTESI (~l'\LElll: 1 ! 
İ)ğlPdt'fl t'\\l'I "'""' 1(1 daıı J:Z ~ı· k:ıd:ır 1 1 
dalıili hastalıklaı· ııııı:ı~ l'tıt' .. i ı Duk.ıoı· .\lı- I 1 
ıııet Eıııin lw~) t 

S.\~,I (;[\LEHİ: 1 I 

Bu kPı e İstanbul · 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil-
li tarafından en n üş
külpesent bey ve ha-
mm efendileri mem 
nnu edecek tarzc!a 
her nevi ve modaya 
muvafıl< yeni şapka 

lar imal edildiği gibi 
e>ki şapka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. ipekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi· 
seler üzerinde olan 
bi umum lekeler beş 
Jakika gili pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. ----

Kuvayi iv/il/iye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 
Öğl ı· tlt'll l'\\('' .. ;ı:ıt ili tl;ı;, ı:z \(' k. ı tl .ı l' 1 

ı1,"ı11ili lıa~talıkl;ı ııııı;I\ ı•ılt'"i ı ll;ıktor .\lı- 1 l ŞAPKA YAPIM EVİ Muslafa Z·ki 
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"'"' Ha i r lw.~ ) . j 
PEHSE"BE ,;r~ LEHi: 
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cilıJi~ı· \l' l1ı·d1,\t' lıa~t:ılıkl;ırı lllll:t.\t'llt':->I 1 

(Ooklol' ~h·lııı ~ l'I .\li hı·> ı 

Necip beyin losyonları ve 

yağsız kıremleri E'rgun ılk

bahar kolonya ve losyo ıları 

son moda hanım çanta ve e/d;venleri 

93.5 modeli ve gayt-l şıf.. düğme ve toka-

11.--------------~ farı veni geln1iştir. 
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Meıhur Rus ediplerinden Dostoye" wskynin laye
mut romanından iktibas edı 1 rr ittir . !\aran Mol kar• 
deşler baba ile oğu'u karş• karşıya getiren tahaküm 
olunmaz bir aıkın doğurduğu ızt ırabın bir hailesid r. 

İlaveten Dünya havadisler 
. . -

SAGLAM, 
ZARiF, 

KUMAŞ 
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