
Her inkılapta. ~azı çıplakların 
samur kürk taşıdı~ları 

görülmüşlür. 

Nüshaaı Her yerde 3 kuruıtur. 

Almanya 'da sıra k Plü~stlere gel~i. 
yetmiş kişı t;vkif 

edildV 
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i~i dost devlet şefi arasında Kar•• h«t n 

Ş h. h H )oıcı,.ş 
e I?Şa . z. Dost Türkiye'ye bir an mel 

\ .. ekdiğ·cı·ine V(' '"l"'iiı·k, lr«ııı ıııillefll'ı·i- gelmek istiyor 

Gazi ve 

ııe sııyg·ı \T(• sclaııı yoll<ıtlılıı ı· ı 

ANKARA, 10 (AA.) -
İran Şehintahı Ala Hazreti 
Humayun Riza Şah Pehle
vi Hazretlerinin toprakları
mızı lerkederken 6 · 7 - 934 
tarihinde Ba yazıt'tan Reisi
cümhur Hazretlerine gönder
dikleri tel yazısı berveçhi 
atldir. 

Yalova'da muazzam Türkiye 
Cümhuriyeti Reisi muhteremi · 
azametli Mustafa Kemal Hazret· 
lcrine : 

sini gösterecektir. Büyük 
kardeıime selamet, uzun 
ömürler ve Türk milletine 
saadetler dilerim 

Riza Şah Pehlevi 
Reisicümhur Hazretleri 

Müıuü l .,ıh Şehinşah Hazr

etlerine şu cevabi tel yazmnı 
göndermi§ erdir. 

Büyük lran devletının rıııı.h -
terem ve büyük Şehinşahı Ala 
Hazreti Huıııayun Riza Şah Peh
levi flazrelleı«ne : 

Türkiye'den kardeş mem 
leket toprağına avdet 
ederken göndermek lütfün· 
de bulunduğumuz yürekten 
gelme yüksek hislerle dolu 
telgrafnamei humayunlarını 
sevinçle aldım. Zatı Şehin· 

şahilerile birlikte geçirdiği::ı 

günler ve kudret l'e fazıle

tinize bir kerre daha şahit J 

olduğum muhavereleri hatı- I 
rımda silinmez surette -------------
men kuş kalacaktır. Milletle- 1 

yük hükümdaıı dostum ve 
kardeşime selamlar, uzun 

ve mesut ömürler' ve İran 
milletine temdidi refah ve 
saadetler dilerim. 

MOSKOVA, ıo (A.A) 
Mo~ulista n cümhuriyet 

!erinin onuncu yıl dönü-

mü merasimine ltlirak etmek 

üzere Moğuliıtan'a gönde

rilen heyete riyaset etmekte 

olan Sovyet Rusya'nın An· 

kara büyük elçisi M. Kara· 
han, bir gazele mümessiline 
dem ittir ki: "Vazifeme baıla. 
mak anını ıabırsızlıkla bek
liyorum Sovyetler ittihadı
nın halen Avrupa ve Asya 

Iiü.dutfarı Boyanca malik 

olduğu bütün dostları ara 

sında büyük Türk milleti 

kadar aziz ve emin olanı 
yoktur. Bu doıtluitun istik

balde de muhafazası ve in

kiıafı için hükümetimln be
ni intihap etmesinden do 
layi bahtiyarım. 

Bira fabrikası bitti. 
ANKARA, 9 ( A A ) 

Gazi çiftliğinde yaptırılan 
bira fabrikası ikmal edilmlı 
tir. Ağuatos batında bira 
istihsaline ba,Iıyacaktır. 

Yugoslavya Ayan meclisinde tezahürat Vilayet hususi 
Meclis Türkiye'yi say-· idareleri. • ı 1 A 

1 
d Baıvekilimlz, 8. M. Mec-gl 1 e s e a m a 1 li~inln 5 temmuz celıeılnde· 

• kı nutuklarında huıuıi lda-

T " k y 1 • t "J " f relere ayrıca temaı etmit· Ur - UgOS avya 1 J a fla. l lerdlr. Hu idarelerin mali 

ffieSİ alkışlarla kabul edildı". vaziyeti ile C. H. F. Grubu 
da meıgul olmuıtu. Grup-

BELGRAT 10 (SŞ) 
Mebuılar meclisinde kabul 
edilmıı olan itilafnamenin 

bugün ayan meclisinde mü· 
zakeresine baılanmıı. hari -

ciye nazırı M. Yevtiç bir nu 
tuk söyliyerek tiddetle alkış 
I.ı nmııtır. 

M. Yevtıç nutkunda Türk 
. rniiletinden sitayiıle bahret· 

mittir. Hariciye nazırından 

sonra Mazbata muharriri 

kü "siye gelmiş; Türkiye'nin 
sulh yolundaki c iddi çalıı 
malarından ve Balkanlar dan 
temin edilmiş olan ahenk 

lik baılıca ıerefinln Türk 
siyasetine ait olduğundan 
bahsederek Yugoslavya için 

sulh sever ve cesur bir me 

sal arkadaıı olan Türkiye'yi 
Gazi Mustafa Kemııi'in şah· 
si yetinde harartıtle selam -

Hariciye nazırı M. Yevti~ 

Dundan sonra itıliifname 
alkıılarla kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekili Sükrü 
Kaya bey 

/ 

tan ayrılan bir encllmen 
meclisin tatiline yaklatan 
günlerde fırka ya acale alı· 
naca< tedbirler için bir ra• 
por vermit ve idarelerin 
bünyelerindeki eıaslı tel· 
kiklerin sonbahara kadar 
devamına müsaade etmiıtır. 

Birçok vilayetlerin huauıi 
idarelerinin mali fekli iki 
noktadı hulin edilebilirdi: 

1 - Bir miktar maaılan 
vermemek 

2 - Devlet merkezine aft 
borçları ödiyememek• 

B. M. Meclisi Baıvekilın 
nutkundan bir gün evvel ka· 
bul ettiği bir kanunla meıe
leyi ha letmiıtir. Kanunun 
metnini vaziyetin, hal ıekllni 
gösterdiğinden aynen ıütun· 
larımıza geçiriyoruz. 

Madde l - Husuıi idare· 
!erin i 933 mali ıeneıl sonu
na kadar ödemedikleri ma· 
aı ve ücretler yekunu olan 
567 .000 lira aıaifıdaki ıe· 
kilde hazinece taavtye olu-
nur. 

rimizin biribirine karş pek 
tabii olan kuvveli rabıtaları 
ziyareti Şehintahilerile teba
rüz etmiş ve büsbütün kök
leşmiştir. Bu kardeşlik his
siyatını Türk milleti na
mına ve kendi namıma arz 
ederken kardeı milletin bü-

Gn7İ M. Kemal ı 
Türkiye Reisicümhuru 

Hu mevkideTürkiye'ye veda 
ediyorum Fırsatı ganimet bil
dim. O büyük biraderimin 
muhabbet ve samimi ihsa
•atı benim kalbimde unutul
mıyacak hatıralar icadede· 
cektır. Bir defa daha !eşek· Yeni Maarif Vekili işe başladı. 

Erzurum'da yağ
murlar. 

ERZURUM, 10 ıs Ş) 

Son günlerde ıiddetli yağ
murlar yağmaktadır. Dünkü 

Geliboludan Çanakkaleye geldi 
Vekilin şehrimize gelmesi ihtimali var . 

A - 1933 mali 
sonuna kadar umumi 

senesi 
büt· 

çeye dahil memur ve rnüı· 
tahdemlerln maaı ve ücret· 
!erinden kesilip merkezce 

""' kürlerimi arzla nihayetsiz hür· M •f 
metlerimi takdim ediyorum. aa rı 
Orada misaferetim esnasın- J 

da İran ve Türkiye millet-· 
!erinin kalp ve ruh birliği-

ı yağmurda düten yıldırımlar
dan bir beygir ölmüş ve bir
de ev yıkılmıttır. programıı 

Aynen tatbik edilecek, 
ni göziimıe gördüğüm za.man Şefler arasında deg\J i
bu rabıtaların mesut n.etı:e: ı şiklik olmıyaeaktır . 

Elçili~ler arasında degış~ılık BNKARA, 9 (S Ş) - Abi- Vıl,;ıf bey yakında Romıı-
Vasıf bey Mos-

1 

kova sefiri oldu 

dın bey lıugiin öğle - ya ı:iderek hükumet erkli-
den sonra vekı1let rırnkamı- nınn veda edecek ve oradan ı 
na gelerek maarıf erkdnı- dan Moskova'ya giderek iti-
ııın tcbrikdtını kabul eylemiş matname~ini verecektir. I 

ANKARA, 9 (S.Ş) - Ro
ma büyük elçimiz Vasıf bey 

'.l!oskova büyiık elçiliğine 

ve Moskorn büyük eldm"z 

Hüseyin Ragıp bey ılo Ho
ma büyük el~·iliğine tayin 
odilmi~lerdır 

ANKARA 10 (S Ş)-Ana
dolu ajansı umum müdürü 

Muvaffak bey de Tiran el

çiltitlne tayin edilmiştir. 

~~-·-

Haziran Sonuna ka
dar Kaydedilen Giz

li Nüfuslar 
ANKARA. 9 ( S.Ş ) -

Dahiliye vekaletine gelen 
malümata nazaran haziran 

ı·e mesai arkada,larıno: llüseyın Hagıp beyin de 
- ~levc,ut kanunlar ve bugünlerde Ankaru'ya gel· 

fırka proğramınn göre vuzj. mesine intızar olunmakta· 
fenize devam ediniz ılı · miş· ı 

tir 
Kendısini zıyarct eden 

gazetecilerin suallt•rine ı•c 

vaben ıle: 

- llenüz \'azifeye yeni 
!ıJ~ladım. :'\e söyl,.yelıılırım 1 

Demekle iktifa eylemiştir. 
Yeni vekil, yolnız mev

cut proğram : n tatbikine \·n · 

1.-acnğını ve vek•llet crkılrıı 
a;usın,rla deği~iklıklı•r ynpl
mıyacn<• · nı ılılYA etmiştir. 

b 

Liseler on iki sınıf 
oluyor. 

ANKARA, !O ( S.Ş) 

uır. 

9 Önümüzdeki ders senesi ba-ıonuna kadar 1 .5 8 727 I 
ölüm ve 2,745,975 doğum şından itibaren liselerin on iki 
gizli nüfus vakası kaydedil· sene olması mukarrerdir .Ancak 
mittir. 

Soy Adı nizamname
si Yakında vilayet

lere bildirilecek 
ANKARA , 10 ( SŞ) -

Soy adı kanununun tatbiki· 
ne dair olan nizamnamenin 
hazırlanmasına baılanmııtır. 
Yakında tastlke arzedi

lecek ve derhal tamim olu 
nacaktır. 

bu karar on ve on birinci 
sınıflar için muteber değil. 
dir Dokuzuncu sınıfta bulu
nanlar on iki sene okuya. 
caklardır. 

Belediye intihabatı 
hazırlıkları 

A:\KARA. 10 (S.:;l) - llJ
hiliye vek:\IPli, belediye inti· 
habatı hazırlıklarının sürat
le bitirilmesini alılkndarlnra 

omretmiştir. 

ltalya'ya dört mil
yonluk deri gönde

rilecek 
ı;, ııfR. ıo (S.Ş) - Ankara 

Türkofıs reisliğinden lzmir 
Türk of s ~ubesino dün ge· 
len bir telgrafta deniliyor 
ki: 

ltalya'ya Türkiye'den dört 
milyon liretlik deb3ğlanmı§ 
deri ihraı: edilmek idn ltal
ya nezdinde tcşehbüeatta bu
lunulmuş ve bu hususta 
mutabakat hasıl olmuglur 

ÇANAKKALE 10 (S.Ş) 
Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya bey bugün geç vakit mo· 
törle Geliboludan buraya 
gelmit ve merasimle karıı 
lanmışdır. Şükrü Kaya bey 

Şükrü Kaya hey 

hesabı katileri neticesine 
göre tevzi edilmek üzere 
alıkonulan ve nazım heıap
larda kayıtlı bulunan para· 
!ara ait olduğu mahallere 
bakılmaksızın mezkür heıap· 
fara masraf kaydı suretile, 

B - (A) fıkra11 muclbln· 
ce tediye edilecek kmmdan 
kalanı 1935 umumi blltçe
slnde hususi idarelere yar· 
dım namı altında açılacak 
bir fasıldan mahsup olun
mak üzere hazinece temin 
olunacak kredi ile, 

C- Bu madde hükmüne 
buradan yeni yolu takibe- göre hazinece yapılacak te-
derek Balıke11re eltmesi diyeler; 1934 mayıa sonuna 
muhtemeldir. kadar zimmetlerinde tebey-
KEŞAN, 10 (A.Aı - Da- yün edip isimleri ve borç• 

hiliye vekili Şükrü Kaya bev !arının miktarları Dahıliye 
refakatlerindeki 1evat ile Vekaletince tasdikli cetvel· 
birlikte dün Keıan'a gellT'if· de göıterllen vilayetlere 
ler ve coıgun tezahüratla yardım teklinde verilir. 
karıılanmışlardır. Şükrü ı Madde 2 -Ankara'da ya. 
Kaya bey Keıanda iki saat pılmakta olan vilayetler evi· 
kaldıktan sonra Gelibolu'ya ı nln teahhüt bedelinden kar-
(Devamı ikinci sayfada ı tılığı bulunmıyan 334.000 

liralık kısmı hazinece der· 
uhte edilir. Bu miktar tedi· 
ye edileceği seneler bütçele· 
rlne konulacak lahılaattan 
mahsup olunur. 

Madde 3-yGzde 10 mu· 
alllm mektepleri lnıaatına 
muavenet hlsaeıi olarak vf· 
layet hususi idarelerinin Ma· 
arif Vekaletine ödlyeceklerl 
paradan 100,000 lira mez
kO.r hisseden olan borçları 
nisbetinde vilayetlere tevzi 
olunur ve hükümetçe bu 
vilayetlerin 1934 bütçeleri· 
nln masraf k111mlanna ila
ve edilir. 

Bu hisselerden 2098 nu· 
maralı kanun mucibince 
ödemeleri lazımgelen borç 
bakiyelerinin bu 100,000 
liradan maadaaı vlllyetler
den alınmaz 

Madde 4 - 1934 ....U 
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fly lşığında: 

Saadet. 
İnsan doğduğu gündenbeıı 

onu arıyor. Kah baş döndürücü 
bir azgınlık, k!h gönül üzücü 
bir te~ekkül içinde hep o anka 
kuşunun peşindedir: 

- Ah tam yakalarken kaçır

dım . Amnıa muhakkak birııün 

ele g~çireceğim .. 
- Eh, allah nasip eder elbel' 

Kul sıkışm~yınca hızır yetişmez

miş! 

Diyen bu iki insan t'pinin 
saadet yolundaki maceral311 bt· 
eriyetin lıü'üıı bir tarıhidir: o 

binlerce as riık tarıh, ki şu kısa 

cümleye sığdırılabilir: 

«Doğdular, ızdırap çektrı k 
yaşadılar ve öldüler.» 

Saadeti, tanımadığımız için ta
rif de edemiyoruz. Fakat benim 
bildiğim saadetin bütün unsur 
ları aynı zamanda fe!Aketın de 

unsurlarıdır: 

Kadın, para, aşk, vicdan, bil 
gi .. Zaten bunun için değil mi
dir ki mesut olmak için ıztırap 

çekeriz. 

Şarkın rent şairi Ömer Haı
yama göre: Mesut o adamdır ki 
ola ay gibi bir sevgilis; , yıl ka· 
dar bir gecesi. 

Halbuki aşk ne hazin bir fe· 
lake! başlangıcıdır, onu yine 
Hayyama sormalı' 

Dünyanın serveti içinde bu
nalan, hastalanan bir kralı eyi 
etmek için mesut bir adam ı n 

gumleğini aramışlar. Dağ başın

da avare dolaşan bir çobana 
rastlamışlar: 

ver 

Mesut musun'' 
Evet. 
Anıan öyle ise gömleğini 

Bende gömlek ne gezer'. 
İşte size zarif bir saadet hi

kayıısi daha: 
Deryadil bir bektaşi babası 

gönül ıztıraplarını avutmak için 
seyahata çıkmış . Yolu üstünde 
rastladığı bir köyün mezarlıg• n

dan geçerken gözüne ılişeıı me
zar taşlarının yazılarııı hayretle 
okumuş: 

•Üç yaşında ölen hacı llüse. 
yin ağa• • İki aylık ölen Fatma 
kadın ı c bir yaşıada ölen Ali 
baba•. 

Köy odasıaa girin~e sor_ 
muş: 

- Yahu, sizin köy mezarh
iiın n taşlarında gördüğüm yazı 

ve tarihlerden ben birşey anla. 
ınadım. Koskoca hacı 1 füseyin 
ağa fıç ya~ında olur mu> 

Bir köylii gülerek cevap ver
ın.ş: 

- Bizim koyde adetıir. Biri 
öldü mü, onun hayatta yaşadığı 

mesut günleri hesap rder, geri 
kalanını saymayız. Mesela gör
düğünüz hacı Hüseyin ağa sek
sen iki yaş,nda öldü amma .. 

Bektaşi anlamış ve derin bir 
nefes alarak: 

-Babacan demiş. Eğer ka. 
zara ben bu köyde ölürsem me
zar taşıma şöyl~ yazarsınız: 

"Doğar doi!maz ölen derviş 

Ahmet." 

yol parasından vilayetlerce 
Nafıa Vekaleti emrine veri · 
lecek para 800 000 liradu. 

Bu miktar ı 934 bütçeleri 
nakdi yol parası muhamena-
tı ile mütenasip olarak 
hükumetçe vilayetlere tak 
sim ve bu bütçelerin mas· 
raf kısımlarındaki miktarlar 
o suretle teıbit olunur. 

Sosa ve köprüler kl\nunu· 
nun 22 inci ve bu kanunu 
tadil eden 1882 numaralı 
kanunun ikinci maddesine 
göre yol parasından tahak
kuk eden yüzde 50 ve yüz 
de 15 Nafıa Vekaleti his 
ıelerinden 1933 mali senesi 
sonuna kadar vilayetlerin 
zimmetinde kalan alacaklar 
vili.yetlerden istenmez , 

( $15 H • R ! 15 ~, n .. A '' f. lr '.~= >r .. ~ı~~;~ ..... , ~( SiUyeller ve dilekler!-
Yeniköy nahiyesi kaldırıldı mı? Osmank()y'de ······;;·;,~j~;·:ı;:;ı;~~~=·ı Nüfus işi 
Bu karar h " ·r t- bildirilmemiştir Maden bulundu lrnfiNmn }ilimlerini ve Osman koyden bir okuyu-

enuz vı aye e o k. h ' . b - /ıir ı·ok sinemu lıuber- muz yazıyor: sman oy na ıyesıne ng ' 
Dünkü vakıt gazetesinde haberi halkı çok sevindirdi . lı 8arıpınar mevkiinde mıı- /erini bulacaksını:;: Osmanköy nahiyesine bağ. 

bir Ankara telgrafı okuduk. ğinden Yeniköy\le bir eğlen- den bulunmu~tur. Aynı nahi. İS!anbulda bir Stüdyo daha. lı 18 köy vardır. Bu köyler 
B t 1 ( Y 'k" h' d t t' d'l k uzre İvrinıli, <:ıreson, ve korucu· u e gra ta enı oy na I· ce e er ıp e 1 me yenin ~lanetler köyünden llalıl Kllmil bey tarafın-

. · ııı· d'lr .. bı.ld'r'lı' ı'dı' t b' · dan ı:rermiştir. :'lııfus mua. yesının gve ı uıgı ı ı · · molla ~!usta ;1 i;minde ırı dan Sısli • l cl yen i bir stüdyo ~ 
yordu ~tuhabirimizden bu- beş sene ağ r hapsine karar maılen ıırarken lıol bir anti· daha kurulmaktadır . Yaz meleleri, nııhiyedtı nüfus me-
nıı dnır bir htıber alamadı- verilmiştir. Ancak tahrik ne- muvuna rJst gelmi~tir. Bul· mevsiın : ni müt t> akıp stüdyo muru olmadığın<lon bu ıner-
ğımız için ge<· vakıt \'ali . . k b 11 d dug;ıı antimuvan yüzde )'ot • fJaliyete g e<·m ' ş bulunacak- kezlı rde yapılmaktadır. 
b 1 1 , 1 1 · tıcesı vu u u ' uğun an - ' Bır hadı'se vukuunda sı-eyı en te eıon a me!e eyı · b k J 1 M d T 't'b ı k cezası yarıya inmiş yaşı mış e~ a ar ır. il en tır. es .sat ı ı arı e (' O zen· 
tahkik ettik. Bu hususta h · · J k l\k 1 ı k 'k f yinmibiri doldurmadı~ından ~e rım!ze ge ere a ı a ı ur- gin o aca ve ı i ılim birden 
vilılyoıte de bir işar yapılma- da altıda biri tenz ı edilmiş !ara gösterılmi~tir. (•ekilecektir. Belediye seyyah 

dığını öğrendik. ve iki sene b:r ay lıap9e Köyün faaliyetleri celbi i•; 'n p ropaganda fılım 
Yeniköy'ün vaziyeti. diğer ı · .. k · · t 

girmi~ıir. Yollar yaptfıvor: •Jrı muza eresını yapmış ır. 
ilga edilen nahiyelerden ayrı J Bu stüdyonun rejiı>örlü-
olarak tetkik edilmektedir. Katil vak'ası Nahiyomize bağlı köylerin ğünü kimin yapacağı belli 
Hattıı. nahiyenin kald ğı son oy faaliyeti lı : ıylı art- olmamaklu beraber kuv _ 

Mahkemlerde : Sındrrğınııı .\ktaş kariye. mJktadır. Yap ı l ·m işlerde b ı l- vet li bir namzet olarak, 

Mahkum oldu. 
İvrindi nahiyfıİ kal'e oba 

kariyesinden ~lehmet oğlu 
lsmail çavuşun kolunu lcır
m~k ouretile vefatına sebep 
olan ayni köyden Hasan oğ
lu İbrahim'in muhakLmesine 
dün ağır cezada bakılm ştır. 

Bir odun vurmasile kolu

nun kankıran olması ve bu 
yüzden vefatı sabit olmuş, 

Vilayetler 800.000 lira· 
dan birinci fıkra mucibince 
ayrılan hisselerini, her ayın 
yol parası tahsilatından Na
fıa Vekaletine ait miktar 
nisbetinde olmak üzere ni-
hayet:er'esi ayın on betine 
kadar mezkur vekalet emri· 
ne vermek su retile öderler. 
Bu miktarı miadında vermi· 
yen ita amirlerile muhasip 
!erden maaıları nisbetinde 
verilmiyen miktarın yüzde 
onu kadar para cezaaı alı-
nır. 

sinden Abnıet oğlu Hüsnü h1S3n yol işleri çok eyiıl ı r. «Arıknra Türkiyenin kalbi 
katil kustile eerlıetmekten S.>ğucJk.ü;;manköy yolu ,bit dir» frlimini çeviren meşhur 
k.1bJlı,tlı Halı! oğlu Kaılirin mi~ ve otomobil i~ler lıJle Hus reji,örü gö:ıterilmekte 
ağır cez ıJa muhakemesine gelmiştir. lvrındi llire:ıonyolu dir. Da.im şimdiden binlerce 
bakılm.ştır. cerhin katil kus- kısmen, nahiye meıkezi Y0 mektuplar ile artistlık şer:ıiti 
tile olduğu anlaşılamamış lu temaın ıı n olmuştur. sorulmaktadır. 

o l'ihetten beraat etmiştir. Mahsu/atçokeyidır: Siz de meraklımısınız:• 
Ancak tedavi on beş gıın - Bu- seneki mahsulıH diğer Kısa haberler 
lük olduğundan iki ay on nahiyelore n azaran ~ok eyi- *Holıvutt:l((Efendısinin sesi» 
g ün haıısine karar verılmi•. d' ,. k' k d I " ır. v ~· e n sene ı a ar o - isıııinde bir fılim çevriliyor. 
tir. maınakla beraber bu •ene Bu fılimde güzel Elızubet l'et

yin~ köylere bol rahmet yağ· terson ha~ rolü LJ)ucaktır . 

Manda 
Hırsızlığı 

Susuğurluğun Yahya kö· 
yünden Rasim ağanın ahı

rından bir çift manda çaldı· 

ğından, Sult;ın Çayır köyün
den Nogııy Osmnnın muha
kemesine dün bakılmıştır. 

Suçlunun mandaları sattığı 

Habit oldugundun bir sene 
müddetle hapsine karar ve. 
rilmiştır. 

Poliste: • 

mı t ı r. Köylu malısuliittan !iDorotuvik <•çocuk çnlan-

memnundur. lam ismir.de lıeye<"anlı bir 
flim (·evirmıştir 

istan~ul' un ıneş~ur aşık 
Cema'h 

Aşık Cemal adile maruf 
İstanbul'un tek telli saz şairi 
Balıkesire'de uğradı . Dün 
Halkevinde gençleri ve hal
kı etrafına toplıyarak şiir· 

ler söyledi saz çaldı ve bize 
"Beni gazeteye yazın" dedi. 
bizde dediklerini aynen aşa· 

ğı koyuyoruz: 

"Otuz ıene evvel hane. 
mizin karşısında komiser 
Tali.t bey kerimesi niıanlım 
Baise hanımın ani vefatı 

beni müteessir ederek ıazı 

omuzuma hicranı ebedinin 
tesirile taktım, Bir tel 
olmasının esbabı, nışanlı 

müteveffiye Baise hanım

dan baıka yarim yok, sev
gilim bir da nedir. 

Bir Fransız 
yosunda 

Stüd· 

«Sevgim yalnız senin ii'İD» 
isminde yeni hir a~k rilimi 1 

\'ek il ın ek letl i r. 
Bu f !imde willitunis ismi

nıl u ('Ok güzel sesli bir er. 
lı:ek b~~ roli yap ;ıcakclır. --

Brr aşk nağmesi 
Mahfelde 

Sesın•n güzellı[·i ile ,üh
ret bul ın Rı§ard Tavbertjn 
bu filmi cidden ~oheser dı·n
meye layıktır. İstanbul ga
zeteJ,, rinde tenkidıni rıku.Ju
ğumuz znman buraya gel
mc sını (·ok özl~miştık. Ve 
nihayet mahfele gı• lıliğinı 
görüyoruz 

n1ahfelde: 

rıısına göre, bu merkezler

den bir vey.ı ikisine müra
caat etm· k Iılzımdır. Bu ise 
aşağı yukarı 9-ıO günlük 
bir iştir. 

Ehemmiyetli bır hadise 
üz rinden 10 gün gibi bir 
zamanın geı·mcsi de şüphesiz 
yabana atılır bir gecikme 
değildir. 

Nt1hıyemize bir nüfus me
muru tayin edilmi§se de he 
nüz staji bıtmediği cihetle 
gelmemiştir. 

Kıymetlı Sava~' tan bu 
müşkülatımızı nazara almasını 
istiyoruz. 

8A \'AŞ: Bu işi Nüfus mü
ıliirlüğünden bizzat tohkik 
ettik Vıldyet Nüfus müdürü 
bey lııze dedi ki: 

- Osmanköy nahiyesine 
memur bir bu(·uk ay evvel 
tayin edilmiştir. Fakat her 
mtJmur gibi o da sitaj gör. 
mektcdir Bir ay sonra ka· 
lan vazifesine haşlıyacaktır. 

j Şeıı Fıkralar 1 
Bır müsamerede feylesofun 

biri gayet güzel bil' mada
ma hulul ve ilılnı aşk eder. 
Madam: 

- Hemşiremi görseniz 
mutlaka beni terk eder, onu 
severdiniz; ı·üki benden da
ha güze!Jir, der. l;iıp sevdi 
feylesof hemşircs n n r.erede 
olduğunu sorar. Kadın sa
lıınd:ı olduğunu söyler ve 
hemşir~sinin ~ahsını, kıya
fr,tini tnriC eder. Feylesof ale
luccle salona gider. Madu- 1 
111111 lıem~iresini bulur. lfakar-, 
ki hem <·irkin, hem de ge('· 
kin bir kadın. Tekrar mada
mın yanına gelüp: 

Serbest sıiturı 

Hukuki bir anket 

Ticari ıkrar 
hakkında 

Kıymetli ve üstat avukat· 

larımızdan Vedat beye bil
münasebe hukuki bir me· 
seleden bahs ile ondan, me· 
rak sevkile, bir istifade elde 
etmek istemittim. Ben ne 
avukatım ne de hukuk · 
Şinas bir adamım. Yalnız 

hukuk ilmine, nedense, biraz 
merakım var. Açtığım me· 
seleye hazretin verdiği cevı.p 
beni ikna edemedi. Dedim 
ki: 

Gazete ile münakaıa 

edelim. Üstat, lütfen muva· 
fakat buyur.!ular. Kendlıi· 
nin ıu muvafakati beni çok 
sevindirdi. Çünkü: vereceği 
izahat kim bilir bilmediği· 
miz ne kadar ilmi eıaslara 
istinat edecek, bu ıayede 

ben de , okuyanlar da kim 
bilir ne mühim istifadeler 
temin etmiş olacağız 

Fakat. bizde adettir: mü· 
nakaşalarda sağa, sola fazla· 
ca saparız, mevzu ortadan 
kaybolur , samimiyet gider, 
münakaıa müşateme hııline 
gelir, hakikat söner. Bunun 
b'r misalini (Elektirk) yazı· 
larında da gördük. 

Onun için bendeniz Emin 
Vedat beyefendiye şöyle bir 
tezkere yazdım. 

(Evvela mevzu tesbi't ede· 
lim: 

1 icaret kanununun 683 
üncü maddesi hakkında ko· 
nuıurken söz (mürekkep ik
rar)a intikal etti. 

Bendeniz borçlunun: 
İstenilen meblağ bor

cum idi, ödedim, demeıl 

mürekkep ikrardır. "Öde· 
dim,. demek, batlı batına bir 
iddiadır ki onun her iddia 
gibi iıbat edilmesi lazımdır 
ve o isbat ''Ödedim. diyen 
borçluya düter, dedim. Zatı 
aliniz: 

- Hayır. isbat "Ödedım. 
diyen bor\'luya değil. "Ala· 

Madde 5 - Mıntaka sa
nat mektepleı inin vilayet· 
!erden ı 93J m a.li senesi so
nuna kadar alacakları olan 
422,580 liradan bu mektep· 
!erin geçen senelere ait ve 
evrakımüsbiteye mügtenıt 

olarak tahakkuk eden 
126, 701 liralık borçlarından 

geri kalanı hususi idareler
den istenmez. 126. 701 lira 
mezkur 1-iıseden borçlu 
vilayetlere borçları nisbetin· 
de tevzi ve hükumetçe bu 
vilayetlerin 1934 bütçeleri 
maafaf kısmına ilave olunur 

Dun gece ııııat yirmi iki 

sıralarında sabıkalılorın top
landıkları mahallerde yapı
lan urama neticesinde lznıir

ler mahallesin<lon Ahmet oğ
lu Behlul'de bir han~·er, Oruç· 
gıızi mahallosinde Abdullah 
oğlu Kamı! v.ı Değirmende
re'li Hüseyin oğlu Hulu~i 
ve İzmirler mahalleainden 
Şahin oğlu arabam Ali ve 
Okcakara mahallesinden :-ıu· 
ri oğlu Abduilah ve \'icda
niye mnhallcsinden M. ke- , 
mal paşalı Ahmet oğlu Melı. ' 
met ve Hacıismail mahalle- l 
sinden ilacı Yakup oğlu Ah 
met Necati efendılerin üzer. , 

Seneler geçti bunun bir 
cilvei rebbani olduğunu an
ladım. Hak aşıkı oldum. Kal 
bime her tahsa kartı ne il
ham olursa, ilhamatımı 
tiir olarak bir dakikada 

Bir aşk nağınasi - Şehirde: 

Güna~kar kız 

- Beni aldatmak sıze 

dü~er mi? Deyince ~!adam : 
- Evvelce siz beni al· 

' cağım v1<r,. diyen alacaklıya 
düşer, buyurdunuz değil mi? 

8 / mayıa / 19341 
Vedat bey bu tezkereyi 

okumuı, altına: 

.luttınız . ~:ünkii bana, seni ' 
seviyorum, dediniz. sonra 
hemşıremin daha güzel ol
duğunu duyunl'a beni bıra
kup ona gıttiniz, Jemek ki 
bana ohıe mulıabbotiniz 

yapma, uydurma imis. O hal
de aldatmak sizin gibi bir 
fııylesofa düşünce bana ne. 
den düşmesin demiş . 

Madde 6 Mıntaka ya 
tı mekteplerinin vilayetler· 
den 1933 mali senesi sonu· 
na kadar alacakları olan 
1 16,908 liradan bu 
mekt .. plerin geçen senlere 
ait ve evrakı müsbiteye 
müstenit olarak tahakkuk 
eden 39.619 liralık borçla· 
rından geri kalanı hususi 
idarelerden htenmez. 39.619 

lira mezkur hı.seden borç· 
lu vılayetlere borçları nis
betinde tevzi ve hükumetçe 
bu vilayetlerin 1934 bütçe· 
leri masraf kısmına ilave 
olunur 

Madde 7 Nakdi karşı· 

lığı olmaksızın 1934 veya 
ati seneler tahsilatından 

ödenmek üzere yapılagel-

mekte olan devri tahsisat 
usulü ilga edi!miflir. Ancak 
bunlardan l•u kanunun neş

rine kadar mukaveleye bağ 
lanmış olup ta 1934 veya 
müteakip seneler içinde 
istimal edilebilecek olanları 
bu hükümden mü~tesnadır. 

Madde 8 Hususi idare 
muhasebe müdürlerinin ta · 
yinleri Dahiliye v~kiline 

aittir. 
Madde 9 - Bu kanun neı· 

ri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 - Bu kanunun 

hükümlerini icraya icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

!erinde bıpk, ve tlam· 
gasızçakmuk görüldügün,Jen 1 

haklarında takibata girişil

miştir. 

§ Dün sabah saat 8 sıra

larında Düyunu umumiye ote-
1 

!inde yatan 8usurluk'un Yıl
dızköyünJen Mehmet oğlu 

İsmail ayn' ododa yatan I 
Bursa'nın Susurluk köyiınden 
~fustaCa oğlu, ayak ticaretile 

1 

meşgul ~·lelımeı'in asılı bulu
nan ceketini çalarak kaçınış· 
tır. 

Ş. Kaya hey 

1
Ça nakkal c•'d c• 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
hareket etmitlerdir. Gelibo
lu'dan saat 15 te buraya ge· 
len ve büyük tezahii-
ratla karıılanan dahi· 

derhal yazıp bir 
telle çalıyorum. Bunun 
nazarıdıkati celbeder me
sele olduğunu beyan ederek 
birıey yazılmasını rica ede
rim.,, 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLJGl 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 1 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 l<uruştur. 

-+--
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
• ! 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

liye vekili Şükrü Kaya bey 
belediye dairesinde halk mü 
messillerınin ve memurların ı 

ziyaretlerini kabul ettikten I ı 
sonra akıam motörle Çanak-

1 

, ~· - ı 
ka~e'ye hareket etmiılerdir i S A V A Ş 

bTANBUL, 10 (A.A.)- 1 
Temmuz, Agustos ve eylül I ~ iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi ı 

. milliye caddesınde Hususi daire 
ayları içinde şehrimize muh· 1 
telif memleketlere mensup I 1 Telgraf ~d~s~ ::aşlıkesir j 
3600 seyyah gelecektir, 

« !:lir aşk n.ımosiıı no de 
mükemmel bir ınüzık. ıztı. 
rap, n5k hulılsu hepsi var
dır- Bu ılibarla hu günün 
muvdrı k escrlerin•lon sayı-

labilir. Es:ıs~n rışart tav. 
burtin olduğunu söylemek 
kdfıdir. 

gg~ . Zeka demetleri ggg 
a aa aa aa aaa aa aaaaDaaDaaDaaDaaDaaDaaDaa aa a 

Daaa aaaa Daaa Daaa DaaD 
DEVŞİREN: 

H. 8. 
Herşey küçükten büyür, fakat muubet büyükten 

başlar, sonra küçülür. 

~ 
Mürüvvet açıktan yapamadığını gizlicecle yap· 

mamaktır. 

Eflatuıı'a sormuşlar: 

- Söylenmesi, doğru da olsa, caiz olmıyan 
var mıdır? Demiş ki: 

Vardır: insanın kendi kendini övmesi. 

;\ 

söz 

Çirkin suratlı hiç bir adam yokturki en güzel 
yeri y :izü olmasın. 

·-,,,. 
Namus'u insanlar fırtınalardan müteessir olmıyan 

dağlara b~nzer. Mevki sahibi ol.;alar da şımarmazlar. 
Namvssuzlar ise hafif yel ile sallanan kuru otlar 

gibidirler. En küçük bir ikbal bile onlaıı azdırır. 

" İskender Aristo'ya sormuş: 
llükfımdara şecaat mı, adalet mi; llangisi da· 

ha çok lazım? Cevap vermiş: 
- Adalet bulunan ye~de tecaate ihtiyaç kalmaz 

- Evet efendim, ıbare
sinl yazarak ve imzaaını da 
atarak bendenize la~e et· 

mitti 

Üstadın büyük bir zühul 
yapmış olduğunu tahmin et· 

!iğim için bendeniz bu me· 
selenin gazete ile münakaıası· 
na artık lüzum görmemit· 
tim. Çünkü "gaf" meydanda 
idi. İki gün evvel hazret 

haber göndermif: 

- Haniya, gazete ile birıeY 

münakaıa edecektik · 
Mecbur oldum. kendisine 

yazdığım tezkere ile onun 
cevabını itte neşrediyorum. 
Bence mesele sabittir Kim 
bilir belki hata da ediyo
rum. Ancak Balıkeıir'de 
bir çok erbabı hukuk vardır. 
Onlar lütfen hakem olurlar. 
Yahut üstan Vedat: 

Evet, gaf yapmııım , 
der de mesele biter. 

Şimdi hazreti dinliyelim ... 

1 

H. B. Çantay 

. •, ~' · 

Bu gece 

Sağlık 
Eczanesi 

Nöbetçidir . 

1 
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ı•omanya 

Baş vekili 
Paris 

1

e gitti 

M. Tataresko 
BÜKREŞ, 10 (AA) 

Baıvekll beraberinde Maliye 
nazırı olduğu halde dün 
Paris'e gitmiştir . 

Alman 
Komünistlerinden 

Yine 70 kişi tevkif edildi 
BERLİN, 

10 ( S.Ş.) -· 
Hükumet ko
münistlere ait 
yeni vesika · • 
lar elde et· 
mit ve Al· 
man'yanın m
uhtelif ma · 
ha ilerinde 
bilhassa Ko · 

_ ..... 

lonya'da 70 Kolonya'dan bir görünüş 

o 

komünist tevkif edilmişdir. BERLİN . 10 (A.A.}-Ray-
Komünistlere ait gizli ıtağ temmuzun on üçünde 

matbaalar bulunmuşdur. içtimaa davet edllmiıtir. 

Fransa ve lngiltere arasında 

Londı·a'da siyasi görüşmeler 
başladı. 1 

İtalya' ~a mat~uat ve pro- LO:\ DHA, 1 o (S.Ş)- Fran· demokrat hükumetin telak ' 

Panan.18 .1 ' ' sız haric iye nazırı M. Bartu ki ve tesasınclan ibaret ol-
!I u uaıresı. . dug"unu söylemi• ve müka· 

bu gün öyle yemekinı in- • 
ROMA 10 ( S.Ş. ) !emenin mevzuu hakkında 

f ransa1

nın siyaseti 
"Prayer Prcse"den 

"Echo de paris. Gazetesi 

M. Bartinax'ın yazdığı ma
kaleden ıu ıatırları almııtır: 
Fransa, ya Alman- Macar 
koalisyonuna muarız olan 
Milli Devletlerin blokunu hi
maye etmeğe, yahut kendi 
istihkamları arkauna çekile
rek diğer Devletleri kendi 
baılarının çarelerine bakma
ğa terk etmekle iktifaya mec
burdur ki , bu taktirde fran· 
sa'nın Avrupa'da hiç bir 
dostu olmıyacaktır. Şu halde 
Fransa büyük ve yahut kü
çük oyundan birisini tercih 
etmek vaziyetfndedir.Evvd
ki hükumetler küçük oyunu 
tercihe mütemayildırler. 

Bartu ise büyük bir oyun 
oynıyor ki her ıeye rağmen 
daha emniyetlidir. 

Bir Ak~eniz misakı Projesi 
"New Frcie Presse"den 

"Giornal d'ltalia. Gazete
si: En büyük Akdeniz dev
leti olan İtalya'nın bir Ak· 
deniz miıakından katıyen 

haberi olmadığı gibi bu mi
sakı istihdaf edilen maksat 
ve fayda hakkında da ma 
lumatı olmadığını yazıyor 

Ant on hanık' ın hatırasını 
tesit 

giliz har iciye naz ı rı Sir Cem 
ltalya'da matbuat bürosu malumat vermekten iıtinkaf "New Frcie Presse.den 

Simon ile b;rliktc yemiştir . p f .. ı · ti · nun muhtelif faaliyet saha- eylemittir . ro esor er cemıye nın 
Yemekten sonra cemiyeti ak. t tib' ıl dü T"' k" Cü 

ları §imdiye kadar muhtelif LONDRA . 10 ( A.A ) - er ı e n ur ıye m-
vamın Lon ılra bürosunda Fransızlarla İngi : izler arasın- huriyeti sefiri Hamdi bey 

nezaretler ve devaire tevzi · M. Henderson ile uöriışmüş· d k" - k ı I" b ve Avusturya Başvekili Dr. 
edilmiı iken 1 Temmuzdan " a ı muza ere er ı un aı· 

tür. lamıştır Dollfuss'ün huzurlarile An-
itibaren bütün teşkilat tev LONDRA, 10 ı A A. ) ton Hanak'ın hatıran tesit 
hit edilerek yeni bir idare · ' 

Dün lngiliz hükumeti tara- Avusturya da edilmiıtir. Akademi Rekto· merkezi ihdas olunmuş ve 
fından vrrilen öğle ziyafe- ru Profesör Dr. Behrens mü-buna kibar bir semt olan J 
tinden sonra Fransız ve İn- şı"J et teveffanın sanat sahasında-

Vıkoria Y eneto caddesinde 
gil iz nazırları il e yüksek ki kudretinden ve insan ola-

korporasyon nezareti karşı- \lemurları arasında görüı- VİYANA , iO (AA. ) rak haiz olduğu meziyetle· 
tında mulıteıem bir bina tah Avusturya'da nazırların tet rinden bahsetmif ve" . .. 0 melere tekrar başlanmııtır 
sis edilmiıtir Yeni merkez, hiş hareketi devam etmek- büyük bir •anatkar, harlka-
d h 1 Hariciye nazırları Avrupa d" a l i ve harici matbuat dai · te ır. lar yaratan bir dahi idi. 

1 1 1 k b meseleleri hakkında noktai 
re erini ıa ·.ni o aca ve u Bir tayyare kazası Onun azim ve iradesi taka-
meyanda hariçteki fatiz- nazar teali etmişler. Bahri- ALLAHA BAT, lO(A A.) - ' tı beıerin fevkine çıkıyor-
min sevk ve idaresi . Dante ye nazırları da konferansın Bir Fransız posta tayyaresi du. demiıtir. 
Alighieri cemiyetinin ıdaresi ih 7 arı hakkında görüşmüş- uçuşa hazırlanırken ıakat- Profesör Dr. Holzmeisler 
sinema ve radyo propağan- !erdir Dönen şayialara göre lanmıştır. Tayyare tutuımuı bu Avusturya'lı sanatkarın 
dası bu merkeze tabi ola- Fransız ve lngiliz nazırları fakat insanca bir zayiat Türkiye için tarihi ve şerefli 
caktır. llu suretle, yeni mat- mütekabil müzakerat misak 1 olmamııtır. bir vazifenin ifasına mazhar 
buat dairesi artık yalınız hü- projeleri üzerinde bilhassa j B /k olmasında yani icra kuvvet· 
kumetle matbuat arasında durmuılardır. 1 a an mÜsa· : !eri kahramanları Polis ve 
mutavassıt bir merkez degil LONDRA, ıo (AA > 

1 
bahaları ' Jandarma namına dıkılecek 

aynı zamanda faşizm hak- Frasızlar'la lngilizler arasın· 

1 

emniyet abidesinin kendisi 
kındaki tetkikata ait mesai daki müzakereler dün baş· SOFYA. 10 (AA ) tarafından yapılmasında sa 
ve istihbarat merkezi ola - lamııtır. Jngiliz gazete · ) ugusla vya, Romanya, Bul- bık Viyana ıefiri Han di 
caktır. Pek çok şubelerden ]erinin sordukları bir suale garistan ve Arnavutluk'un beyin himmetleri amil oldu
mürekkep olan bu merkezin cevaben Fransız hariciye na- iştirak ettiği balkan dekat · ğunu bildirmittir. Bu abide
idareıi timdikl matbuat mü- zırı Londra'daki telakkisinin lan musabakaları dün neti· de "Eıki ve yeni Türkiye. 
düril Giano'nun uhteıinde cihan sulhunu tahakkuk et- celenmiı, Kirli galiplere ku- ye ait tunç figürl~r bu kah
bırakılmııtır. t i rmeğe uğraıan iik büyük paları tevzi etmiıtir ramanları temsil etmekte· 
.;.:.:.:.:;!!!!!,!~---~~~~~~~--.:---------

dir. Bunların taııdıkları si · 
lahlar da semboliktir. Ha-
nak'ın kendi tabirile "Bun
lar bir milletin mazi ve is· 
tikbalinin mümesıilleri ola
rak her taarruzu def ve em · 

niyeti tekeffül etmektedir
ler". Sefir Hamdi bey abi
deyi Devleti namına kabul 
etmittir Meraıimde sanat
karın dul zevcesi, çiftçi olan 
oğlu ve gelini de hazır bu 
lunmuıtur 

Baıvekil Dr. Dollfuss iki 
tunç statüden baıka çok 
enteresan olan , umumi vazi 
yet ve tesisatı gösteren jips 
modeli de gözden geçirmiı· 
tir. 13u tesisat, enerjik bir 
karakter ifadesile ufki bir 
vaziyette sıralanmıı olarak 
görünüyordu Ön ve arka 
cepheleri tezyin eden relif 
!ere ait projeksionlu resim
ler dahi göıterildl. Ön taraf
taki relif'ler polis ve jandar 
ma faaliyetini ve arka ta· 
raftaki relifler sulh ve sela
metin.maddi ve manevi kül
türün feyiz ve scmelerini 
tasvir ve temsil etmektedir. 

Çok müessir ve manalı 
olan bu tesit merasimi iki 
devasa tunç figü rün ayak 
ları ucunda cereyan etmıı 
tir . içtima salonunda bir 
çok sanatkarlar ve sanat 
tahsil eden talebe'er ve üle
ması hazır bulunuyordu. 
Profesör Behrens, Hanak'ın 
volkanik tabiatını gayet gü
zel l<elimelerle tasvir ve ifa. 
de ettikten sonra lıazurun 
Hanak'ın son ve nataman 
ese inde bu ifadenin delili 
ni gördü Figürlerin büyük· 
lüı}Q her gün görülen ıey
lerden değildi. Figürdeki 
ayağın bir parmağı bir bu
çuk karııtır. Figürler duvar 
plastiği olarak düşü nülmüt 

olduğundan bunları tama
men çevrelemek kabil de
ğildi Bu yükıek relıf kom· 
pozisyonu bfr iğtl•aşa ha· 
kim bir vaziyeti temsil edi
yor. Görünüı, tesir ve tem· 
sil çok güzeldir . 

Kuvvetli adelelere malık 

dev vücutlar ve karakteris
tik baılar hazurun1a birlık · 
te fotogra f çekmek için 
zaman zaman kuvvetli ziya 
lar aksettirilmek sııretile 
açık altın rengi ikliEap edi
yor ve derin bir tesir huıule 
getiriyordu. 

Soğuk 
algınlıkları 

: Hıkayeıi: : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hacı Halil efendi feleğin Kazandığı birkaç kurut 
çenberinden geçmit bir ihti· onu Mustafa efendinin ka
yardı. 50 Yaı onu her tür · zasına kadar götürdü. 
lü felaketlerle karıılaştırarak Kaza Halil efendiye çok 
kendi kemalini bulmuıtı• . munis ğeldi. 
Doğruluğundan, it ehliliğin· Aldığı parayada bin be-
den, tewiz vicdnl ı lığından reket diyordu. 
çok sille yemişti. Bırgün bir vazife icabı 

1 b 1 1 bir memurla köyleri dolaıı· ıtan u ıokak arı onun 
yordu 

sırtını hayli eskitmiıti. Ham- "Hayrat. köyüne, mezar 
mallık yapamıyacak hale !ık geçilerek girilirdi. Bu 
düştükten sonra kendisine köyün çok garip ve hoı adet· 
daha muvafık bir it bulmak teri, bütün yolcuları çekerdi. 
istedi. O, biraz tlaha para Hayrat köyünden bir adam 
kazansa rahat etmeye baka· mezar taılarını dolaıup 
cak , çalıımıyacaktı. duruyor, belkide bir ölüsünil 

Evin halkı kend ·sile bera- arıyordu. 
ber 4 kişi idi. Bu dört canı Az çok okuyup yazmak 
hammallıktan aldığı bet on bilen Halil efendi bir taıın 
kuruı a geç nd irird i. Kt n- üzerinde şu yazıyı gördü: 
d ı si Ana<' oluı . ın ~~k ücıa 

köşelerinden değil , ~n ( .... ) 

vilayetine bağlı (Küçük yalı) 
köyündendi. Bir gün bir ta
nıdığından şöyle bir mektup 
aldı: 

"Halil ağa. 

Seni kazamızda oldukça 
eyi bir ite yerleıtırdlm . İs· 
anbul'da itin eyi gitmiyor· 
sa buraya gel. Belki daha 
fa>.la memnun kalırsın. Bu-
ralarda hayat hem ucuz ve 
hem de daha tatlı geçiyor 
İhtiyarlığında hiç olmazsa 
biraz neşeli ömür silrersin. 

Hem biz senin hoı soh 
betlerin <' de mülıtacız. An 
!attığın fıkralar, kulakları

mızda. Senin dilinden dinle 
diklerimi arkadaılara anlat
tıkça gülmekten katılıyor
lar. 

S.ı.yen c! e kazanın hoş soh
betlilerinden olduın Allaha 
emanet ol Beklerim.,, 

"Mus' afa" 

Küçüklük arkadaşı Mu. ta · 
fa ona büyük bi t ümit ver
d . Yüzünün buru~uklukları 
sevinçle geJlldi. Ve o genç 
çağlarını hatırladı 

Kendi kendine: 
- Hey kahbe felek hey! 

Neyd i o günler. Çapkınlık 
devreleri, Beyoğlu araları! 
Dedi 

Eyi bir memuriyette olan 

" 15 günde ö en Hafız 

Mehmet ruhuna fatiha! 
Bir az ilerde diğer bir 

mezar taıı onun merakını 
arttırdı: 

"7 Günlük ölü İmam 
Hüıeyin efendi •. Kendi ken
dine: 

- Bu ne biçim ıey böyle 
Hem yedi günde ölmüı 
hem de imamlık, hafızlık 
yapmıı. Ne tuhaf vallahi 
dedi. Yanına yaklaıtığı köy
lüye sordu: 

Niçin bu mezar taıla. 
rında böyle yazılar var Köy 
lü: 

- Efendim, bu köyde 
bir adet vardır Ölen insa
nın mesut geçirdiği günleri 
kendisi tarafından ıayılıdır' 
Hayatında meıela lll günü· 
nü mesut geçlrmiııe o on 
günlük bir hayat geçlrmlt 
demektir . isterse elli yaıın • 
da, yüz yaıında olaun. 

Bu garip adet Hacı Halil 
efendiye hem gülme hemde 
içten bir ağlama hi11i verdi. 
Nükte ve hoı ıozu seven 
ihtiyar pek hakikatten ay
rılmıyan ıu güzel ve manalı 
sözile dinleyicisini hem gül· 
dürdü hem de teeuüre dü· 
şürdü: 

- Ben ölürsem buraya 
gömüleceğim. O vakıt mezar 
taıımda ıu yazı olacaktır, 
dedi: 
"Doğar doğmaz ölen Hacı 

Halil efendi ruhuna .... 
ve kendisini çok seven Mus· • 

dedikleri 1 Sar aşın Takvımi • 
tafa efendinin 
doğruydu . 

Halil efendi her 
ever, 

nükteyi 

Aile ve arka l aş toplan
tılarında hoı fÖLler ve fık

ralarla herkni güldürürdü. 

lEMMUZ 
11 

Çarıamba 
Gün doğumu: 

YIL: 1934 Zevali 4,48 
Ezani 9, 7 

RE llİYÜLEVEL 29 Kendisine eyi bir mevki 
ayırdı. Bu sayede hali vak
tı yerinde insanlarla dost 
olmuıtu. 

Kaıaba minnet edeceğine, 
kes budunu kebap etj ı _ Yalnız Nevrozin ile geçer. 

1 
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İ ı t e nihayetsiz bir ferağat i~inde çirkin buluyorum. Çünkü ona içimden Böyle karıımda eıir. hayatını bir tek cuklarım bana yetüpte artıyor bile. 
Roman Tefrikamız: 23 

SEVGİM VE IZTlRABIM 
Yazan: 

Mükerrem Kamıl 

Ve .. Çok ağır bir itiraf olmakla be
raber ıunu da kaydedeyim ki ; ben. 
yıllardan sonra bir gün onun bana ge 
leceğlni, yine aldatılarak, yaralanarak 
bana geleceğini ümıt ettim. Onu kolu 
kanadı kırık, hisleri yorgun , hayatı du
manlı bana dönmüf görmek . Bu bana 
vahşi dir zevk verecekti. Hayır .. Bir 
zevk değil; bu bana öyle bir kuvvet 
verecekti ki .. Ne gururumu, ne intikam 
hiıleriml, hiç bir ıeyi düıünmeden onu 
bir küçük kız kardeş gibi bağrıma ba
sacaktım. 

Ona sevgili, ona her ıeyi olmasam 
bile, onun dostu. . Onu anlıyan, severek 
tedavisine çalııan bir küçük dostu ola 
caktım. 

P.u, böyle aıkın haysiyeti ile şiddet
li bir tenakus teıkil ediyor. fakat ben 
ce, böyle içten, böyle karşılıksız, rev 
glliyl yalnız sevgi olarak sevmek te 
bir haysiyet yoktur olamı\Z, 

sessiz bir köşeye çekilerek gençliğimin 
en h uaretli yıllarını beyaz bir sükun 
içinde geçiriyorum. Bu yaıta, bu güzel 
Jikle böyle hayata arka çevrilir mi diyen
lere ehemmiyet bile vermiyorum 

Aşkımın, kanımın eseri olmıyan co 
cuklara anne olmağa çalıııyorum Zev
ce olmadan anne olmak. Bu benim ya
rıda kalan saadetımin mukadder neti

cesidir. 
Ben onun büyük sevgiıinl gözlerim 

den, dudakl~rımdan bir zehir gibi kal 
bime indirirken bir dakika ondan ıüp
he etmemiştim. Benim gibi bir genç kı
zı aldatacak insanı çok hakir buluyor
dum . Fakat hakikatın acı tokalı yüzüm
de bir yıldırım gibi çatladığı zaman; 
bu darbayı bütün hayatımda derin ~ar

sıntılarla hisaettlm. 

Doktor güzel ve meılegine hakim 
bir genç Konuıuıu, fikirleri, hareket 
leri, her şeyi dürüst. Onu en müıkülpe
sent bir genç kız bile tereddütsüzce se
vebilir. Ve onun tarafından sevilen bir 
kadın mutlak mesut olur. fakat içim
de yıkılan hisler beni öyle yıprandır
mış kı. Böyle hayatla . sıhhatle dolu bir 
genç erkekle örselenmlı ruhumu, heye
canlarından boşalmıı kalbimi uzatmoğı 

gelmlyen bir heyecan karikatörü gös- sözüme bağlamış rakik kalpli bir gençle 
termek, kalbi ağlarken yüzde tebeuüm beaim anlaımam kabil değildir. 
yaratmak faziletli bir haret olmıyarak. 

O zalim . gençliğimin en büyük sev· 
dasını, heyecanlarımın en taze ve derin 
olanlarını kanatlarının arkanndan sü· 
rükleyüp götürmeseydi, ben doktorla ev
lenir ve meıut olurdum. 

Fakat timdi .. Hayır, hayır buna asla 
imkan yok. 

• •• 

Doktor günden güne zayıflıyor. Ela 
gözlerinin etrafı mor gölgelerle doldu. 
Onun derinden bakan gözlerinde sabaha 
kadar kapanmadan geçmiı uzun ıztı

rap gecelerinin rengi var Söz söylerken 
öyle kırık bir tebeuümü var ki.. En 
hissiz bir kadını bile rikkate getirir 

Fakat bence merhametin doğduğu 
yerde aık can vermiştir. Ben mademki 
doktora ac yoru•n. Şu hald" onu seve· 
mem .. Kabil değil.. Öteki gibi, o knlp· 
sizi sevdiğim gibi dünyada kimseyi se
vemem Ben hayatına kı.rııacağım er
keğin bana hakim olmaıını isterim Öy
le ki okıayııında bile biraz sertlik se· 
zilıin . 

Artık eskisi gibi 11k gelmiyor. Ço 
cuklarla ıakalaıması bile zorla yapılmış 

1 
hareketlerden. Babam herşeyi anlamıı 
görünüyor. Onda ikimiz için de eza çe
ken bir ıahsiyet uyandı . Geçen gün 
yine beniır le münakaıaya giriımek is· 
tedi. Sözünü bıçakla doğrar gibi atıl· 
dım: 

Baba; o kadar çapkınlığına rağ

men niçin annemle evlendiğin znman 
bir kere bile hiyanet t>tn .edin? Niçin 
yıllarca onun ölü.üne sadık kaldın? 

Kızım. Lakin vaziyet. 

Hayır, hayır. Yalvarırım size bir 

ıey ıöyhmeyiniz. Vaziyette benzerlik 
yok diye izzeti nefsime hitap etme

yiniz . Cidden ıevmeıini bilen , bir kere 

ıevendir baba. Aıkın bir iklnciıi, bir 
uçuncuıu olmaz. Tenevvuun baıladığı 
yerde hisıin• ismini hevese terk etmesi 
lazımdır 

Mutlak meıut olmak için bir erke
ğin hayatına karıımak icabetmez . Ço-

Babam derin derin nefes alarak: 

- Kendine ve o zavallı gence yazık 
ediyorsun. Zaman bu kanaatlarını çok 
değiştirecek. Bir gün gelecek ki körü 
körüne yaııyan bu ıadakatine nedamet 
edeceksin . Hayatın hiçliğini anlayınca 

ziyan olan. boı geçen ilmrünün zaval· 
!ılığına göz yaıı dökeceksin. 

Baba; ben, ruhta bir kız için 
sevmeden ıevllmenin, ıevmeden ya§&
manın manası yoktur. Israr etmeyiniz. 
Bütün arzuma. bütün telkinlerime rağ· 
men bu ıeye karar veremiyorum. Bıra• 
kınız beni Bir kere hislerimi değiımtı 
görürsem size derhal haber veririm, He
nüz üzerimde esen büyük fırtınanın 
ıersemliğinden kurtulmuı değilim. 

Yalnız kaldığımız zaman doktorun 

ne kadar eyi tarafları varıa gözümiln 

öqüne getiriyorum. Nasıl olsa o beni 
bıraktı. Bir baıka11 ile mesut. Onun 

dönmesini, bir gün öbüründen bir tek
me alarak bana gelmesini beklemek, 
ıayıklnmak gülünç diyorum. Ve zaten 
kafama saplanan bu ıeyden ben öyle 
utanıyorum ki ... 

' 
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Bu kPre İstanbuldan celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müşkülpesent ,_._...__ / 
beyvehanımefendileri mernnL n ""'"~ 
edecek tarzda !:er nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski şapka
lar da yeni bir hale getiril-

mektedir. ipekli, yünlü kumaı
lar ve elbiseler üzerinde olan 
bilümum lekeler bet dakika ' 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkarılır. Ayrıca kola ve 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halkımıza tebtlr 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna:kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 

KOLA Y .c'\.KA 
AVRUPA USULÜ KALIP 
HER. ÇEŞİT KOR.DELA 
r_. UKS ]'.\/.[EŞİN 
LÜKS ASTAR. 
KADIN KALIBI 
BERE KALIBI 
ELBİSE ÜTÜSÜ 

Kuruş 
3 

15 
1.B 
10 
10 
20 
10 
35 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziı'aat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA ~~'~ ~I Must~ 
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f 1111 .,cıııtıır ;; ıu•:;i ilııi."u·ı i,;·ıı ~iiz bin kilo sığır Pli kapalı zarf 

it Yalnız NE VREZİN ile geçr. ıısulilc ~alın alıııaı•akıır. En•al' \f' sl•raitiııi gör-
f Balıkesirın en eyi tanınmıt bir oturma ve • ıııı•k islİ,\eıılrl' lıPI' giiıı n• ta ip ol~ııl l'I . ilıalf' 
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BalıkeSİf icra memurluğundan . 1 s o N 1 aeaaıl.ırı il:iıı oluııur. ' -!-1 

Balıkesir'in Hacı İshak mıı- çıkatmışlartır. Bu bapta yıı- il H•t l ı k(_•Sİ r , \skeı·i Satı il 
hııllesindrn flııcı İbrııhim oğ- zılan şartnameyi herkes gö-

lu eskici Sabri efendinin ıık rebilmek üzere 10 7-934 ta. .\(IJJ(l f{()I)) İS''01ll1Dd31l! 
çeşme mevkiinde üç kıta rihinde itibaren icra daire- .J 

sinden açık bulundurulmıık- Bnlıkr!>iİI' kııaaıı ilılİ\'ll('I iı·iıı ıınıkteıi yfız biıı 
~ariası tapu,rıumarası 14

• şar- tadır. İşbu tarlalar hakkında ,' ıl kilo .;ı-.••ıı· P.Iİ, ,'<İl'llli hlıı kilo ~adı• .'aiY; kapalı 
an kara ~ ustafıı oğlu Ali bir hak iddiasında bulunanlar !W K "' 

ve ~imalen postacı Hasan varsa tarihi ilandan ıtıbarcn ,,~~- zadfa H' lıtl\' \<llltll iı·in iie \ iiı hin kilo saınaıı 
ve. "ecip çavu9 ve g-arban yirmi güni(·inde evrakımüs• "?'/.! alı·ııi 11111ııakasa İlf' ihaleler·i 'ı !-8-934 eunıarl< si 
bııkkal Ali tıırlası, cenuben bıt0lerı'le bı.rlı'kte Bal ı kesı"r A Jr ·· .. l 1 1 k.t 'I' ı· 1 · k' ., gunıı ~aa oııl a ~apı aea ır. n ıp eı·ııı ıııez · uı· 
yol 4 dönüm ve 15 numaralı icra dairesine müracaat et- ( ~ 1 
tapu kaydı, şarkcn yörük 80• medikleri takdirde hakları I ' ~~ giiıı \P .;aallt> Balı kesil' .\sk('I İ ··aıın .\ illa Ko-
ru, şimıılen sahibi senet ce- tapu sicilıle sabit olmadıkça O rııis~oııuııa ıııliı\ıcaalları. ___ 4-2 
nuben yol 1 dönüm tarla 16 satış bedelinin p:ıylaşmasın- ŞAPKALARI 
tapu numaralı senet şarken dan hniç kalacaklardır. Ar
yörük soru, şinıalen sahibi tırma 11 g.934 tarihinB te
Henet gnrben, sahibi senet sadııf eden cumeıtesi günü 
cenubm yol 3 dönüm, bu tar. saat 16 olııraktayin edılmiş
laların tııpu kaydına göre üç tir. O gün konulan pey kıy
parça sekiz dönüm mukayyet meti muhaminenin yüzde 

yetmiş be~ini bulmadığı tak-
ı&e sırasile şarktaki kara 

dirde o gün en çok artıra
Mustafa oğlu Ali turla ve nın taahhüdü baki kalmak 
g.ırben bakkal Ali tarlaları şartilc art rma 26 8 934 ta
hozularak her üç tarlıı tev- rihine tesadüf eden pazar 
hiden ve müştereken elyevm günu saat 16 ya tnyin edi· 
bir tarla olarak ziraat olun- lecektir o gün en ı·ok artı· 
duğu hudut Cazla noktıısı bu- ranın üstüne ihale e,lilecektir. 
lunmadığı cihetle mesahası almıık ve ~artnameyi görmek 
icra olunduktıı ceunp 208 ve istiyenlerin yiız<lo yedi bu
~arlı: ve garp ve vasat noktıı- \'uk nisbetinde p• y akçasile 
!arı 100 ziraı mimari ve ce- birlikte ve 934- 140 dosya 
man 13 dönüm mıktar tarla- numarasile Bıılıkesir irra da. 
!ar açık artırma ile satılığa iresine gelmeleri i!An olunur. ı 
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• Bandırma icra memurluğundan : 
Bandırma itfaiye şöförle · ha~men kıymetinin yüzde 

rin -:len Fuat efendiye 
(161) Lira (47) kuruş 

borçlu Bandırmada mukim 
müteveffa Kazım efendi 
oğlu terzi M'1slaf a efedi 
nin haczedilen hacı YLsuf 
mahallesinde şarka n k ürt 
Akif, şimalen haci Yusuf 
yolu, garben sarraf Hüseyin 
Avni ef. evi ve emvali met
rüke. cenuben yine emvali 
metrül e ile mahdut (525) 
arşın ve (183) lira (75) ku 

yetmiş betine talip çıktılı 

takdirde satılacaktır. 
Aynı günde muhammen kır 

melinin yüzde 75 tinin bul
madığı takdirde 2-8-934 ta· 
rihinde en çok verene ihale 
edilecektir Bu arsa üzerine 
bir hak iddia edenlerin itbu 
ilandan itibaren evrakı m!ia· 
bitelerile Bandırma icra da· 
iresine müracaatları lazımdır 
Fazla malümat almak iıtl· 

ruş muhammen kıymetli ar- yenlerin keza memuriyetı
saların arttırma günü olan mize müracaatları iliin olu· 
18-7-934 çarıamba günü mu- • nur. 
- -Neşriyat müdürü;-ESAT ADİL 
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