
~ · t öostrok. kafa ~anşı~höı iledir. 
kalpler anlaşmasa da 

olur. 

Oa~iliye Vekilinin ~a~inedeki 
iza~atı gazeteler de 

neşrolunacak 

Nüshası Her yerde 3 kuruştur 
CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

S a h 1 b 1 ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adil 
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vekiller heyeti tolpantısında Çiftçilerimiz için İran Şehinşahı 
tahranda tantanalıkarşılandıl 

Dahiliye vekili Pamuklaı·ın ıslahına neden 
lüzum görülmüştür? 

· tetkiklerini anlattı 
Nazilli pamuk ıslah istasyonu müdürü 

Geçtiği yo!lara halılar serildi 
3 

Celal 

Şükrü Kaya beyin Trakya hakkındaki izahatı 
gazetelerle neşredilecek 

ANKARA, 13 (A.A.) Dahiliye vekili Şükrü kaya 
Trakya'da teftııden avdet bey tetkikatının neticeleri 
eden Dahiliye Vekili Şükrü hakkında izahat vermittir. 
Kaya Bey heyeti veklleye Bundan başka esnaf Ban 
tetkikatı neticesini bildirmiş· kası hakkında yapılan tel· 
tir Heyeti vekilece Trakya k ı katın neticeleri ve Türki· 
hadlaeslnln mahiyeti hakkın ye' ye ithalleri men edilecek 
daki malQmatın ve hüku · mecmualar hakkında görü-

nıetçe alınan tedbir1erin neş 
redllm esine karar veri lmif· 
tir . 

Anadolu Ajansı bu neıri· 
Yabn 14 temmuzda olacağı· 
nı haber almııtır. 
~Nl<ARA, 14 ( S Ş. ) ~ 

D.ün geçe ıaat yedide top
lanan Heyetivekile içtimaı 
gec~ saat 23,30 a kadar 

Şükrii Kaya bey 

silrmüıtür. İçtimada Trakya
da ki tetkikatın dan dönen 

şüldüğü tahmin edilmektedir· 
İçtimada valilerin tayin· 

lerl meselesi görütülürken 
İst.,nbul Valisi Muhittin Be· 
yin vaziyeti üzerinde durul. 
duğu söyleniyor. 

Buddan baıka maarife 
ait bazı meselelerle Üniver
sitedeki istifaların da mev·· 
zubahs olduğu kııvvetle 
tah •ıin edilmektedir. 

Ve şerefine altı yüz kişilik bir Bundan sonra gün geçtik-
.r çe tabiiliğlne avdet eden 

ziyaret verildi • fiatları göz önünde tutarak 

TAHR AN, 13 (A.A .) - ı yeti huzuru humayunda bir yetiıtirrne itlerini ona göre 
Şehintah Hazretlerinin kırk içtima akteylemlıtir. Ala düzenine koyvp yllrütmek 
gün süren bir mufarekatta n Hazreti Huma yun ıerefine lizıındır 
sonra Tahran'a avdetler! mü· dün gece İran kulubünde Bunda esas : 
nasebetile burada görülme· altı yüz k itilik bir ziyafet Bir taraftan mahsulü aza· 
mit ıenlikler icra edilmit ve verilmiş ve bu ziyafette bil- mi haddine çıkarmak ve 
hükümet merkezi mükemmel umum devlet ricali, sefirler masrafı mümkün olduğu ka 
surette tezyin ve tenvir olun- heyeti, tahran muteberanı 1 dar azaltmak için yeni usul · 
muıtur. Halk fevkalade le· hazır bulunmuıtur. Ziyafeti lere alıımak, diğer taraftan 
zahürat göstermiş ve Şebin· ı bir resmi kabul takibetn i, ve kolay ve değerinde satılabi
ıah Hazretlerinin ıaraya git - gece yarısından bir kaç saat l ıecek yüksek .-asıflı mahsul 
mek üzere geçeceği yolları k d d sonraya a ar ans ve eğ- yetittirmektir. Müstahsil -
üzerine kıymettar balılar tef· ) d J ence evam etmi)tir. !erimizin kazancını hu nok-
rit edi lmitllr. Şehinşeh Haz Ş • f I b I aıı •azre 81/n n 91rU 311. tada gördüğümüz için ia ahat ri saraya muvaıalatlarında 

N ANKARA. 14 (AA) _ pro~ramımızı bu esaslara o· 
meserret içinde bulunan a· 
zırlar heyeti ile muhtelif İran Şeh ı nıahı hazretleri hi· turttuk. İslı\hata e•aı olan 
tabakat ve tacirler mümes · laliahmer m nrkezl umumi· bu cihetlerden bahaa glrlt· 
ıillerini kabul buyurmuılar· sine dört bin lira teber meden evvel bu itleri üze. 
dır. Müteakiben Vezirler he ru buyurmuılardır. rlne yüklenmif olan (Ziraat 
-- -- ·- - tecrübe ve tohum iolah) id -

Türkiye umumi nüfus sayımı Heyetivckile cumartesi gü Nafia vekili Balıkesir'e de uğrayacak taıyonları hakkında bir kaç 

B 
ı • T •• • • nü tekrar top1anacaktır. Adı• N f • k • 1 • söz söylemeğl faydalı 1,1 k Heyetivek ı le Dahiliye Ve-

•ı ~ sene ur ıyenın kili Şükrü Kaya Beyin Trak· ıye ve a 1 a ve it erı ~)~:~~~~ l<'eiihe tolıunı Yf' 
ya hadisesi etrafında verdi · J 

Sekl·z yerı·nde sayım ği malumat ve hükumetin Bu hafta tetkik seyahatına is :\lı İi>ll<lS~oııları ııedir'' (> 
bu hadi•e hakkındaki tedbir- k I" \ lıuBl.ırııı iş ,t' ~üeii 1,1• •• b • !erinin gazetelerle reıudil Çl ıyor ,,,ln 

t 1 k ~ .ı • olaı·aktır '! ecru esi Yapı aca mesine karar vermittir. 
-=: ... --.. Nafa vekili Ali beyin ajans muhabirine be- Ziraat tecrübe ve tohum 

U 
, - k Bır Rus f'Skerı yanatı islah istasyonları, bulunduk 

mumı Sayı l )arı bölümün ilılim ve top 
-n m ge ece Sene heyetJ• ANKARA, 14 (A.A) Na- I Bir sene .ı:arfın_ daAnkara lstas· 

d rak ıartlarını ilmi bir tarz· 
fi [ k fla Vekili Ali beyefendi mu· yonunun yenı en yapılmasına 

O aca k 1 da tetkik ederek ona göre 
hatrirİmizln sorduklarına arar veri mlş ve projeleri 

Rom ayı ziyaret etti bu tertip ve tanlim edilmekte bunda en faydalı olarak ye-• 1935 Senesinde Tür
kiye Cümhuriyeti dahilinde 
umumi bir nüfus sayımı ya
pılmaaı hakkındaki kanun 
Millet Meclisince kabul edil-
mittir. 
· :! Kanunun ikinci mad
deıine tevfikan 1934 sene· 
ıinde istatistik umum Mü 
dürlüğü memleketin iklim, 
muvasala ve içtimAi ıartlar 
itibarile birbirinden farklı 
olan sekiz yerinde tecrübe 
sayımları yapacak1ır. 

Tecrübe sayımı yapılacak 
yerles: 

1 - Trakya'da : Kırkla· 
reli merkez kazaıı,2 - Bur 
ıa'da : Mudanya kazası , 3 

Muğla'da Marmaris ka· 
zası, ı - Kayseri'de : Pı 

narbaıı kazası, 5 - Ordu· 
da : Ünye kazası 6 - El -
aziz'de Hozak kazası, 7 -
Van'da : Ahlattır kazası. 

Bu kazaların köyleri de 
tecrübe sayımwa dahil edi· 
lecektir. Bunlardan maada 
İsparta vilayetinin heyeti 

umumiyesinde de bir tec · 
rübc sayımı yapılacaktır. 

Bundan gay e; lJir Valinin 
sayımdaki idaresini göster-
meldir. 

3 - Bu sa yımlar takri· 
ben : 3UO · 350 bin nüfusa 

tefmil edecektir Bu •ayım

lardan alına cak tecrübelere 

gör" umumi sayım için ka

ti talimatnenıe \'Ücuda ge· 
tirileceklir. 

4 - Sayım itinin esası· 

nı letkil eden numaralama 
talimatnamesi ile Vali.Kay· 
makam ve Nahiye müdü
rlerine ve sayım memurla
rına mahsııs talimatnameler 
Dahiliye Vekalea ile müş

tereken hazırlanın ştır. 

cevaben ~u beyanatta ROMA , l 4 ( .:> Ş) Cene bulunmuıtur. Hu sene içinde tiıebilecek mahsulatı seçip 
lunmuılardır 

ra!Branşef'in r. ya setinde as· • yetiıtirmek ve bunların en 
İstanbul telefon •irketinin f • k b d keri bir heyet bugün Ro· • ennı ve 1 tııadi lr tarz a 

maya gelmiştir. IJu Rus satın alınmasına heyeti ve- yetiştirme yol arını yetiıtiricl 
Sovyet heyeti İtalyanın muh- kilece karar verildiğinden halka göstermek ve kenc!i · 
telif şehirlerini , askeri fab- 1 vekalet bu hususta icap eden !erine is!ah edilmlf (arı ' saf 
rik.,larını gezecektir. t~şebbüslerde buluııacaldır 1 kanlı tohum cl ağıtmnk ve 

A gurubu Şaııpiyonluğu 

idman birliğine verildi 
Ayvalık idman Birlıği ile bir 
Iik Balıkesir'de çarpışacak 

1 bu tohum l arın dönüp bozul. 

1

- Saraç oglu Şükrll bey 
' inıasına başlanacak olan Fıl 

l
yos Çatalağzı kömür hattının 
yarın münakasası yapılacak· 

tır.Afyon ·Antalya hattının 

birinci kı•ım etüt ve İ•tikıafı 
bitmiş bugiinlerde bu kısmın
da münakaıasının ilanı mu
karrer bulıınmuttur . Diğer 
kısımların da istikıafı bitti!-. 
çe peyderpey münakasaları
na devam edilecektir. 

mamasını teminen muhafaza 
usullerini öğretmek; mahrn!at 
üzerinde zuhur edecek hasta· 
lıkların te<la vi yollarını araıtı 
rıp sağlık vermek ve yine bu 
maksatların husulüne meı;lar 
olmak üzere müstahsillerle 
bunların yerini tutacak olan 
evlatlarına senenin münasip 
mevaimlerinde gezintili kurs· 
lar açarak iş üzerinde bil
gilerini arttırmak Hülasa . iı· 
tasyon mahsul yeti,tirme it• 
!erinde çiftçl 1 uin her türlü 
dertlerin! d!nliyerek onlara 
vesait, bilgi ve tecrübelerile 
bilii.mel rehberlik edip dilek 
rini yerine getirmek i\ in ku
rulmuf bir varlık olacaktır. 

ller istasyonun mesaisi 

Cevdet Kerım bey umumi 
re heyetine alındı 

Ali Hikmet Paşa stadında bir maçı takip edenler 
Dün < Al gümesi lik maç- yurdundan llü~~yin efondinin 

!arının sonuncusu yapıldı. cezalandırılmosı görüşüldü. ı 

Kolordu tahminlerimizi yı- Bu oyuncunun 6 ay boyko
kornk tekn ik bir oyunla Cüç· tuna karar v.ırildi. 

ANKARA, 14 (AA) 
Nafia vekili Ali ve adliye 
vekili Saraç oğlu Şük
rü beyefendiler evvelce ka . 
rarlaıtırmıı oldukları vec-
hile bu hafta içinde lzmir'e 
bir seyahat yapacaklardır 

bulunduğu mahallin yetiıtlr· 
me istidadına göre tertip ve 
tanzim edilir. Yani bölümün 
en fazla yelitm iye istidat 
gösterdiği mahEulat esas tu
tulur ve buna daha ziyade 
ehemmiyet verilir. Fakat bir 
bölümün yaşayup kazanma
sı için bir veya iki mahsul 
kafi değdilir Bunun için ha· 
kim olan mahsul hangisi ise 
onunla beraber yetlıebilecek 
olan diğer mahıulatada la· 
yık olduğu mevki ve ehem· 1 

miyet verilerek bunlarla de· 
ğişik ziraat yapı'ır 

ANKARA, 14 ( A A. ) · 
C&mhuriyet Halk Fırkası umu· 

mi idare heyeti azasından 
Antalya mebusu doktor Ce 
mıtl bey lıtanbul fırka ida -
re heyeti reisliğltl~ tayin 
edtl111i1 ve İstanbu 1 vilayeti 
idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim bey de Botalan umu
mi idare heyeti aza lığına se· 
·~il mittir. 

ANKARA, 13 {A.A.) -
Yozgat Mebusu A vnl bey 

• lemır Vilayeti Cümhuriyet 
Halk Fırkası idare heyeti 
ri!hlifine, Bolu Fırka idare 
heyetl"t"ei i doktor Mithat bey 
Zoqpltlik vilAyeti Cümhu-

--- lü'eri 3 • 1 gibi bir netice Bundan sonra ldmonbir
eldo e~erek yendi. B~ su- liğinin Kolorduılan Rüştü 
retle lık maı· ları da nıhayet için yaptığı it ı rozı görüşül-

Yeni üniversite rek
törü Doçentler işi- ı 
le meşgul olacak 
ANKARA, 14 ( S.Ş. ) 

Yeni Üniversite rektörü 

bul lu. dü. 
) Oün gece toplı.ınon mınta- Rüştünün Birlikten iıtifosı 

ka futbol heyeti itirazları 1 
Cemil bey. Maarif Vekille· 
tinde temaslarına devam et 
mekteı:Hr. Cemil bey bize . 

Doçentler işile he· 
nüz ugra§m .ı ğa vakıt bula· 
madım Bir iki giine kadar 

İatanbul" a gideceğim Eğer 
doçentlerin rektörlüAe müra· 
caatları vaki ise tetkik ede· 
ceilm .• dedi. 

5 mayısta mıntnkoyo bil
lıallutti ve net' cryo vardı. 

dirılmişti . Bu taktirde bir 
He.relin iştimai: ay b e kliyocrğİ yani 15 ho-

l'utbol heyeti dün gece zirana kadar oynıyam yaca
puvannları ve neticeyi teshit ğı. halbuki bir haz iranda 
için toplandı. oynadığı, hu itibarla sarih 

Evveld İdmanyurdu - Ko olan nizamnameye göre o 
lordu maçında hakem Hamit kulübün hükmen mağlubi· 
heye sporcuya yoraşmıyacak yetinin icııbettiği neticesine 
sözler söylediğinden İdman· (Devamı üçüncü sayfada) 

Nafia vekili beyefendi ye 
ni satın alınmış olan lzmir 
Kasaba hattını her hususta 
yakından tetkik ve hattın se 
lamel ve muvaffakıyetle iş 
!emesi için icap eden ted. 
birleri tespit edecektir. 

Balıkesir·KütB hya tarik ile 
Eskişehir'e gel.,rek oraılaki 
müesseseleri ce yakından 
gözden geçirdikten sonra 
Ankara ya avdet edecekler 
dir Ali beyefendi bundan 
sonra sırasile bütün hatları 
ve inşaatı görmek üzere se
yahatlarına devam edecek 
ve beraberlerinde devlet de 
mlryolları işletme müdürü
bulunacaktır. 

Pamnldarınıı~ı ııaf'ıl e-
' ile!' ti l'N't' ı:d ~.'! • • • 

Her mahsulün ıslahında 

oldu~u gibi pamukta da bu 
it biri tohumların ve diğe· 
rl uıulü ziraatın eyıleıtlrll · 

meal gibi Batlıca iki ana 
hat dahilinde yür!Uülür. 

Eyi tohum, yetııtirildill 
mahallin hava ve toprak 

şartlarına uyan,yanl bu ıartlar 
dahilinde en fazla ve yükıek 
dereceli mahaul veren bır 
nevin tohumu olmalıdır. Bir 
az evvel ıöyledlğimlz vechi· 
le memlekellmbde halen 
yetiştirilen pamuklar her ne 
kadar memleketin iklim ve 
toprak ıartlarına uygun ta· 
biatta iseler de, verdikleri 
mahsul günün sınai ihtiyaç
larına ve müstahsil erin nıen· 
f aatl.,rine uy hun olmadıkları 
için bunlann delittlrllip ye. 
nilenmed lazımdır. 

Tohum ialab ilminde çe. 
fit değiştirmenin iki yolu 
vardır. 

Bunlardan biri ötedenberi 
ekilen yerli ne\'ller içinde 
eyi \'e maks&da uygun o· 
Janlarını ayırıp çoğaltmak 

ve diğeri de lslab edilmlt 
ecnebi nevilerlnden bir ka · 
çını muhitin iklim ve toprak 
ıartları altında ekip tecrllbe 
ederek bunlardan eyi yeti· 
ıenlerlni kabul etmek ve Q. 

retmekten ve bozulD'aır a
l arı için muhafazadan ibaret· 
tir 

Yerli nevılerimİz mahıul 

itibarile ıslah gayelerimiz· 
den pek uzak olmaları • ve 
dev 1etin madde! iptidaiye• 
nin en kısa bir zamanda 
eyileıtırilmeıi ihtiyacı kartı· 

sında • bizi ikinci yoldan yü
rütmeğe mecbur etmlıtır. 

Yeni bir nevin intihabı 

için yapılacak muhite uydur
ma tecrübeleri da kik ve haa
ıas bir it olduğundan her· 
kes taraf ndan yapılıp netı· 

celendlrilemez; bundan do. 
layı bu itler salahiyetli mü· 
eoseıat tarafından yapılır. lı· 
te i.tasycnumuz henüz bu 
tecrübeler üzerinde meıgul
dür 

Geçen sene bazı Ameri
kan nevileri 1 le Menderea 
vadisinin muhtelif mahalle· 
rinde yapılar. tecrübeler Ü· 

mitli neticeler vermlıtır. Bu 
sene daha etraflı bir tarzda 

yapılacak aon tecrübelerden 
alınacak neticelere göre mü 
teakip aenelerde üretme it· 
!erine baılanacaktır. 

istasyonun üretme itleri 
ayrı bir proğramla devletin 
beş senelik aanatlatma prol· 

1 T efrıkamızın ı 
· Bu gün sınu 

1 
Büyük bir alaka ile 

okunmuı olan 

Sevgim ve ızflrabım 
Romanı bugün bitiyor. 

Bir kaç güne kadar okur 
ları•• ıza bir ıerl halinde 

S çme Rus h ' ~a ~· hri 
Takdim edec<'fiz. 

Türklye'de tecrübelerile 
tanınmıt olan A.Gaffar be· 
yin en meıhur Ruı edip· 
!erinden tercüme ettlll bu 
küçük hikayeler ıon de 
rece hoıunuza gidecektir. 
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Serbest fikirler: 

Ticaı·i ık ı·ar 

Hakkında 

(~>ı~tı ıı R !le ''ıl.A v11:ırır1ı:) 
Dünkü sıcak Kızamık Çirkin bir 

Düşmanlık Cevaba Cevap 
Hararet derecesi Hastalığı hafifledi 

Muhterem ve kıymetli \ ~ki tefekkür tarzı ile yeni te· ILlCA, 14 (S.Ş) Evvel-
avukatlarımızdan Emin Ve- fekkür tarzı arasında dağ- otuz be~j buldu. Buğdayları yakmış

lar. 
ce bildirdiğim kızamık has. dat beyefendinin- noktai lardan büyük farklar var. Dün şehrimizde tahammü· 

1 ld tal i'tı hemen hemen bitmiıı 
nazarında ısrareden-cevap- Yeni dil ve yeni fikir cere- Ü aşan bir sıcak o u. 0 

uibidir. !<ORUCU, 14 (8 ~) - Dün 
gece saat 21 sıralarınJa Ko
rucu nahıye merkezi heyeti 
ihtiyariye azas ı ndan Muharrem 
çavu ~un tarlasındaki bi\•ı l 
mi ş buğdayları yığın halinde 
iken meçhul biri tarafından 
yakılmı~tır. 

!arını okudum.Mumaileyh a- yanlarını tabii takip , yeni Bu g-iine kadar görülme· " 
raınızda tesbit ve imza et- kanunlarımızı elbet daha miş olan bu Mıcoktnn h ·· men 1\ z.ımık lı 1 stalığının niha. 
tiğimi~ mevzu hakkında beni fazla mütalaa ve tetkik edi· herkes bunalmış gibiydi. Ha- yet bulduğunu kuza. ve villl
tasdik etti ten sonra izaha- yorsunuz, bunları artık haz· raret derecesi dün öfleden yele bildiri le n Fazıl Omer bey 

tına baılıyor ve evvela "ala· 
mot bir terkip. olan (ıkrarı 
mürekkep) üzerinde "Mem 
leketimiz hukuk mahafilin -
de haylı mubahasalar geç· 
ti" ğini beyan ve mamafih 
bu terkibi "hiç bir mah · 
kenenin, hiç bir hukukçu 
nun tekrar etmediğini ve 
tekrar etmek istemediğini, 
bu terkibin"defi dava demek 
olacağını., "bunu müellifle. 
rimizden birisi,, nin "usu'ü 
muhukeme şerhinde ikrar 
bahsındaki mülahazasını ti· 
caret kanununun 683 üncü 
matdesine intikal ettirerek 
orada sarf,, etmiş bulundu
gunu ifade ediyor. 

Memleketimiz hukuk ınaha
filinde haylı münakaşalara 
"bais,, olan (ikrarı mürek
kep) in hiç bir mahkeme 

ve hiç bir hukukçu tarafından 
tekrar edilmediğin.in ve edil· 1 

mek istenmediğinin söylenmesi 
o mahafilin hiç bir mahke- , 
me ve hiç bir hukukçu ta
rafından tekrar edilmiyen 
gayri hukuki mesail ile bi . 
lalüzum uğraşmakta olduğu
nu veya o mahafilin «hu 
kukçu,, mefhumundan hariç 
kaldığıııı iham edebilirse de, 
aziz Vedat beyefendinin 
ruhunda böyle bir 
istıskarın yer bulan;ıya· 
cağı tabiidir. Üzerinde te 
vekkuf ve tahlil ve terkibe 
çok müsait olan ve mütena
kuzu gibi görünen bu ifade
nin saikı aslisi şudur: Vedat 
bey ikrar mürekkep terkibi
ni l 11 sevmiyor. Olabilir ya, 
bu bir fikir meselesi olmak
tan ziyade zevk meselesidir 
Mesela: Ben tatlılar içinde 
Balıkesir kaymaklısını, bö
rekler içinde su böreğini se
verim. 

Muhterem muhatabım se
nelerce evvel ve bir defacık 
bize verdiği bir ziyafette 
bunların enfesini yaptırmış· 
lı da kemali zevk ve afiyetle 
yemiş idik! O ise- hatrımda 

kaldıgına göre- galıba ye 
mernişti! İşte sevmek, sev· 
memekte bu kabi'dendir. 
Amma üstat diyecek ki, bu 
bir (ıstılah) meselesidir. Evet 
öyledir. Mesela: Eski edebi
yatta cümhuru üdebanın 

kabulüne iktiran etmiyen 
kelimlere r galatı tehakkümü) 
derlerdi. 

Fakat, azi~iın, şimdi eski 
1 

çamlar bardak olmuştur! Es- ' 
- 1 

[l]Üslat cümle demişscde sehivdir. 1 

ramının ana hatlarından bi. 
rine bağlı olarak ilerliyecek 
şekilde tayin ve tespit edil· 
miştir Tohum üretme işine 

1934-35 ziraat senesinde ba•· 
lıyıı.cak olan pamuk istasyo· 
nu aynı sene n 'hayetinde 
takriben elli bin kilo saf 
kanlı (Arı) tohum elde ede
cektir. 

ikinci ıene bu tohumlar· 
dan yüzde onunu istasyontın 
üretme tarlasına ve müteba· 
ki yüzde 90 nı istasyon 
idaresinin göstereceği şart -
ları kabul ve bu idare ile 
teşriki mesai edecek olan 
yetiıtirici halk ve bilhassa 
bunlar arasında kurulacak 
halk te§ kküllerinin damız
lık tarlalarına ekilmek sure
ti!" itine devam edecektir, 

ma çalışmak . tempoyu on- sonra otuz beşi bulmuştur. vilılyet Rihhat müdürü ile gö 
lara uydurmak lazımdır. rüşmek üzere iki gün evvel 

Mamafih. işi kökünden Avcılar kulübünün bayramı vilılyetc gitıni~tir. llastolık-
tetkik edecek olursak görü- tan eser kolmadığ ı anlaşı -
rüz ki eski ıst.lahat dahi Avcılar kuliibü geçen ak- ııyor demektir. 
bidayet vasfında tıpkı ~im· şam toplanarak bir bayram SAVAŞ: l::iihhat müdllrü üs. 
diki tarzı takip etmiıtir. Bir yapmaya karar vermiştir. ınan Oğuz beyltı bu mesele 
(ilmi vazı) vardır; o, bizi bu Hnna nazaran kulüp 3 ağus· hakkında göriiştllk. Bize ele. 
hususta çok güzel tenvir tos cuma günü Çengeloğlu diki : 
edebilir . çiftliğinde bayram yapacak- Sari bir hastalık hakkında 

İkrarı mürekkep bahsi hak· tır. __ size hiç bir şey söyliyemem 

kında " hukuk mahafilin- ı · Hastalık ~üphesiz eskisi 
işaretle,: · 

de h<lylı münakaşalar" mı gibi değildir ve bir kor-
geçmif , onu yüksek bir hu Futbol don altına alınmıştır . Bız o-
kuk alimi de usul şerhinde, raya gidecek yolcuları men 

ticaret kanunu ıerhinde Artık masada oy· etmedik icabetBe idi, yapar-
mcvzubahs mı etmiş? Daha dık i;iu da muhakkakki .ıarl 
ne istiyorsunuz? Bu terkip nanıyor. bir hastalık için bir söz ges-
kanunun metnine girecek Bir kaç senedir vilayeti· d ·ı 

tirüp atmak miimkün eğı -
değil ki Büyük Millet Mec- mizde hemen bir tek fut· dir. Bilkars • n ı zki iki arıza si
lisinden bir lıarar bekliye- bol maçı yoktur ki sahada zi yan ,lt rr. 

lim Bir de eğer o hukuk elde edilmiş olan n•tice, Hastalık hnkltında söyle
alimi veya hukuk mahafili masada değiştiri'miş olma- nenin de il:i velidir. O kadar 
(ikrarı mürekep) i ecnebi h ı 

Yığınların ikisi birden ateş· 
lenmiş ve buğdaylar kılmi· 
len yanmı~tır. 

Muharrem çavuş halim bir 
adam olup ötedenberi hiç 
bir k imse ile durgınlıjı 

yoktur. Bu düşmanlığın he 
yeti ihtiyariye ile birlikte 
verilen bir kı..rardon muğ

ber olan bir şahıs tarafın
dan yapıldığına ihtimal ve
rilmektedir. 

Fail ı n meydana \" karılma
sı iı·in nahiye müdürlüğiin

<'e tahkikata devam edilm ek. 
t edir . 

Yaralama 
Vakası 

1 

sın, atta sporcu ar ar .. ın· mühim lıir şey yoktur. 
bir ıstılahtan tercüme etmek-

da darbımesel olmuştur: Edremit Kazu sının Havran 
sizin kendi kendine bulmuş "5 h d k A kk 

a a a azanan n.a · c>.ık teşe Ür nah_ iyeRine bağlı Hala_ çlar kar_ 
ve vazı etmiş ise o halde onu sa da kaıbeder" Kulüpler "S' il H l 

1 
r d 

d h k t kd . t b ·ı 1 K M" ,. s ınden mo a a ı e tn ı a a ço a ır ve e cı f td ı h t" ı, ızım unevver ın vazı 
ve u o eye ı u mana- Havran paza rına giderken 

etmeliyiz. sızlıklara nihayet ' 'ermeli· 1 hamli kesbi müşkülat etmiş- Mehmet E- m ·ın 
Hakkak! Vasıf ini tam Ye . , . . L 1 ı. 1 b 1 aynı köyden · 

• dirler. Yoksa bu gidişle her- tı \azıydı teıı ' ~e ı u unu)"or - l 
· k t T d' 1 isminde bir l.(·enç vo unu rıne oymuş ur. aşı ge ı- kes; futbolun artık sahada du. Fakat Joğumevine ıl - ' J 

g"ine yerle•tirmittir. Zaten d k h 1 kesmiş ve molla Hulil'e kar· 
• değil ırasada oynandıiı-ına 1 lica e en _ız . m, mu_ t_enm l 

·· t t d b h'l"f d " ı h •ı tabanca ile Ü\' e ateş usa a unun ı a ın a kanaat getirecek. Doktor Halıt beyfendının a· ' > 

birşey söylemiyor ya.. !,.....--::====----:--- zakatı ve kabıle hanımla etm iştir. 
Aziz Vedat bey; öyle K---k l k hemş i re hanımların gayret Atılan kurşunlarJan iki-

lstıla• hlarımız. öyl e keli aça Çı l · H l' l' · bet etmı· ş ve ve himmetleri sayesinde ya\'- sı a ı e ısa · 
melerimiz vardır ki, ma- rusile hııraber kurtulmuş- mecruh berayi tedavı has-
nayi lugavisi ile manayi müs- Cenup hududunda tur. Biitün ailece duyduğu- tahaneye sevkeJilmiştir. 
lameli arasında küçük bir ne kadar ? muz derin ~üktan va min- Mecruhun yarası hufıftir. 
münasebet bile mevcut de· ANKARA 13 (AA ) f "b F ·ı · · · K h. · • · · ·- net hislerimizin Jüt en ı - aı ın ızı orucu na ıyesı 
ğildir . Aciziniz (ikrarı mü- T b h f h d d · ld • emmuzun eşinci a tası laüını rica edrim efendim. u u una geçmış o uguıı-rekkep) terkibini sevdim. " 
Siz ıHı mümkünse sevmiye içinde cenup hududunda üçü Komiserlikten mütekait dan llavran ve Korucu nahi . 

milsademeli on yedi kaçak- j '/ H kk J d 1 · b . t çalııınız. Güzel, şık bir ter· smaı a I ye eri mü ür erı ızz a , ve 
çı vakası olmuştur. Bu va- · d k k l kip! (Defi dava) yı da artık Korucu ıan arma ara o 
kalarda biri ölü J 1 kaçakçı 1 M f v k l b ne yapayım! Onun dahil ve 1 Dün sabah yeni • .aari e i- kumandanı A ımct on aşı 

mürettebatı rlduğu ahkam ile 14 kaçakçı hayvanı ele li Abidin Beyin reisi ği al- idaresindeki jandarma müf. 
b d ğ H geçmiş ve 211 kilo gümrük . tında maarif müdürü umu- d d d ugün e işmiştir. em o, ve inhisar kaçağı, üç tüfek, 1 rezesi Ma ra ağın a 
daha dallı budaklı, daha milerinin iştirakile bir top takı'bata devam etmektedir. 

ı.7 mermi, 1800 defter sığa-
umumi bir tabir idi. Bunun- lantı yapıldı. 

ra kağıdı yakalanııııştır. 
la beraber (mürekkep ik· Haber aldığımıza göre 
rar) tamamen ve esasen defi M w I bu toplantıda mektep proğ-
dava yerinde de değildir, ektep program a- ramlarmda yapılacak esaslı 
(mevsuf ikrar) mukabilinde rında değişiklikler değişikliklerle bundan son . 

kabul veya vazedilmiştir. yapılacaktır raki yeni istikamet mernle
Maamafih. bu niza. nizaı 

ANKARA 13 ( S Ş l - si görü•ülmü•tür lafzidir. Mesele ve mevıu ' · · Y Y -----

şundan ibarettir: a Z k ,.- d- t-J ' Da 
Ali efendi bir muamelei gga e a eme erı aag 

ticariyeden dolayı Veli efen- gaaaaggaaaaggaaaaggcıaaaggaaagg 
diden 1000 kuruş alacak DaaD DaaD DaaD DaaD Daa 
davası ediyor, Veli efendi DEVŞİREN: 
"evet. ben Ali efendiden o H, 8. 
1000 kuruşu almıştım. Fa
kat ödedim. Borcum kal 
madın diyor . Bu ticaret ka· 
nunun 683 üncü mad-
desinde bahsedilen ( li\ 
yetcezza ) kaidesine ta-
bi midir, değil midir? Ben 
"tabi değildir,,diyorum,o üs. 
tat "tabidir,, diyor. Bu, bir. 
İkincisi ; borcun ödendiğini 
isbat alacaklı Ali efendiye 
mi düşer' yoksa "ödedim n 

diyen borçlu Veli efendiye 
mi düter? Ben"borçlu ve 
müddeialeyh Veli efendiye 
düıer,, diyorum. üstat, "hayır ' 
alacaklı ve davadı Ali efen
diye düşer n buyuruyor. 

İıte mevzubahsımız bundan 
ibarettir ki, yarın bu mesele
yi ve bilmünasebe (ademi 
teczi) ııin cereyan ettiği ve 
etmediği noktaları aklımın 
erdiği kadar izaha çalışaca 
ğım. Çok arzu ederim ki 
memleketimizin hukuk ma
hafili de bu yazılarla lütfen 
alakadar olsunlar ve hakkı 
ızhar yolunda şimdiden ha 
kemler hazırlamınlar Hür
metler efendim. 

H, B. Çantay 

Ben öyle adam isterim ki, ~ alk 
duğu zaman halktan farlıı olmasın, 
yüksek bir adam görünsün. 

arasında bt;l~n

hallıtan ıken c'e 

~ 
Büyüklerden birine dernişler ld: 

İsrafta hayır yoktur. Ceyap 
Hayırda israf yoktur. 

< 
Af hayatın zekatıdır. 

Mecnuna demişlerki: 

ver mi~ 

vermiş: Delileri sayar mısın? Cevap 
Bu uzun sürer. Fakat siz 

yınız! 

ilkin &killeri sa 

,,, _ ... 
İskender'ın huzuruna bir hınız getirirler. Asılma

sına emir verir. Hırsız derki: 
- Bu iti islemiyerek yaptım, af ediniz! 

hkender cevap verir; 
Ben de seni isteıniyerek asacağım . 

~ 
Ad~ ııın biri dere beylerden birine bir tokat aş 

ketti. 
Derebeyi dediki: 

- Galiba beni tokatlamıya biri ile bahsa tutuş· 

tunuz! 
Herif: 
- Evet, cevabını 
Derebeyi de : 
- Öyle ise haydi 

cağım, dedi. 

verdi. 

gidiniz, sana birşey yapmıya-
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Abone ücreti 
Y ILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 AYLIGI 240 

Abone iicrctlcri taksite 
baglanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
l O kuruştur . 
- -·- -

Gazeteye ait her hususla 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

' SAV AŞ CumarteRi günleri ı 

çıkmaz. ı 

-·-
iDARE ~E~İ: ~alı~si~uvvayi' I 

, milliye caddesinde Hususi daire! 

Telgraf adresi : Balıkesir 
SAV_A_ş __ _ 

Küçük haberle!.:.· , Şaka derken: 

Zeytinyağı 
hakkında 

halyadan gelen ra
por. 

İZMİR, 14 (l::i Ş) Şeh-
rimizin ticaret odasma gelen 
bir raporda İtalya zeytinya
ğı piyasası hıı.kkında aşağı

daki malumat verilmekte
dir. İtalya'da zeytinyağı fi. 
atları 928 senesindenberi 
tenezzül etmektedir. 1932 · 
933 senesi hakkında resmi 
rakam'ar henüz neşredilme 
mittir. Ancak yemeklik yağ 
vasatisinin 420 liret radde
sinde olduğu kabul olunabi· 
lir. Halihazır fiatlarda adi 
yağın kental başına 400, ne 
fis yağlar 650 lirettir . Zey 
tinyağ ithalatı tahdide tabi 
değildir. Ancak gümrük res
mi yüksektir.ltalya'da tasfi· 
ye edilmek üzere ithal edi
lecek yağlar için sühulet var· 
dır. 

Gerek bu suretle gelen ve 
tasfiye edildikten sonra İtal
yan markalarile ihraç olunan 
ve ihracata tahsis edilen zey· 
tinyağ miktarları memleket .1 

içinde esasen pek az miktar· 
da halis zeytinyağı bırakmak· 
tadır. Dahili istihlakta 
tesadüf edilen yağların kıs -
mı Kzami susam, araşit ve 
saire gibi yağlı tohumlardan 
çıkarılmaktadır. 

1340 ve 
müteakıp 

Yıllarda tahriri yapıl
mış arazi 

ANKARA, 14 ( S.Ş )-
1934 ve müteakip yıllarJa ı 
tahrıri yapılmış, yeniden kıy. 

metlendır miş arazinin. 934 
ten itibaren tahrir kıymııt

lerinden yüzde 40 inıiirile- ' 
rek bakiyesi kıymet olarak 
kaydedilir. Kıymetlerinde 

yüzde kırktan fazla indirile
rek katil~şmiş arazi sahip
lerinin haklarının mahfuzi · 
yeti hakkında meclisten son 
~ıkan kanuna göre esasların 
tesbiti Maliyece tomim edi · 
lecektir. 

Bu kanuna göre. evkafı·a 

taksıtle satılmış yerlerin be· 
dellerinden bukıye paralar, 
borçluların isteğile on sene

ye kadar taksite bağlanır. 
200 liraya kadar borçlar üç, 
iki yiiz ,fon beş yüze kadar 
bor~·lar beş seneden fazlaya 

taksite bağlanmaz. Tecil edi
len Pttralara yüzde beş faiz 
ilave edılir. Borı:larını birden 
ödeyenlerılen yüzde heş is 
konto yap . lır ---
Hilaliahmerin yar

dımı 
El ,Aziz, 1 j A.A.) Ka-

le Köyü seylapzedelerine 
Hilaliahmer cemiyeti elli li
ra göndermiştir . 

Suriç yoldaş 
İST ANBUL 14 (S Ş) Dün 

Odesa' ya hareketi mukarrer ı 
bulunan Sovyet Rusya'nın sa· 
bık Ankara Sefiri Suriç Yol· 
daş hareketini bir müddet 
daha geri bırakmıştır 

Esnaf Bankası me-
selesi 

ANKARA, 14 ( S Ş . ) -
Mülkiye Müfettişi Tı:.lat Bey 
tarafından Esnaf Bankası 

ile alakadar belediye memur 
!arı kakkında yapılan tah ki
kat neticelen ınişlir 

Tevfik Talat bey, tahkikat 
hakkındaki raporunu gönder· 
miş, fezlekeyi hazırlamak

tadır. Rapor Vekalettf' tel· 
kik edilmektedir, 

Torpil ve 
pistona ~air.. 

Bana bir torpil !azını, 
yoksa itim haraptır. 

- Ne dedin; torpil mi la· 
zım? Bir yerde suikast ını 

yapacaksın, yoksa bir gemi 
falan mı batırmak niyetin· 
desin!' 

- Evet. bizim bildiğimiz 
gemilerden batırmak istiyo· 

rum. , 
Sizin bildiğiniz ge· . 

milerden. Ne demek bu ? 
- Sen epice toyıun ga · 

liba. 
Torpilin manasını bilrni • 

yor musun? 
- Hayır! .. 
- Piston yahu. Bunu!' 

neresi bilinmez? 
- Tuhaf ıey. Piston! Şu 

makine pistonu mu? Hani bir 
kaç gündür münaka,ası 

oluyor: Pistonu ittik, maki· 
ne durdu, çeklik baıladı· 
diyorlar ondan mı.? 

- Hay koyu cahil hay! 
O da değil. Bunun namı di· 

ğeri dayı. 

- Anladımsa Arap ola· 
yım? 

- Beyaz olayım dede 
doğru olsun. Arıı.pçasını söy· 

lesem bilirsin amma. Seni 
mürteci seni: lıtımas, yahut 
arka. 

- Ha! .. Demek bu tor· 
pil. piston, dayı, arka hepıi 
iltimasın aynı ha .• 

- Ne yapanın. Şimdi bu 
geçiyor. Dayısız, plıtonsuz, 

torpilsiz, yahut arkasız ol· 
mıyor. Moda. Bu kelime· 
leri öğren. 

Cemiyetin en ziyade met' 
gul olduğu şeyler bunlar. 
Sonra baıka yerde de böy· 
le yaparsan aptal derler. 

_ İstemem öğrenmek· 
Pistona. torpile muhtaç olaıı· 

lara söyle. Ben kafamın 
muhtacıyım, O oldukça ilti· 
mas benden uzak olsun· 

- Gülerim sana Çocuk· 
sun. Bu kafada devam etme· 
Acınır hale girersin sonrll· 
Aç kalır, sürünürsün. Yaıa· 
mak istiyorsan bir piıtoP 
tedarik et.Baıkası ıökmiyor· 
- Canım bırak AllahaıkıııB· 

Bari bunu herkeıe, bilhassa 
yeni nesle öğretme. Muhak· 
kak zamana uymak lazımsa 
ve böyle kalacaksa mektep
ten çıkınca öğrensinler. ~iıJI' 

diden genç dimağları zehir· 
leme. 

- Hayret vallahi. Yahu 
sen eyiden eyiye cahllmit· 
sin be! Bilmiyor musun ki 
ders zamanı bile buna ihti 
yaç var? Genç talebelerin 
bunlardan haberi yok mu 
sanıyorsun . Ben pistonu ve 

torpili onlardan öğrendim· 

Onlar benden eyi biliyorlar 
bunları. 

- ı.. 

Sen daha çok dudak 
bükersin.Mekteplerde okur· 
ken biraz çalıtma, arkan, 
yahut torpilin olmasın ba· 
kalım nasıl 4'L liği atarsıl1 

ve nasıl çakarsın! Hayata 
atıl. İş ara kentline· 
Bak nasıl kapudan kapu· 
Y'l dilenci gibi gezdiğin hal· 
de ters yüzü geri dönersiJI 

Nası 1 isti dalarının haıır 

aiti olduğunu itilir ve nasıl 
senden iktidarsızlar n torpil 

piston vasıtasile me"' 
kiler işgal ettiğini görürsün· 

- Demek böyle ha. Dur 
şu isimleri yazayım defte· 
rime: Torpil +Piston+ Va' 
yı + Arka 1 lltımas = Bu 
günkü yaıayış, hayatın met 
hur ve en müstamel keliırı•· 
leri. 

Teıekkiir. Sana bir tor· 
pil bulmayı vadediyoruırı· 

R. Gökalp 
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Satılık lngilız hava fıloları Sovyet Rus ya:.~!~!~::.= •••••••••••..••••••••••••••.••• :~~::::.: 
•Daily Exprnss• den , Sotar, yüreğı hoplaya hop tılaıtılar. Genç kadın Ayte· 

İng'.lter_e'de dün • altmış Baltık pıyasalar ına 2 50 lıya bahçe kapusunda bes- nin: 

ecnebı mılletın askerı ve si · d 1 f t ı.ı · . ı leme Ayşe ile konuıan deli Bu gece .. Dediğini du· s 
vil mümessilleri huzurunda 0 ara Or 010m0u 1 SUf • kanlıya bakıyordu . Ayte yabildi. • 

en büyük mağazasının vil- • h ı ı tombul küçük eUerile hare· Delikanlıya baıile selam 

Bulgar Başvekili Belçika da rinlerini açmıştı. Bu mağa mege 8Zlr anıyor ar. ketler yaparak ona bir ıey· verirken derin derin yüzl1ne 
za Hedon tayyare meydanı · "Journal de Commerce" den: ler anlatmaktadır hatta gözlerinin ta içine 

Mühim bir n-;duk söyledi. Bir kabine Buhranı
na intizar olunmak

tadır 

dır. Teıhir edilen mallar RİGA - Baltık memle-
Vil·lan, Ayşe ile hemen baktı. İngıliz hava seffneleri ıana- ketlerinde Rusya'nın Japon-

her akıam konuıur; ıakala· yiinin en son modelleridir. ya'yı takliden piyasaya 250 
Satıc · lar satılık malları gös- dolar fiatla fazla miktarda tır 

Sota", bu tombul besle-

Delikan' ının bu bakıı· 

M. Georkief. Türk dostluğundan hara· 
retle bahsediyor 

SOFY A , 13 (A.A.) - Bulgar memleketinin her fey-
BRÜKSEL. 13 ( A.A. )

Hükumetin istediği fevka -
iade ıalahiyetlerı tetkik et. 
mek üzere teşkil edilen ko· 
misyon 10 reye karıı 11 

terirlerken ölümle oynayan 
en mahir pilotlar nazarı 

dikkati celbetmi§tir. T ethlr 
edilen tayyareler 40 muhte
lif tiple ve 250,(100 İngiliz 

otomobil çıkarrr.asına inli· 
zar ediliyor. 

Sovyet ticaret mümeuil
liği bu projenin tahakkuku 
için bütün tedbırleri alıyor. 
Eğer muvaffak olursa Bal
tık alıcıları bir Rus Ford 
arabasını İngiliz ve Ameri· 
kan arabalarının yarı fiatı

na alacaklardır. Riga'daki 
F ord acentaları bu arabala
rın, F ord ruhsatnameleri ile 
çalııılan \\'ijin \\ orgorod'dan 
geldiğini temin ediyorlar. 
Bu arabaların l 930 Ameri 
kan Ford modeline benze
diği söyleniyor. Fabrıka)ı 

idare edenler Amerikan mil· 
hendisleridlr, fakat Ford ile 
yapılan mukavele bu ara· 
balar n ihraç edilmiyeceği 

kaydını ıh ti va e eler Bunun
la beraber Sovyet hüküme. 
ti bu tahdide pek ehemmi
yet vermemekte ve tecavüz 
etmeğe kati olarak karar 
vermit görünmektecHr. 

meyi Vildan'dan kıskanıyor. 

du dostla r 

lar altında kontağa tutul· 
mu~ kurıun bir sigorta teli 
gibi eridiğini söylemek faz• 
la olmaz mı?. 

Baıvekil M.Georgiyef dün Mil- den evvel sulhu sever oldu
li tiyatro salonunda bir si- ğunu söylemiş ve demiş· 

>asi nutuk ıöylemlıtir. Bat· tir ki: 

Çünkü bütün ısrarlarına 
rağmen delikanlı bu kibar 
kadınla alakadar olmam · ş 

tır. 

• • • 
Hanım yemekten ıonra 

beslemeyi yanına çatırdı : 
vekil hüküm et tebeddülünün "Bizim münhasıran bir sulh 
arfesinde, memleketin için- ve bila istisna bütün millet
de bulunmakta olduğu va- !ere bir anlaşma politikası 
ziyeti kısaca hulasa ettikten takibetmek •uretile tedbir
ıonra memleketi felaketten lerımizi katiyetle arzet 
kurtarmanın yegane çaresi tik.,, Komşu hükümetlerden 
fırkalar haricinde teşkili o · bahsederken Türkıye ile olan 
duğunu ve ordunun. milletin münasebatı da mevzubahs et
kalkınmasına yardım etmek miş ve de :niştırki" lliliyorsunuz 
ve onu saadet ve refah yo- ki Türk-Bu lgar dostluk ademi 
luna sokmak için lazım olan tecavüz ve hakem misakını 
kuvveti kendisinde bulduğu- geçen sene temdit etti~ Biz 
nu söylemfıtir. Sözü mem. bunu yapmakla cenubu şar
leketin dahili emniyet me· ki komşularla daima eyi 
ıeleslne nakleden Başvekil, münasebetler iclame etmek 
ihtilalci teıekkülleri feshede- makıadile sarf edeceğimiz 
rek ve bir takım eşhas elin gayretler için zaruri olan 
de bulunmakta olan silahla- sükünet ve itimat havasını 
rın toplandığına; ve sözünü inkişaf ettirmek ve kuvvet· 
harici siyasete naklederek lendirmek i~tiyoruz." 

' reyle bu talebi bazı tadilat
la kabul etmiştir. Ezcümle 
kanunun müddeti 30.31-1934 
kadar dahdit edi 1 miıtir. Ka 
toliklerle lehte ve sosyalist
lerle frontister aleyhte rey 
vermişlerdir . 

' lirası kıymetindedir Beygir 
kuvvetlerinin mecmuu 18 
bindir. Bu meıher, lngiliz 
tayyare fabrikatörleri cemi· 
yeti tarafından açılmııtır. 

Sotar, kocaundan yeni 
ayrılmıı bir duldur. Yaıı aık 

- Ayte, dedi; bu ırece 
benim odamda, benim kar
yolamda yatacak11n. 

-~ - ~· - ~ 

İtalya 

Komisyon hükümetin ver· 
gi rejiminin esaslarını, dev· 
lelin eyaletlerini muhasebe
sini deği~tirerr iyeceğine ka 
rar vermiştir. Hiıkürr.et l:u 
değişiklikler hakkında bu· 
gün müzakerede bulunacak
tır. Eğer mütevassıt bir tar. 
zı hal bulumazea yeni bir 
kabine buhranına intizar 
edilebilir 

- -- -
Viyana'da hergün 
birçok bomba pat

lıyor 

Mahir pilotlar. n,eydan 
daki müıterilere mallarını 
beğendirmek için bındikleri 
tayyareler i le en zor akro
basi eri yapmışlardır. Şim

diye kadar vücuda getirilen 
hiç bir meıher bu kadar 
muvaffakıyetli olmamıştır. 

Tayyareler daha yere inme
den birkaç yüz bin liralık 

kontratlar görüıülüyordu. 
Fabrikalardan biri bir 

ı ecnebi müfteriden yarım 

mılyon İngiliz liralık bir si
pariı vadi almııtır. 

Ecnebi Hükumet mümes 
sillerl arasında Kızıl Ordu 
Hava Kuvvetleri Reisi Y. 1-----------
T. Alkniss, Alman felt ma- !es "Daily Express,. muha-
reıalı Baron Mamerhein, birine demittir ki: Japon 
Japon jeneralı R. Ando ve otomobilleri Tokyo fabrika· 

törleri tarafından yapılıyor 

çağındadır. yani "geçgin 
dullardan değildir, öyle,. 

Hatta, bu görpe ve güzel 
dulun Vildan'la eski bir 
göz a~inalığı da vardır. 

* • 
Günler geçti. Onun yüre· 

ğindekl atef büyüdükçe bü
yüyordu. Aşk. bu delikanlı 

kadının dudaklarında bir 
kıvılcım halinde doğdu. 
Büyüye büyüye bir yangın 

oluverdi; nihaeyt bundan 
sonra genç dul daha çok 

heyecanla onları göıetledi. 

• • • 
O akşam Vildan yine 

Ayte ile konuşuyordu . So· 
tar'da uzak bir dostunu ziya· 
retten dönüyordu, galiba .. 

Köıkün knpusunda kar-

Avam 
- kamarasında 

Haritiye nazırının 
izahatı. 

LONDRA, 14 IA.A ı 
Dün avam kamarasında ha 
riciye nazırı söylediği nutuk
ta İngilterenin Avrupa'da bir 
birine zıt guruplar teşekkülü 

ne katiyen taraftar olmadı

ğını, fakat Kollektif sistemi 

dahilinde sulhun temini için 
alınacak her türlü tedbiri 

memnuniyetle telakki ede· 

ceğini bildirmiştir. Nazır nut
kuna devamla :;ovyet Rus 
ya'nın ıarki Avrupa'da her 

misaka iştirak etmesi ve bu 

ittirakini milletler cemiyeti 
azası sıfatile yapması lazım· 

dır. Bu noktaı nazardan İn· 
giltere hükümeti Sovyet Rus· 

Lokarno haricinde 
yeni bir taahhüde 

girmiyor 
ROMA, 14 (A.A l Ste-

VİYANA, 13 ( A.A. ) 
Siyasi mahafil, M. ~lussoli· 

ni ile M Oo .füs arasında 
musammem mülakatın tem· 
muz nihayetinde ita ya'nın 
Riçiyone ıehrinde vuku bu· 
lacağını tahmin etmekte· 
dir 

Çin'deki Kanto11 menafilni 
ve 50 İngiliz lirasına satıh ı , ' temsil eden Miralay De. A ~ b 

Sennchang bulunuyorlardı. 1 ğa çıkarılıyor.Fazla miktardal • uU ı u u ş mpıy Jn ugu 
fani ajansı tarafındar. neşre
dilen bir t ebliğde; İngiltere 

gibi İtaly'anın da Lokarno ha 
ricinde yeni bir teahhüde gir 

miyeceği fakat şark m sak 

Projesini müsait bir tarzda 

telakki edeceği tasrih edil· 
mektedir. Tebliğde şark mi 

sakı Projesinin Londra mü

zakereler.nden sonra çok de

ğişmiş olduğu ve garp cihe
tinde Fransa ile Almanya

nıo ve şark cihetinde Al. 
manya !:>ovyet Rusya nın ay

nı seviyeye konulmuş oldu 

ğu zikredildikten sonra Al

manya'nın hukuki müsavatı· 
nın zımnen kabul edflmış 

Avusturya Baıvekilinin 

yapı dığı için bu fiata satmak 
2000 kitilik bir kalaba 'ık (0 f b' · i f d ) zarar tevlit et miyor Hin- st tara ı ırınc say a a 

takla atan tayyareleri hay · 

ya'nın Cenevre teşkilatı 
görittünli hararetle kabul bulunduğu 

melrtedir 
teba rü7 ettiril· 

ailesi ile birlikte İtalya'da 
bir kaç gün kalması memul 
dür. İki devlet reisinin bu 
mülakatı, siyaııi bir mahiye
ti haiz bulunmamakla bera
ber. bu esnada beynelmilel 
siyasi meselelerin gözden 
geçirilmesi mümkündür. A
vusturya'nın Roma sefiri 
mülakatta hazır bulunacak
tır. 

VİYANA, 13 ( A .A 
Yirminci belediye dairesinde 
patlıyan bir bomba büyük 
maddi zararlara sebep ol
muştur Diğer iki bomba 
da bir bahçede patlamıttır. 

Braunanda bir garajda 

distan'da. Hindi Şar- \ar , ldı. 
ret ve zevkle seyretmi•ler "' 1 • ki'de ve Malaya'da acenta · Kolordunun • urttan sına_ 
dir. Fazla süratli birçok · 

!ıklar tesis edilmittir. lngil ile itirazı h kkındak • suale bomba tayyareleri, avcı ve 
muharebe tayyareleri göze 
çarpıyordu. Tayyareler yere 

indikten sonra müıterıler 

bunları birer birer tetkik 
eylemitlerdir. 

Japon otomo~illeri 50 ln
giliz lirasına satılıyor. 

"Daily Express., den 

tere'de acentalık tesisi için 
müzakere halindedirler. Hu 

h~nüz cevap gelm emekle 
beraber itirazlarında haklı 
oldukları dolayısile onların 
da hükmen mağlubiyet ka 
rarını müteakip puvunların 

teabitine ge~·il<li. 

15 Puvunla ldınanbırliği 
birincı, 14 puvanla Kolordu 

ikinci 1 l ıauvanla Gıi\' Ü\'Un· 
cii ve 5 be~ puv rnla ıla Yurt 
dôr.lün<'Ü olJu. UnlİmuzJekı 
cu111a ~unu Ayvalık idman
yurdunun gel~rek Ali ilik
met Pa~a Si ılyonn:nda Bır

liklr kJ r' la'inOblDl !tarar 
:ılt na olarak <l r ğ t ldı. 

edecektir. Nazır bundan son
ra İngilterenin Avrupada ye· 
ni hiç bir teahhüde girmiye 
ceği ili söylem it Fransa tara· 
fından teklif olunan misak· 
ların mahiyetini bildirmek 
ve bu misakların muvaffa-

kiyetinı temin için ne kabil
se yapmalarını rica etmek 
üzere bazı alakadar hükü 
met merkezlerinde te{ebbü 
salta bulunduğunu ilave etti. 

mühim miktarda Nazi prO· 
pağanda risaleleri bulunmuş· 
tur. Guch'da da jandarma
lar bir saman yığını arasın 

da 25 dinamit kartuıu ve 
yedi metre uzunluğunda 
bomba fitili bul r • uılardır. 

Bunların Almanya'dan ge
tirı ldfği anlaşılmıştır. 

Muhafa;ı:ı:.kar mebuslardan 
M. Hales Japon'ların İngil· 
tere sanayiine nasıl hücum 
ettiklerini izah ediyrr. Ja. 
ponya, İngiltere'de otomobil 
ticareti ile meıgul olanlarla 
İngiltere'ye ucuz otomobil 
ithali için bir anlaşma yap
maktadır Bu otomobiller 
İngiltere'de imal edilen ayar· 
daki otomobillerin yarı fıa 

tına satılabilecektir. M. Ha-

1 otomobiııer bilfiil memleke
timize girmeden evvel hare· ı 

kete geçmek lazımdır İt it· 
ten geçtikte'n sonra bağırıp 
çağırmak faydasızdır. Elyevm 
tatbik ettiğimiz yüzde 33 A 

gümrük resminin hiç bir 
kıymeti yoktur Bu reka· 
betin yalnız l<endi istihsal· 
!erimize yapacagı tesirleı ı 

düşünmekle kalmamalıyız 

Fazla olarak memlekette sa
tılan müstam~l otomobili rin 
kıymetini de fena halde dil· 
şürecektir H ıikümelin hare
kete geçmesini bekliyo
ruz: Bugünkü gümrük res
mi de dahil o mak üzere Ja
pon otom ol. illerinin 70 İn· 
giliı lirasından aıağıya sa

tılması kı.bildir. 

Maç11y _ izahı: 

~lor n ehemmiyeti seyirci 

kalabalığını doğurmuştu . 

4,30 da hakem Hulki beyin 
düd.üğile oyun başluılı. l\o
lordulular ı n kati bir yrnmek 
azmile dı~leri1i tırnaklarına 

t:ıktıltlorı göru üyordu. Bu . 
na mukubil <Juı·lillı-r<le uyu
~uk ve durgunluk s• zıl : ) or· 

Ju Kolordunun hakimiyeti 
ı.ıltında g, çen yir nı ı Jaki ka 
lehlerine bir penaltı kazan· 
d ı rdı. Güç gev~ek , Kolordu 
\' Ovık oynarken İsnıailin aya
ğile ikincı gollorini kaydet
tiler. ı..:ok geçmedPn ılevre 
2 - o bitti. 

Roman Tefrikamız: 26 

SEVGİM VE IZTIRABIM 
Yazan: 

Mükerrem Kamıl 
- Gilmek mi; neden; gitmek mi?. 

Tekrar beni bırakıp gitmeknıi? 

Hu söz ağzımdan bir feryat gibı 

yükseldı. 
- Beni böyle terk ederek, çekilme 

ne müıaade ha. Bunu benden na•ıl 
bekliyorsun? Buna ımkan yok . 
Beı uzun senenin hasreti ile yanan göz

lerimi onun ıııklarına gölgeler dolan güzel 
gözlerine çeviriyorum 

- Beni hala anlamadııı nıı Metin? ' 
Seni tamamen anlıyorum yavrum. 

Fakat buna imkan yok . Merhametten 
doğan bir sevgi ıle yaşamak elıın,ıen 
gelmez. Hayatına bir sakat adamın ka· 
rıımasına senin ulvı kalbin taraftar ol
sa da. bu alil vücudun sağlam dimağı 
muvafakat edemez:. 

Ellerimi onun temiz , şerefli eline 
uzatıyorum. 

- Artık beni terk etme Metin.Seni 
bulduktan, hü)·ük kalbini anladıktan 

sonra hicranına lohammül edemem. 
Bana acı. Beni terk etme Melin. 

Evet ağlıyorum Yalvarıyorum Ve 
yalvarırken bir kadın olduğumu. bir 
genç kız gururunu heoaba bile katma· 
yorum 

Anlaıaıı kalpler için bir müsavatsız
lık bir cinsiyet farkı var mıdır? Batım 

onun dürüst kalbi üstünde. İkimiz de 

heyecanlıyız. Beraberce döktüğümüz 

göz yaşları , Allahm uzak göklerinden 
men birer yağmur damlnsı gibi kalp· 
(erimizin zehirini yıkıyor. 

Mazinin acı yaprakları Ütilüne bu 
göz ya~ları damla damla bir şifa oluyor 
Bastonunu dudaklarıma sürüyorum. 

- Sana şimdiye kadar arkadaılık 
eden bu vefakar istinattan yerini bana 
terk e~mesini rica edeceğim, Metan. di· 
yorum 

O anlıyan, dost bakan gözleri ile 
beni süyüyor. 

Vücudunun ağırlığını kollarımda his· 
sederken duyduğum saadet ve heyecan 
içinde eve ilerliyorum . 

• 

Evde bayram şenliği var. Benim 
kadar ev halkı da fen ve meiul . 

Birdenbire ıenlcnen, cıvıldıyan,hayat 
ve hareketle dolan bu yuvada Metin; 
kalplt:ri etrafına toplayan bir sevgi ve 
sevinç zenbereği gibi 

Ona doktoru anlatmııtım. Şimdi o 
zavallının son satırları karfııında bera· 
ber teessür duyuyoruz. 

" Yıl lardanberi hasretini çektiğin 
saadetine kavuıman beni de çok sevin· 
dirdi. İkiniz de mesut o1unuz Bu sizin 
en tabii bir hakkınızdı.-. 

Hatıranızı bir Ayet gibi kalbimde 
taııyarak uzaklara gideceğim. Bana bir 
teselli olsun diye çok yalvararak iste 
diğlm Nihan'ı vermez misiniz? .. ,, 

Bu dilek bende eski günlerimin he · 
yecanını uyandırıyor· Unutmak, derdi
mi uyutmak için ben de bu küçük baı
lara sığınmamıf mı idim? 

SON 

l 
ıWükerrem 

Kamil i 

Hanımın 

Herkes ta-

I ra!Jndan merak 

veheyecanla takip 

edilmiş olan bu 

güzel roınanı bu 

hafta kitap halin

de çık acakt11. 

1 

İkinci devrede Giıclüler 
birn:ı daha canland.lar. Ve 
bunun mukdfatı olarak bir 

gol kaydettılor. 
Fakat Kolornunun üçüncü 

golüne mani ol amudılar Bu 
3 - 1 neticesi değişmeden 

oyun bitti. 
Kolordu bizim Cikrimizi te· 

m z oyunu ı le y kmış oldu. 
Ve bizıı teknık kabilıyetleri
nin ıistü u hiğünü gösterdıler. 

istediğimiz ve her kulüpten 
beklediğimiz netice de bu 
olduğundan memnuniyet 
duyduk. 

Ayşe evveli. utandı. naz· 
landı aman; gözleri hanımı· 
nın iki vahıi hayvan gözü 
gibi parlıyan gözlerine takı· 
lınca it değlıti-

* • • 
O gece komıu köıkten 

Sotarın bahçesine bir göl
ge atladı. Sarmaııklara sa
rılarak bahçeye bakan alçak 
balkona tırmandı. Balkon 
kapusu açıktı. Se11lz seniz 
ilerledi Karyolaya yaklaıtı. 
Yatakta ter ve ditl kokan bir 
mahluk yatıyordu. Vildan 
odada yanan gece lamba11 
aydınlığınde Ayte'yi tanı

mıftı. 

• • • 
Solar, Ayte'nln dötcğinde 

heyecan içindedir. Saniyeler 
geçtikçe uzanan bir lıistik 
gibi uzadılar 

Odaya doğru yaklaıan 
ayak sesleri onun sinirlerini 
bir zenberek halinde serdi. 

- Tık Tık .. 

- Tık, tık. tık .. 

Pencere camına vurulu· 
yor :;otar pençereyl açtı. 

Delikanlı 11çrıyarak pence
rt:nln içine oturdu. Dııarda 
ııılısız bir yaz geceılnin de
koru var . Sotar odada ııık 

yakmamııtı. 

du: 

Vildan ıor • 

Geç kaldım mı?· 

Sotar'ın ellerini okıuyor· 

du Genç kadın dakikadan 

dakikaya artan bir heyecan 

içindedir. 

Kmk bir ıe~le: 

- Y o . Diyebildi. 
Vildan ondan atağı de

ğildi, heyecanlıydı tam ma· 
naaile . 

Delikanlı ona: 
Sen ne güzelıin .. Hattıi ha

nımın kadar . Mı demedi, 
aıktan, gönülden mi babı 
etmedi. Saatler ıaniyelerln 
sırtlarına abanarak geçtiler 

Vı ldan Sotar'ı tanımııtı . 
Kendi kendine: 

Besleme rolünü Japa· 
mıyor!. Diye düıündü, kaç 
rlefa ve hep Vildan ko· 
nuıtu bu gece . 

--·--·.·····-··· 
Sotar ağlıyordu. Vildan'ın 

göğıünıi yumruklıyarak : 

- Kalpsiz çocuk! Diye 

hıçkırıyordu. 

yacak basit 
ğfıtin beni. 

Seni anlamı· 
bir kıza de· 

Delikanlı onu testl-
liye çalııtı. Ve teaelll 
ona soğuk bir tas ayran 
tesiri yaptı. V aldan ona her 
ıeyi anlatıyordu çitnkQ •. 

Mamafl Soter hllıi atlıyor
du, amma sevinçten doAan 
bir ağlama idi bu aAlama .• 

• • • 
Bir ay sonra Vildan'la Su. 

tar evlendiler, Ayte, do
ğünde boyuna zerde, pdlv 
taııdı. 
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olduğum Müsyü Vil

\ li tarafından en müş
külpesent bey ve ha-

Ahalisine Müjde. 
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mektedir. İpekli, yün
lü kumaş-lar ve el bi-
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ı Memleketimizde Her Mevsi-

; min En Son Moda Çefitle-
seıer üzerinde olan !it 
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nım efendileri mem
nnu edecek tarı:da Defa 
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her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka 

lar imal edildiği gibi 
efki şapka·lar da ye · 
ni bir hale getiril- Deneyiniz 

ütüsü de pek ehven = 
fiatla yapılmakta ol ~ 

md-;,ğunu muhtere ha- lt! 
lkımıza tebıir ederim. it 
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Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
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Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim makinasile 

19 muhtelif poz 35 kuruştur! 
t Balıkesir namazgah caddesi ma

arif dairesi arkasında 

Yeşilli Hamamı Açıldı. 
Yeni müsteciri: HABİP AGA 

Gece saat 11 e kadar açıktır 
ıı Hiirıdiiz 11 P kadar el'keklt•rr, J 1 dt>ıı !-orıra 

., da kadırılal'adır. 
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Havlular ve ~amam ta~ımları yenidir. 
Temizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. 
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Balıkesir icra 
memuı luğundan. 

Bozuk ıadelere borı· lu bö
rekçiler mahallesinde ::iacit 
zade Ali beyin borcunun te
mini istifası zımnınd.ı haciz 
edilen mezkur mahallede va
ki ve tıiıün inhisarlar 
idareıinin kirası altında bu
lunan bir bab mağazanın 3328 
payda 3139 payı aı·ık ar
tırma ile müzayede edilerek 
1290 lira bedel ile alacaklı. 
sı üstüne ihale edilmiR ise

de mÜ'ıterisi kanuni müdd et 
içinde ihale bedelini verdiğin_ 
den ihale reshedılmiş ve 
mezkur payın açık artırma 

ile yeniden ilan ve satı~a 

ç . karılmışt;r . İhale g-ünü 
307 934 tarihine tesadüf eden 

pazarrtesi günü saat 16 o
larak tayin edilmiştir. Almak 

Te ıartnameyi görmek ve 
daha r;iyade tafsilat almak 
istiycnlerin yıizdıı yadi bu
çuk niAbetinde pey akçasile 
ve 933 - 104 dosya numara_ 
sile Balıkesir icrasına gelme
leri ildn olunur. 
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