
Doğru söz bazı yılanı deliğinden. 
bazı da insanı çileden çıkarır. Dolfüs'ü öldürenfe 8aşve~alete 

hücumu idare eden idama 
mah~Om oldu. 
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CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR S a h 1 b i ve B a f m u h a r r ı r 1 

Müstecaplıo~lu Esaf /tdi/ 
. ÇARŞAMBA t ACUSTOS 1934 GÜNLÜK SİYASf GAZETE ...... ~~~~~';:~~-=~;;;;~~~-;---~~~::-~~~~.;:;;~~~..,:~~~~~:--~~-~~~ı!:;~ ................................... _.._ __ ....,.B!ı~n~·n~c~ı~Y~IL~;,.~S~A~Y~I:::~2~22~:: 

Hariciye Vekaletinden tebliğ edilmiştir. Sefirler Arasında '11 En büyük balon 
Tevfik Rüştü Beyle Ruşen Eşref bey A- 1 

tina'ya tayinedilecek havalandı ı 
İtalya elçisı aı·asındaki 

Nasyonal Sosyalizm parça
lanıyor. 

1 IST ANBUL, 31 (S.Ş.) - Yazan: lngiltere sa bık dahiliye nazırı 

Londra konsolosumuz Dürri 

Samimi müMalsme Fethıye hadisesine dJ nihayet verdı. 1 ~~zliar bey rıran orta elçi · 
ANKARA, 3 l (A.A l - anla~ılmıttır. Bir kaza eseri ' lığı.ne. tayin edilmittir. Tiran 

. • . elçımız Ruıen Eıref beyin 
Harıclye VekaletındEn teb- olarak vefat elliği anlaıılan d E . b d . h'I 

1 
d 

1. - . z . b e nıs ey en ın ı a e en 
ıg edllmlıtır. eytın ur müteveffanın ral<ip olduğu A·· fi llğJ . ı • ına se r ne tayın o U· 

nu önünde vukua ııe· geminin mensup bulunduğu ğ k ti - 1 k . .. d· naca ı uvve e soy enme 
ldiğı ~azılan. ~uesşlf _h_a ue· Bari ıehrinde müteveffanın tedir. 
ye daır harıcıye vekılı dok· istirahati ruhu için yapıla· ı------------
tor Te~flk Rüıtü beyefen· cak ayin alayında ve T "' k y 
di ile ltalya elçisi arasında muhitinde bu kaza- ur - unan 
cereyan eden ıamimi mü· 
kalemede ilı i tarafa dan dolayı hiç bir me· Mahkemesinde bir 

küstahlık 
İSTANBUL, 31 (S Ş.) -

Türk· Yunan muhtelit mah· 
kemesinde dün dikkate 

Balondakiler 24,000 metreye 
çıkarak rekor kırmak istiyorlar 

RAPITSiTI 29 (A.A.) - lunduğu mevkide kılmadama· 
Dün burada havalanmış olan dan durduğunu haber vermek
stratosferik balonu dünyanın tedir. Balonda bulunanların 
en büyiik balonudur. 85 bin akibetinden endişe edilmek-

metre mikAbı lıacmindedir. ~t'.:e~dı::-·r_. -----.::::::=--:::::::I 
Safra olarak 2700 kilo saç· ~ 
ma taşımaktadır . ıcerde hu· Estonya - Le - / 
lunanlar sıcak elbise ve 7 t 
ton ağırlığında yiyecek ve onya misakı 

Son sene içinde ve bilhas· ı 
sa son haftalarda Almanya' 
da vukua gelen §eyler çok 
ehemmiyetlidir ve bu, yalnız 
Almanya için değil, bütün 
dünya için böyledir. Alman 
ya'da büyük ve yeni bir tec· 
rübeye vasi mikyasta tıiriıll· 
mit ve bu tecrübe büyük 
bir gayret ile takip ve tatbik 
olunmuıtur. Şimdi bu tecrü· 

Sir Herbert Samuel 
tevhittir. Almanya'da Hitler 
bu iki kuvveti birbirile bir 
!ettirmeyi tecrübe etti. En 
ham ve ıert bir nasyonalizm, 
iptidai ve zayıf bir ıoıyallzm 
ile hağlanarak nasyonal soı· 
yallzm vücuda ııetırlldi. 

Bu kombinezon hiç bir 
vakit ne politika ile, ne de 
iktısadi itlerle meıııul olmı 
yan milyonlarca insanlar ta· 
rafından kabul edildi. Bu in· 
sanlar nutukların tehacümün
den sarhot bir hale ııelerek 
ve telkin san'atile manyatlze 
olarak nasyonalizmi ıoı}a· 
lizme bağlı yan rabıtanın sat· 
hi ve tekli olup uzvi ve ha· 
kiki olmadığını bilmediler 

makamlarınca kendi mem· 
leketlerinde bu hususta ya . 
pılan tahkikatların verdiği 
neticeler hakkında müteka · 
bil beyanattan hadise ııerek 
yelkenlilerin kara sularımıza 
dahil olmasında ve gerek 
sahil muhafızlarımızın hare 
katında suiniyet olmadığı 

raret eseri bırakmamak 

arzı• sı ile orada ki Türkiye 
konsolosunun vaki dostane 

sair levuzım götürmektedir
ler. Hakkında lzvestya 

gazetesi neler diyor 

benin hasılı ve neticesi tetkik 
olunabilir. 

Dünyada hali faaliyette 
iki büyük kuvvet cereyanı 
ve hareket vardır Ve bun 
ların tesir ve aksi tesiri bi
zim siyasetimizi tayin eder. 

'daveti üzerine iıtirıi.ki takarrür 

etmiı ve bu suretle hadise 
dostane ır üna~ebette bulu
nan memleketler arasında 

cari olan usule uyııun bir 
zıhniyetle kapanmııtır. 

Bu balonda uçan pilot 

Bu kuvvetlerden biri Naa· 

Mussoliniden mülhem bir makalede 

tayan bir hadise cereyan 
eylemlf. bir ıahit Türk mil

letini tahkir cürmile müd
deiumumiliğe gönderilmittir. 

Mahkemenin dünkü celıe· 
sinde ıahtt ııfatile dinlenen 

Y arasimos ifade verirken 
"üç barbar Türk geldi. tar· 

zında bazı tefevvühatta bu
lunmut, mahkemede derhal 
bir zabıt tutularak suçlu 
cümhuriyet müddeiumumili
ğine teslim edilmittir. 

binbaşı Vilyam Kepner, fen. 
ni rasıt yüzbaşı Alber Stovs 
ve muavin pilot yüzbaşı or.I 
TİI Onderson'dur Bunlar te
şebbüslerine kurban gitmiş 
olan Ruı Alimlerinin elde 
etmiş oldukları irtifa reko
runu kırıp, 24000 metreye 
yükselmek ümidindedirler. 
Dosdoğru gökyüzüne yük
selen balonun hareketi esna
sında 30,000 kişi haz ı r bu
lunmuıtur. 

MOSKOVr\, 31 (A.A) -
Estonya ile Letonya'nın ıark 
mlsakına müzaheret etmek 
kararını mevzubahı eclen 
lzvestiya gazetesi bundan 
dolayı beyanı memnuniyet 
izhar etmekte ve Çekoılo- ' 
vıtkya ile Litvanya'nın da 
eıas itibarile bu misaka 
müzahir olduğunu kaydet· 
tikten sonra ancak ıimdi 
Almanya ile Lehistan'ın se
yirci vaziyette durduklarını 

ve bunların da nihayet mi 
saka ittlriik etmekten ııerl 
kalmıyacaklarını, çünlcü 11n 
cak böyle bir mlsahn harp 
tehlikesini bertaraf edebi e
ceğinl yazmaktadır. 

yonalizm · tarih kadar eski 
olup aynı ırk mensuplarının, 
yahut aynı memleket halkı· 
nın müıterek ılyasetfne da-

Almanya'nın siyaseti 
Ağıt• kelimeleı·Ie itham 

. ediliyoı· 
PARİS. 30 (A.Aı Ha-

vas Ajansının Roma muha
biri bildiriyor: 

Roma mahafiii, doğrudan 
doğruya M. Mussolini tara· 
fından ilham edildiği söy
lenilen ve Mesacero gaze 
lesinde çıkan bir makaleye 
büyük bir ehemmiyet ver· 
mektedir. Bu makalede de· 
niliyor ki: 

M. Mussolini 

Panayır 

komiseri 
İSTANBUL. 31 (S.Ş) 

İzmir 9 Eylül beynelmilel 
panayırı komiseri Baha bey 
İstanbul sanayi erbabile te· 
mas ve müzakerelerini ik· 
mal eylemiıtir. Yarın İzmi 
re müteveccihen ıehriD"iz 

den ayrılacaktır. 

ı Ingilterenin 
1 

1 müdafaası 
i Silahlar azaltılama-
yınca çoğaltılması 

tabiidir 

Saat 18 i 4 geçerek bin· 
başı Kapner bir telaiz gön
dererek stratosferin mınta· 
kaya 40,200 kııdem irtifn· 
ına eriştikl~rinı bildırmiştır. 
Hareketinden beri balon bır 
çok müşkülıııa maruz kalmış, 
ezcümltı on altı bin kadem 

1 irtifaa yülı:seldiğindtı birden
bire on dört bin kademe 
düşmüş ve saatlerce bu ir
tifada kaldıktan sonra ye. 
niJen yüksclmiştır. Binbaşı 
Kopner balonun uğradığı 
bu Ar ı zanın neden il~rl gel
diğini anlıyaoıadığını ifade 
etmiştir. 

Üdlıa sonra saııt 20 ye 
doğru binbaşı Kepner 18,850 
kademe eriştiklerini fakat 
rasadatt:ı bulunmalı: üzere 
ınuhtelıf irtifalarda dolaşaca 
ğını bıldirmiştir. 

Dinemit batladı beş 
. kişi yaralandı 
ISTANtıUL, 31 (S !;!) 

Küçük pazarda bir dükkAn
da dinamit patlamı~ ikisi 
ağır olmok üzere beş kisi 
yaralanmıştır. • 

Kadınlar 
kongrası 

Proğram hazırlanıp 
gönderildi 

yanıı or. Milliyetperverlik; 
sağlam ve kıymetli bir Pat 
rio lame, yahut tecavüzka . 
rane bir Milıtarisme ıeklinl 
alabilir,yahut ta lktısadi Au· 
tarikle olabilir. Kendini za. 
manza man muhtelif memle
ketlerde hisettlren ve ancak 
zamanıwııda kudret ve nü· 
fuzunu dil.kate ıayan bır su 
rette arttıran diğer kuv. 
vet ve cereyan da, halk 

1 
kütlelerinin mutedil bir 
hayat standarına ka • 
vuımak için sarfettlklerl gay
ret ve harekettir. Bu iki 
kuvvet ve cereyanda amil 
olan sebepler: memnuniyet· 
ıizlilr, haklı bir memnuniyet-

"Bu sefer uzak veya ya
kın bütün mesu:ler müste· 
haklarını bulmuılardır. Şid
dete karıı kuvvet, yalancı
lığa kartı doğruluk. iki 
yüzlülüğe karıı haysiyet 
hissi, fitne karı~ıklıklarına 
harıı müselliih intizam um
lü kullanıldı ve bütün bun 
lar ltalya'nın sayesinde ol
c.u. ltalya hükumetinin ani 
müdahalesi Avusturya'nın 

istiklalini her ne bahasına 
olursa olsun muhafaza ka
rarı, hududa süratle kıtaat 

ve tayyareler tahtidi, arzu 
edilen tesiri derhal gösterdi. 
Halk doatluk ve haysi-

yet taahhütlerinde oynamı
yan büyük bir kuvvet tara
fından muhafaza ettiğini 

duydu. Bu faşist diplomasi· 
1 

sinin hakiki ve aslına muta· 

LONDR, 30 ( A A ) 
Luisol tir muhafaza~ Ar kon
grasında söylediği bir nu

tukta .sır Filip Sason, hükü
metin hava siyasetini hara· 
retle müdafaa etmiı ve 
demiıtir ki; 

RAPİDSİTI, 30 (A.A) 
Binbaşı Kf pner bindiğı • ba. 
!onun l 6 kilometreye yük· 
seldiğini bildirmiştir. Bun
dan sonraki telsızlerde ha 
balonun altında müte:ıJdit 
yırtıklar husule geldiğini ve / 
inmiye kadir olmıyarak bu. 

IST AN BUL, 31 (S.Ş) -
Gelecek sene • İ•tanbul'da 

toplanacak olan beynelmi· 
le! kadınlar kongraaı için 
lazım gelen prolfram hazır
lanmıı ve bütün kadın 
tetekküllerine, murahhasla
ra gönderilmittir. 

sizlik, fakır ve zarurE:tten 

ve İfsizlikten doğan bir mem 
nunlyehizlik ve tazyik eden 
muhittir. Bu iki hareket ve 
cereyanın hedef ve gayesi 
ise rahat ve huzur ve emni· 
yettir. Bu iki hareket ve ce
reyanda takip ve tatbik edi· 
len metod: ahvalin icabına 
göre ıçtimai ıeraitl tedricen 
tadilde, muhtelif pratik ted· 
birlerle fenalıklara kartı bi· 
rer birer taarruzda, ferdi 
teıebbüslerin tatbikile hür

riyetin muhafazasında, gö . 
nüllü teıkilatta, ya • 

. İtalya 
lngiltere'de tetkikat 

yaptırıyor 
LONDRA. ;,o (A.A) j. 

talya deniz müteha .. 181 M. 

Rlner Biscia evelk i gün bu· 
raya gelmiıtir. Bugün hari· 
ciye nezareti ile temasa ge
lecektir. Mütehauıs tunları 

söylemiıtir: 

" Vazifemin diplomatik 
bir mahiyeti yoktur. Bura 

da bahriye nezaretile mu· 
tahık kalarak, teknik bir 
muhtıranın teferruatını ha· 
zırlıyacağım ve bu muhtıra 
i t"d . P 1 aı müzakereler açılma-
dan evvel İnııiliz ve İtalya 
hükumetlerinin tasvibine ar
zedilecektır. 

LONDRA, 30 (A A '- İn 
tıllız • İtalya bahriye müza. 
kereleri bu sabah hariciye 
nezaretinde baılamııtır. Bu 
mükilemeler son baharda 
mütehassıslar ııelinceye ka
dar bir tetkik mahiyetinden 
ileri ııttmlyecektlr. 

bık bir harekettir. 
Eskiden diplowatik teıeb· 

büsler yapılırdı. Bugün Mus· 
solini'nin İtalya'sına itimadı· 
nı ısbat etmit dost bir mil
letin istiklalini ve muhtari
yetini müdafaa etmek icap 
edince ileri yürümek tehdi
di yapılıyor 

ltalya'nın, diğer hükumet· 
lerin diplomatik teıebbüsle· 
rine ittirak etmiyeceğini 

söylemek fazladır. Çok ke 
reler Alman hükümetinin 
vaitlerini tutmadı. Çok ke
reler müzakereler vakıt ka 
zanmak, fikirler karııtırılmak 
için birer vesileden ibaret kal· 
dı. Almanya hükümeti, Avus 
turyanın istiklaline hürmet 
ve komıu cümhuriyelın ik 
tısadi kalkınmasına dürüst 
bir ıekilde yardım etmeği 
vadetmtıtlr. 

Bu son günlerin hadisele· 
ri bütün Avrupa huzurun· 
da, yapmış olduğu taahhüt
lerini nasıl tuttuğunu göster 
mittir. Hayıiyet kaidelerini 
bu kadar sıkılmadan tanımı. 
yan biri ile ahlak mG•avatı 
içinde bir ikinci defa anlat· 
ma yapılmaz· Buııün Alman· 
ya'ya karşı tam hareket ser· 
beılisini ııeri almak hakkına 
sahip olmıyacak bir hükfı. 
met yoktur. 

"Bana bir taraflı silahla. 

rı bırakma siyasetine gir· 

mekle İngiltere yanlıı ha
reket etmiştir. 

Sadece motör ve tayya

relerin evsafı; Tayyarecile. 

1 Şantajcı 
Mahmut 

Dolandırıcılıktan tev rin ihtisas ve cesareti göz. j 
önünde tutulursa, bizim kif edilerek hapisha-
havacılığımız dünyanın bi- 1 neye gönderildi 
rincisidlr. / İSTANBUL, 31 (S.Ş) -

Fakat adet itibarile 80• Dahiliye vekaleti son ı;ıün· 
nuncu vaziyetteyiz. Bu nis- j !erde türeyen bazı fantaj. 
betaizliği düzeltmt-, diğer cıları ehemmiyetle takip 

eylemektedir. Kendisine dü kuvvetlerin seviyesine yük
selmekle ve ya onları 

bizim 
mekle 

seviyemize indir· 
olur. Senelerce 

ikinci vaziyeti 

getlrmeğe çalııtık 

ise birinci vaziyeti 

meydana 

Şimdi 

tabak· 
kuk ettirmeğe mecburuz .• 

rüst bir gazeteci süsü ve
rerek neıriyat yapacağı va. 
dile bazı tacirleri dolandı 
ran Mahmul bey müddeiu
mumiliğe verilmit ve hak
kında tevkif kararı udar 
olunarak tevkifhaneye gön· 
derilmiıtir-

Al manya • Belçika Aşk yüzünden iki 
müzakeresi ı' kadın öldüren ka-

BROKsEL, 30 (A.A )- tiller 
Alman - Belçıka, müzakere· ı İ:iTANBUL. 31 (S.Ş) _ 

leri 6 ağustost~ tekrar baı· l Boiyükdere'Je .. sevgilisi Meh. 
lıyacaktır. Belçıka Almanya I leka hanımı oldüren Arif 
ile olan ticaret açığını ka- hakkındaki muhakeme hi. 
dıyacağı ümidindedir. 1 tam bulmuş ve katil on se-

I 400 Ton buğday 
gönderdik 

İSTANl:lUL, 31 (S.Ş) -
İstaııbul'dan muhtelif mem-

hut devletçe mübadelede 
yahut her ikisinin lttirakln· 

leretlere buğday ihracatı art

maktadır. Yalnız İsvi{·re'ye 
son günlerde 400 ton buğ· 
day ihraç olunmuştur. 

I de mündemiçtir. Bu metod 
hazan sanayide devletçe ima
latta temerküz ederek bi • 
zim lngiltere'de anladığımız 
manada (Sosyalizm) şeklini 
alır, yahut tamamtle (Ko· 
münizm) ıeklindedir. Bu ha
reketin ıekli ne olursa olsun 

Vekalet şiddetli 
emirler verdi 

IST AN BUL, 3 l (S Ş J 
Son günlerde Türklye'nln 

her tarafında büyük orman 

yangınları çoğaldığından 

Ziraat Vekaleti bütün or . 

man müdürlüklerine şiddet

li tamim göndererek dik

katli davranmaları lüzumu
nu hatırlatmııtır 

ne •ğır hapse oıahkuın e· 
dilmiştir. 

Köprü üzerinde Suzan ha
nımı öldüren Anadolu Ajan
sı telsiz memuru Fedai efen-
di hakkındaki kararın da 
beş Ağustosta tefhimine karar 
verilmiıtir. 1 

1 

mütedil, yahut müfrit, tat
bikı kabil yahut gayri ka-

l 
bil, iy~ yahut fena • bir esas 
hedefı vardır; Milyonlarca ı 

1 

proletarya lehihe medeniyeti 
beıeri zekaya layık olacak 

1 ~e fey'.zl.erinden herkesin ls
tıfadesını mümkün kılacak 

1 bir ıekle sokmak uğrunda 
modern cihanın mücadelesi. 

Bu iki cereyan ve hareketi 
yekdiğerile birleıtırme müm· 
kün olsaydı bununla cihana 
hükmedecek bir kuvvet mey
dana ııelırdi. Maamafih bu 
iki kuvvet mutedil ıekilleri 
ile birlettirilebilecek vasıfta. 
dırlar. Sağlam bir Patrlotiıme, 
tadil ve tanzim edilmit bir 
içtimai terakki ile elele vere· 
bilir. Fakat müfrit ıekillerln. 
de bu kuvvetler gayri kabili 

Patriotiıme sevk!le ve iç 
timai memnunlyetıizlikler· 
den kurtulmak ümidi ile 
halk kütleleri ilıtler'e koıtu. 
lar. Bir müddet için parlak 
bir muvaffakıyet tıöründü. 

• • * 
Almanya'dan baıka ~hiç 

bir yerde hususi feralt bu 
iki kuvveti böyle büyük bir 
hudut ve fÜmul lle ve böy· 
le bir kudretle inkiıaf ettir· 
memlttir. 

Yü:ı •eneoen fa:.la 
propağandadan sonra 

lir 
Al 

man'lar nihayet sıkıca bir· 
leımit ve yüksek derecede 
vatanperver bir millet ol
muıtu. Dört ıenellk bir harp 
ta Alman'lar askeri kabili
yet, kudreti ve payelerine 
erltilmez bir cesaret ve fe· 
dakarlık hususlarında tarihe 
yegane bir misal vermitler· 
dir. Fakat netice tamamı 
bir izmihlal oldu. Çünkü 
Alman devlet adamları bir 
takım politika hatalarlle 
askeri, iktııadi ve manevi 
kuvvetlerin Almanya aley. 
hine birleşmesine sebep 
oldular. Nihayet it teslimi. 
yete, mesuliyet ve avakıbı
nın cebren kabulüne koloni· 
!erden ferağata, o vakit 
için silahlarından tecerrüde 
bütün eyaletlerinin düıman 
tarafından iıgallne müncer 
oldu. Bundan mütevel· 
!it aksülamel çok ıedlt ve 

acı idi. Kaybolan prestljmln 
tekrar ihyası ve milli itibarın 
iadesi emel olmuıtu. Aynı 
zamanda 6 milyon ifsiz vardı. 

(Devamı üçüncü sayfada) 

Türk Adları 
( Ç) 

Çınğıl 

Çimen 
Çim 
Çırağ 

Çılğın 

Çıtak 
Çıtlak 

Çimendür 
Çevğa 
Çığu 

Çeı 
Çeç 
Çıran 

Çiçek 
" "Ana 
" "Hanım 
• "B ğ" e um 
Çırıka 
Çığ 

Çınğı 

Yeni doğan çocuklannıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bilditi· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevinc bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde neş· 
rolunacaktır. "H. işaretlileri kız 
adıdır. 



SAYFA: 2 

Serbest sütun : 

Ticari ikrar 

Ben hocamla bir kazığa 
bağlıyamadığımız münaza· 
rayı artık terkettik zannın· 
da idim. Çünkü aramızdaki 
mealek ayrılığı anlaımağa 

mani te,kil ediyordu. !lal· 
buki hocam yine bir çok 
yazmıf . 

Ben, senelerin, birde inti
sabın yarattığı itiyatla, me
badinin değil al"cak netice· 
leri üzerinde dolaşıyoıdum. 
Hocam ise mebadide. Onun 
için hocama karşı ya her 
fikrimi bir mebadi ile izah 
etmeliyim, veyahut · eğer bu 
tafsilatı vermiye üşenirsem • 
suımalıyım 

hakkında 

ahlaki bir fayda da vardır . 

Şöyleki: İzah için yine biraz 
eski ahkama avdet edece 
ğim. Zamanı kadimce mua· 
melatı ticariyede bile bor· 
cunu ödediği halde ikinci 
talebe maruz kalan borç-
luya sebebi terkederek 
yalınız ( Borcum yok ) 
diye hasılı inkara müsade 
ediliyordu,değil mi efendim? 
Ve haddi zalinde velevki 
ödenmiş hır borç olduğu 

halde inkar yolunu tutmau, 
üzerine günahı da davet 
etmiyordu, Buna da evet 
değil mi?Çünkü ikinci defa 
ödemek ızlırarı yanın<!a in· 
kar ehveni şer kalıyordu. 

Onun için inkara diye ne· 
ten de müsade edilmişti.Hal
buki (bu baptaki yazılıtla-

ra nazaran) Fransa kanun 

vazıı 638 inci maddeyi 
yaparken t üccari (3) yalan 

Fakat sevgili hocam geçen
ki makalelerinde: (Ben oku· 
dum, senelerden beri müta
laa ediyorum,mülkiye mah
kemesinde tecrübe gördüm, 
onun için hukuk ilmine bü · 
tün kaidelerile, felıeferile, 

uıullerile.I mebadilerile, 
mukaddemelerile vakıfım) 

demek iatemiştller.. inanı· 
rım.. Belki bir mazhariyeti 
maneviye yardımilebelki· 

de istisnai yaradılışları saye

sinde hukuk sahasında ke
male ermitlerdir.. Hocamın 
idrak kuvvetini kendi kabi. 

liyetimle ölçecek değilim ya., 

Halik, hilk<. tı beterde mü· 
tabehet ve mümasileti hatta 
müsavatı tecviz buyurma· 

mııtır t 1) Şu sel:eple hoca· 

Amerika'da yalnız ıeker 

hastalığına dair keıiflerle 
müıahadeleri netreden bir 
mecmuayıda getirttim ... 
En sonrada dünyanın en 
meıhur şeker hastalıkları 

mutahaasısı Profesör ( Mar
sel Labbe) nin (lö treiman 
dü diyabet ) adlı oldukça 
büyük kitabını da Türkçe'ye 
çevirüp benim gibi musap· 
!arın istifadelerine vakfet· 
tim . Hulasa şeker has 
talığile onbir senedir mef· 
gulüm, böyle olduğu halde 
bugün, ıeker hastalığı üzeri
ne bir dahiliye hastalıkları 

mütehassısile değil, §eker i 
hastalığını mektepte okumak
la kalmıf bir göz doktcrile 
bile münakaıaya cesaretim 
yok. 

ı söylemekten ve desiseler 

• • 

Estağfurullah; aziz, ıevgi· 
li hocam, ben okadar müta· 
laa ve tetebbuunuz size hu· 
kukla ihtisas kazandırma· 

mış demiyorum.Bılininiz ki 
f aziletinizin her noktadan 
hayranıyımdır . Yalınız 

işin içinde bir parça muzip· 
liğiniz var, eski gazetecisi 
niz, tabiyenizin heddi baı· 
ka, reklam demem . mutali
lerinizi ipnotize etmek ğa
uıu. 

• 
Hocam sizin bukerre le· 

~adüf en gördüğünüz kararı 

ben daha o vakit, ittihaz 
mı tefahür vadilerinde tek edilir edilrr.ez(görmefe n ec
zibe yeltenmiyorum .. Müm· bur olduğum için ) gördüm, 
kündür, zaten eserlerı, kafa çünkü avukatım,! uJ..uk alem· 
taslarının taşıdığı müersiri; !erinde ne olup bittiğini bil
azametine delalet ediyor.. meğe mecburum.Beni oka
Bana gelince, zavallı ben rara itaata davet ediyorsu· 
öyle değilim:Şeker hastalığı· nm.; hayır hocam o kı:.rar 

ma bundan onbir sene evvel bir bir kerre tef>iri resmi değil· 

";"uayenei tıbbiye neticesin- dir.l2]lkinci: i, i\t.hat kap ları 
de muttali oldum. O gün- zannınız gibi mestut olma 
den itibaren (yaşamak zevkı dığından hakkı içtihadım 

icabı olacıtk) ıeker hasta- vardır. Üçüncüsü, l-u karar 
lığına dair okumadık ağyarını mani değilc'ir. Çün
kitap ve mecmua ve mua kü bir kelimesinin ifadesi· 
yenesi ne koımadık tabip nln hail ise gittiği halde ik · 
bırakmadım .. N i h a y et rar çerçevesine dahil olacak 

(!]-Aman hocam, yine itiraza 
kalkışma , doğuş ~"raiti demiyo
rum, doğduktan sonra yaşayış 

ve neşvünüma şaraiti demek 
istiyorum. Yoksa doğuş ve ölüş 
şeraiti şahlarla gedalar ve zen
ginlerle, fakirler arasında aynıdır. 

Ezrail her iki tarafa aynı merasimle 
ta"allut eder, rahmi mader her iki
sini de aynı tarzda Lüyütür ve 
aynı hareketle dünyaya tevdi eder. 

daha binlerce hadise vardır. 
Dördüncüsü, 638 inci rrad· 
deyi ıtl• kı üzere kabul ede
rek bilhassa ödediğini iddia 
eden müd:1eaaleyhi ödedıği
ni ısbattan masun tutnoakta 

(2) Bakınız hocam tefsirlerin, 
içtihalların envaını izah etmiyo· 
rum, bunların mahiyetlerine va· 
kıf olduğunuza kaniim. 

icat etmekten kurtarmak 
lüzumunu da dütünmüıler, 

yalana l:ir kerre itiyat basıl 
olursa her şey ıztırar tah· 
tınd • ol nadığı halde ızlırar 

mevki ine düşürülen k artık ya
lancılık revaç alır demişler, 
iıin önüne 638 inci madde 
i'.e geçmlıler. Binaena · 
leyh hocam, ticarette bir 
tüccarı ticaret taamülüne 
tevfikan hiçbir şekilde işhat 
etmeksizin kemali safvetle 
ödediğini isbata Ee\ ked<c< k 
olursanız, o tüccar borcunu 
ikinci defa ödemek akıbe
tinden kurtulmak i\ in mu· 
amelenin vukuunu bi'e meç· 
huliyete cüşürecek, yalanlar 
düzmiye mecl:ur olacak, l:u 
suretle ticaret aleminde de 
emniyeti istikameti bittedriç 
yalan ve düzen iatlh liif ey
liyecek. bu şekilde davacı 

için ne ahlaki ne de mali. 
bir mahrumiyet varit değıl· 
dir. 

Ödediğini ispat külfetin 
den masun tutulan borçlu, 
borcu tevlit eden muamele 
nin hakikatini ıkrar etmek 
suretile meselenin malıke 

mece de tefehhümüne yar
dım etmiş olacak. 

Sizin makalenize aynen 
aldığınız zıya beyin vadeli, 
vadesiz borç misali 638 inci 
maddeye misal olamaz de
miştim. Evel olamaz. Çünkü 
bu maddei kanuniyenin he. 
defi müddeaaleyhi iki defa 
eda tehlikesinden kurtarmak 
tır. 

(3) Tüccar Türkçedir, Taciıin 
cemi olan Arapça tüccarla mü
nasebeti yok,değ'il mi hocam? 

( $1!: 11,4 1 il ! f. V 111.: J,, ' ' 15 l l f.) . (1!M1ııler ve dilekleri-
l Sünnet Altay yaı·ın 1 Gele':ler, gidenler: Dispanser için 

D ·· "' .. .. Ş h · · d lbrahim bey UgUnU e t•lffilZ e, Mebusumuz İ brahim bey 

Himayei etfal cemiyeti Altay takımının 18 hitilik dunkii trenle B ındırma'ya 
Balıkesir merkezi büyük kadro ile şehrimize gelece- gitmiştir. 
bir sünn et düğünü tertibile ğini dün ilk defa haber ver
meşgulılur. mittik. Bu haberimiz dün 

30 Ağustosta Necatıbey İdmanbitliğine gelen telgraf
Muallım Mektebinde 150 ço. la teyit etmiştir. 

cuğun sünnet düğünü ola. Misafirler yarın akşam 
cakt r: 

Köylü ve şehirli bu ı 50 
çocuğun sünneti için şimdi
den hazırlıklara başlanmış· 
tır. 

---
Vesikasız tabanca 

Edremit'ın Araplar köyün · 
den boşnak Colep Lütfü oğ· 
lu Hüseyin vesikasız taban
ca taşıdığından yakalanmış, 
tabancası alındıktan başka 

trenile gelecek, sporcuları

mız tarafından hararetle 

karıılanacaklardır Altaylı· 
lar ıerefine Halkevimiz tara· 
fından bir çay tertip edile· 
cek, Birlik kulübünde de mi· 
safirlere soğukluk ikram 
edilecektir . İdmanyurtlular 
da misafirlerine davet ede· 
çeklerdlr. 

kendisi de adliy 0 yc \'erilmı~ 
tır. 

~~~~~~~-:----:-~:--~ 

Hocam, ıimdiki mevzuat dir. Çünkü: borçlar kanu-
nazariyatı (Müddeaaleyhlik) / nunun 74 üncü maddesi 
payesinin iki tarafa da tevci· nin emri hilafına ticarette 
hine müsait olmadığından aslolan ( vadedir, vadesizlik 
Ö38 inci maddeden t Deffüd- hilafı asıldır. Binaenaleyh 
defi) yolile müddeinin de h dd' 1. d d a ı za ın e va e meı-
istifadesi manasını çıkaramaz· 

4 
I d • b 1 · 

. rut o ma ıgının ıs atı azım 
sınız. Hu imtıyaz yalınız, da- . . . 

Hasip Bey 
Mahfeli askeri müdürü 

binbaıı Hasip bey Kayseri'ye 
nakledilmif, yeni vazifesine 
dünkü Ankara trenile hare· 
ket etmlttir Hasip beyin 
yerine mahfeli askeri mü
dürü olarak nakliye yüzba-

şısı Mahmut bey getirilmiştir-

Salihatttin Bey 
Erdek belediye reisi Sa

lahattin beyin şehrimize bazı I 
itler için geldiğini yazmııtık. 1 Salalıattin bey işlerini bı

tirmiı ve dünErdek'e gitmiştir. 

Kaçak tütün 
· PAMUKÇU30(SŞ)Ayın27inci 
günü akşamı alaturka saat 3 
raddele• inde kıpli Halil oğlu 
Halil elinde olan bir kiloya 
yakın tütün ile muhtar dai 1 

resinin önünden serbestçe ge
ç~rken Köy korucusu Balı
kesir'li Mükremin tarafından 

d h k ·k t -ddea gelır, sebebı de tıcaret: Kre va a a ı a en mu 
aleyh olan hakimin solunu di ile kabili ifadedir. Kre· yakalanmıştır. Ertesi gün de 

d 151 d k il t evrakile mevcuden Balıkesir 
1 

tutan borçluya aittir. i eme , ma ar ticare I 
nhisarlar baı müdürlüğüne ' aleminde vade ile alınıyor, 

· ·· teslim olunmuştur. 
Her maddei kanuniye (e veriliyor demektir. Her hangi-------------

mir ve nehiy yolile) husu· bir muamelenin, ticaretin ki o yüksek makamı mey· 
meti halleder ( 4) 638 inci vasfı tabiisi olan krediden dana getiren müçtehidini 
maddedin hedefi de budur. mahrum olarak meydana kiramdan (ödedim) meıele
İkrarı ifade eden söz davacı getirilmi, olduğu isbat edi· sını münakaıa sahasında 
canibinden tamamen kabul lemezse o muamelenin kre· tutan da var. Şu halde o 
edilirse (Kazai terk\ yolile di ile, yani parası sonra alın- kararı bir hücceti mülzime-

1 d d b dir ortaya süremezsin Çün· eğer red edi ir e ava is at mak üzere emniyet üzeri 
olunursa (Ka:ı.ai ilzam) yo. ne) yapılmış olduğunu ve kü ekseriyet gerçi meriyet 
lile dava hallü hasmedilmiş, binnet;ce borçlur.un alacağı demektir, lakin o meriyetin 
husumet katiyen kaldırılmıı vadeli idi zeminindeki defi- oraya ihtisaaı nazari ve ari· 

zidir. Nasıl ki o bir fazla ı olur. Vadeli deyin misali · ni aynen kabul eylemek 
le husumet kat edılmiş de - iktıza eder. beri tarafa geçerse bu defa 
ğil talik edilmiş olur. da meriyet eski içtihadın 

zıddı üzerinde arzı çehre 
Hulasa 638 inci maddenin Muhterem hocam , itte eder. Demek müstakar bir 

müstesna hükmünden isti· k ı ld' ma a enizin sonuna gc ım, içtihada istinat etmiyorsu-
tade ediliyor demek ıçın burada beni tekrar Türkiye· nuz hocam. 

Geçen gün hemılremin 
muayenesi için belediye 
dispanserine gitmittim. Beni 
inciten ve müteessir eden bır 
vaziyetle karıılaıtım: 

Evvelden sıra bekliyen 
köylüler ve fakirler bir kö
şede dururken, daha yeni 
gelenler içeri alınmakta 

ve muayene edilmekte idi. 
Kapucuya bu müsavat· 

sızlığı ihtar ettlmse de bir 
netice alamadım. Bizim de
mek olan o müeuesede 
böyle bir ayrılığın olacağı· 

nı ummuyordum. Nazarı 

dikkata alınmasını rica ede· 
mez miyim? 

Okurlarımızdan: 

Salim 

bize gelen ~ 

Hafta 
Flu güzel ve bol reıimli 

aile ve gençlik mecmuaıının 
17 inci sayısı, her nüıhafl 
gibi dolgun münderecatla 
çıkmııtır. Resim müıabaka· 
s neticeleri ve çok güzel 
resimleri havi eılan bu mec· 
muayı her okuyucuya tav· 
siye ederiz. 

7Gün 
Türkiye'nin bu ço' sevilell 

ve satılan sanat ve edebiyat 
mecmuasının 73 üncü ıayısı 
her zamanki gibi dolguıı 

yazı ve resimlerle çıkmııtır. 
İçinde bilhaua Cemal paıa· 
nın son günlerine ait vesi
kalar ve resimler vardır. 

Yeni sayınızı alın. 

Çocuk Sesi 

öyle bir hadise olmalı ki da- nin en yüksek makamının Kanunlarımız daha ye
vacının davası eabit olma· kararile tehdit ediyorsunuz. nidir, bilhassa Avrupa'dan 
dığı takdirde ortadan eda , Nazar.nızda adeta nehye aynen aldığımız ahkam üze. 
mükellefiyeti kalkmalı rağmen kapalı içtihat kapı- rindeki tereddütlerimizin 
artık borç verilmemelidir, )arını kırıp fethi ebvabı iç· termometrelerinpe kaydet
ödedim definde olduğu gibi. tihatla, günaha düşmüşler tikleri humma yüksektir. 
Vadeli borcun 638 in- gibiyim Halbuki hocam me- Görenekler, taassuplar (sev· 
ci maddenin misal olu- sele birçok kimselerin içti· gl i hocam taassuptan ~izi 
nacarınllı ikinci delili. mailemünakaıaedilecekse söz tenzih ediy.num) •ema,·i e-

Türkiye'de çıkan yegane 
çocuk gazetesidir. Her nüs· 
hasında mini mini okurları 
na candan hizmet eden bil 
mecmuacığın son çıkan 240 
ıncı sayısını okudunuz mil 
yavrular? Bu sayıda zevkle 
okuyacağınız yazıları bula· 
cakıınız ve okudukça d• 

ı~tihar duyacaksınız. 

u gerçi bir fazlanın, fakat mirlerin henüz terazilerimi-
Vadeli borç misalinizde 

mesele ekalliyetindir (6) · ku·· f 1 · d k. di h 1 beyyine haddi zatinde dava· zın e erın e ı r em ere 
d h b k 'ld b istinat < ttirdig"iniz kaı ar ek- kadar nafiz h-ku"mle · b' · cıya ü,er. iç ir şe ı e orç· u rı, ızı 

!e7iyetledir. Demek oluyor ı~ k luya düşmez Onun için 638 a .. ı tan mücerret ve mü 
inci maddenin mimli <!eğil- (5) bakınız kredinin tarihini ve nezzeh olarak düıünmekten 

( 4 ) Bakınız kanunların neden 
böyle olacaklarına dair ilmi se
beplerle mebadiye temasa lü
zum görmiyorum. 

cnvaını da izaha lüzum görnıi· mahrum edebilir Fakat be
yorum. priyetin insani evsafını ter-

(6) Psikolojiye tealluk eden bu 
bahsi de sadad harici görerek cihan düşiinen kanunlara 

bizde alııacağız Sabrec!elim. uzatmıyorum. 

Hatime olarak hocaJJJ• 
ben nokta! nazarımda bil 
maddei kanuniyeyi meydan• 
getirenlerin esbabı mucibe· 
!erile münakaıalarından il· 
ham alarak musirrim. 

Onun için, artık bu bahiS" 
te hörmetle memzuç veda' 
ımı kabul buyurunuz hocalfl 

Avukht 

Emin Vedat 

+•oaaaaaaaa aaaaaaaaaoA o aa v~ 
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\ S.EÇMERUS HİKAYELERİ/ 

Liseli kanepenin etrafır.daki karları 
ayaklarile bastırdı; üstündekilerini •ki
lerile yastık halinde kesti; kuru kar 
döküntülerini de mendılil.. temizledi. 
Gençkn: oturdu. Flir dakika mesut 
mesut gözlerini kapadı 

nüyordu. Sonra çalıları ıyıce aradılar 

Basılmıt karlar üzerinde küçük bir yı 

ğın haline gelmiş bir ~ak .. yık gördüler. 

ratle sürüklediler.On, on beş dakikalık 
bir zaman geçti ... 

Gençkız: 

Genç kız bir kaç adım attı. Fakat 
kulübenin önünde kat'i bir kararla 
ayak diriyerek elini onun elinden kur· 
tardı. Liseli skisini çılıarıp attı. Sert 
karların üstünde yürüyerek kapıya gel· 
di ve başını iğerek karanlıkların içirde 
kayboldu. Bir dakika ıonra kulubeden 
bağırıyordu: 

a a 

i Düşen Yıldız ~ 
a a 
a Yazan: İvan Bunin a 

Çeviren fi. Gaffar 
Altıncı hikaye nin devamı 

Genç kız: 
Of, gı.liba yoruldum! dedi ve 

kızaran yüzünü liseliden tarafa çevire 
rek hafifçe gülümsedi: 

Sahi, nereye gidiyoru1. böyl"? 
Sakın yolumuzu ıaıırmıyalım? .. 

Heyecandan liselinin kalbi daha faz
la çarpmağa batladı. Fakat snini 
mümkün mertebe tabii yapmağa gay
ret ederek cevap verdi: 

Azıcık yolumuz kaldı.. Biraz 
sonra gene alanlarla, kubbelerle karşı
laıacağız .. Hatırlıyıımadınız mı? . Bir 
parça yavaı .. Durun, ıöyle bir hizada 
gidelim .. Hah, iıte böyle: bir, bir . bır. 
bir .. 

Alana çıkıp ta karlara gömülü ka
nepelerin yanına geldikleri zaman liseli, 
gençkızın elini bıraktı. Ancak ellerini 
bıraktıktan sonradır ki onu tutmanın 

ne büyük bir ıaadet olduğur.u ve bir 
kadın vücudunun bütün güzelliklerinin 
bu elde toplandığının farkına vardı. 

- Oh, ne güzel! Bu ne sessizlik 
böyle? Ne kutları bunlar? 
Şişkin kursaklı kırmızı gö~üs'ü şakayık 

k"ıları ardıç ağaçların<' a uçqu) or' aı cı 
- ~akayık. 
- Ne güzel kuılar! 

Liseli cebinden küçük bir tabanca 
çıkardı 

ister misiniz Eize bir tanesini 
vurayım~ 

Gençkız tereddütlü bir tebeuümle 
Hayır. istemem, dedi. 

Semiz bir ıakayık t.nlara yakın bir 
dala kondu. 

Görüyorsunuz ya, kendiliğin· 

den ölüme koıuyor. Vuracağım. 
Yok, yok, olmaz. 
Korkuyor musunuz? 
Hayır, yalnız istemiyorum .. 

Gençkız kollarını ağır ağır sallıya 
rak ıakayıkı ürkütmek istt'di; hnlbı,;ki 

o, büsbütün yakına kondu Ar.sızın kır
baç şakırtısına ben:l:iyen bir silah sesi 
ifitildi. Gençkız korkusundan gözlerini 
kapayıp kulaklarını tıkan ıştı. 

Çalıda ıakayık yoktu. Herhalde kur
ıun bofa gitmitti . Baılarını kaldır nca 
çamların arasında haleli bir ay gördü
ler. Etrafında, galiba tabanca sesinden 
ürken, kırçıl bir çakırkuıu fırıl fırıl dö· 

Liseli: 
- Olur tey değil, yahu! diye bağı 

rarak kuıa doğru koştu. Hem de 
tabanca ile ... 

Kendilerine asıl lüzumu olan şey
leri bırakarak birtakım mırnasız işlerle 1 

vakit geçirdiklerini hiHediyorlaı C:ı. Genç· 
kız henüz vücudu soğumamış ıakayıkı j 
muayene ederek sordu : 

Acımadınız mı buna ? 
Gençkızın diılerine, boynuna sarılı 

kürküne, karlara gömülü küçücük ayak· 
larına baktıkça heyecandan liselinin dit· 
leri birbirine vuruyordu Cebri bir te
bessümle: 

- Kat'iyyen! dedi. - Bakınız, eli· 
niz kanlannııt•• 

Gençkız ıakayıkı kanepenin üstüne 
koydu ve bekliyen, soran bir bakııla 
gözlerini liselinin gözlerine dikli 

- Veriniz elinizi karla temizliye 
yim ... 

Elini uzattı 
Ay çamların ara•ında aynalaşmış. 

zin e~erin gölgesirc!e ka'aıc karlar kül
renği bağlamıştı. Aydınlık yerlerde el
maslar pırıldaııyordu. Ayaz gittikçe ar
tıyordu. 

Gençkız ansızın kalktı. 

- Haa sahi, biz ne diye burada 
oyalanıp duruyoruz? Şimdi arkadaıları

mı~ı kaybedeceğiz Haydi,çabuk gidelim! 
Tekrar elele vererek skilerin! sü· 

- Durunuz! dedi.-Galib:ı biz büs · 
bütün başka bir yere gidiyoruz! l'urası 

neresi ? Bakınız, bir alan claha ... 
Yok canını do!doğru gidiyo· 

ruz. Görmüyor musunuz ? . . Bakınız, 

alandan yokuş aşağı bir yol iniyor.lıte 
oradan dereye çıkılıyor. Yalnız biz far. 
kında olmıyarak hep sola gitmişiz .. 

Gençkız durdu; şaıkın şaşkın et
rafına bakındı Alan, sessiz kalın bir 
kar tabakasile örtülü idi. Ay Eakir, ta
mamile geceye hazırlanıyormuı gıbi 

baılarının üzerinde büsbütün parlak· 
laımıı, çamların arasındaki gölgeler 
daha koyu ve daha vazih bir hal al
mııtı. Alanın bir kenarında kar yığın
ları arasına gömülmüş tek pencereli, 
siyah bir kulübe ... Karlı. tombul da -
mında hep beyaz ve mavi pırlantalar 
pırıldaııyor ... Ölü bir sessizlik ... 

Genç kız artık yapmacık binini ver
miyen hakiki 1 ir endişe ile yavaşça 

sordu 
Ayy, siz beni nereye getirdiniz! 

Haydi, geri dönelim 
Fakat liseli garip bir nazarla genç 

kıza baktı. Kolundan tutarak il~ri çek
miye başladı. 

Haydi. gelin şu kulübeye baka
lım ... Acaba içeride ne ,-ar? Ne olur, 
bir dakikacık, .. 

- Ah, ne güzel; Allah aıkınıza, 

hiç olmazsa pencereden bakınız! B~n· 
den bukadar korkacak ne var sanki? 

Hayır,sizden korkmıyorum. Yalnız 

istemiyorum. Hu,nerde kaldınız? Haldı 
gidelim, geç kaldık 

Vallahi buradan mehtap öyle 
enfes görünüyor ki ... Adeta ef•ıınevi 

bir şey! 
Genç kı:ı:: 
- Eğer gelmezren ben yalnız gi· 

derim ... dedi Sonra karları gıcırdata 
gıc<rdata pencereye yaklaıtı: 

- Hu, nerdesiniz? 
Ansızın gözleri öyle korkunç, öyle 

füsunkar öyle ilahı bir güzellikle yetil 
kıvılcımlar saçan ve ~emayı baıtan ba· 
fa yararak düşen bir yıldızla kama· 
şıp karardı ki, dehıetler içir.de, av1t1ı 

çıktığı kadar, ba~ıra bağıra, kendiıini 
kulübenin içine atıverdi. .. 

Yarım saat sonra, gene mehtapla 
yıkanan alana çıktılar ve kendılertııi 
çağıran seslerin yükseldiği dereye kıı· 

dar hiçbir kelime konuımadan yüri'ı· 

düler... 1920 

r 
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Viyana hadiseleri etrafında 

Dolf üs ün Katili 
-

Ve Başvekalete hücumu idare 

eden idam edilecek. 
-----

Kabine tamamile teşkil etti. Başveki M. 
Şuşniz ve muavini M. Storenberg oldu. 
ViYANA 30 (AA)-Yeni 

kabine Leıekkül etmiıtir. Baş· 
vekil M Şutnig ve baıvekil 
muavini Prens Starenberg· 

dir. 
ViYANA 30 (A.A)-Yeni 

kadine ıu suretle teıekkül et · 

mittir. 
Baıvekil, milli müdafa, 

maarif ve adliye nazırı M 

Şuınig. 
Baıvekil muavini aynı za· 

manda da emniyeti umumi· 
ye iılerini idare edecektir. 
Rrenı Starenberg. 

Hariciye nazırı, M. Bergar 

Valdeng. 

bir noktada ge~mişdeğildir. 
2 - İtalya kıtaatı A vus. 

turya topraklarına girmiş 
değildir. 
3-ltalya' nın Viyana sefiri 

İtalya hükumetinin M. Fon 
Papen'in Avusturya'ya gön
derilmesini kabul etmediğini 
Avutiturya hükı1metine bil
dirmiş değildir. 

4 - Teeyyüt etmiycn di. 
ğer bir şayiaya göre, ltalya 
Avusturya'da nazi nüfuzuna 
kar~ı koymak için,Hobeburg· 
!arı tekrar Avuıturya tah
tına çıkarmağı düşQnmemek· 

tedir. 

PARİS, 30 (A.A) - Ha· 
vas ajanaının Berlin muha • 
birinden: 

Dahiliye nazırı, devlet U· 

mumi komiseri vazifesini i
dare edecektir. M Fey 

Maliye nazın M Bureş 
Ticaret nazırı M.Stoıinger. 
içtimai basiret nazırı M. 

Nustadeter. 
Ziraat nazırı, bu makama 

hiç kimse tayin edilmemiş
tir. 

Evvelki gün efkarı umu· 
miyede heyecan uyandıran 

' M Mossolinl'nin Avualurya 
hududunda yaptığı askeri 

PARIS, 31 (A.A .) Viya . 
na buhranının süratle hal
ledilmlı olmasından dolayı 
burada memnuniyet izhar 
edilmektedir. Yeni Baıveki· 
lin M. Dolfüs kadar ıosya· 
lııtlerin dütmanlığına uğra· 

mıyacağı tahmin edilmekte· 

dır. 

nümayi§ leeirini göster· 

mittir. 
Daha evvelki gün Stiri 

ile Karintie'de isyanın devam! 
ettiğini bildiren Alman ga· 
zeteleri, dün büyük harf
lerle Viyana'da sükünun ia
de edildiğini bildiriyorlar. 

Mostag Post gazetesi M. 
Dolfüs'e kartı yapılan sui· 
kastın bir Avrupa meselesi 
olmadığını ispat etmeğe 

çalıtmakta ve demekte
dir ki: 

"Avusturya milleti Avru· 
pa'nın ıulhü namına sükunu 
ve komıularile sıyaaet, iktı

sat ve kültüt münasel•etleri· 
ni ıüpheeiz kendi vasıtalari· 
le temin edecektir " 

Bu gazete Fon Papen'in 
rolünden bahsederken diyor 
ki : 

İSTANBUL , 31 (S.Ş) -
Viyana'dan ~elen haberlere 
göre şehirde sükunetin iade 
edilmiş bulunmasına rağmen 

vildyıtlerde bir çok kanlı 
müsademelerin önüne geçil
miş deı:;ildir. Avusturya' da 
umumi vaziyetin karışıklığı 
devam ediyor Vukua gelen 
ınüsadernelerden simdiye ka·· 
dar ölenlerin adedi 300 ü 
bulmuştur.Mamafıh hükumet 1 

yeni ve ~ ' dıletli tedbirler a. 1 "Kendisi birinci ıınıf po
laralı: vıı~iyete hakim olma· 

1 
litika kuvvetine sahip bir 

-
'_Dünva üzerınde s. İyasi ve iktısadi hareketle-' - :·s:::;ı!n•:•••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••: 
1 .., '1 : Küçük : Lale : Yazan : 
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.-: P.ı p ıtyal.ırJan Ja ı~ te r elile ı şaret ederek: 

Arttırılıyor Milletler cemiyetinin bir 1 mevdut mıs ın , Ayje'.l - Deyha .. o köyden; di. 
"P t Ll d 1 Ayse, bakı r rengini andı ye cevap verir. 

1 raporu es er oy 11 dan ., • 
"Ncvyork Timcs" den Budapeşte'nin 22 büyük ran gün y:ınığı yanaklarını • 

Am~rikan Bankııcılar cemi· 1 "Neue Freic Prcs~e,. den I bankasında ve posta tasar- bir lale buketile saklarken Burhan, etrafı ~·içek ve 
yeti reisi Mr. Law Şikago Tımes gazetesine Cenev· ruf kasasında halkın birik - gülümsiyor: meyve bahçelerile çevrili bu 
radyosunda verdiği bir nu· 1 re'den bildirıyor: f tirdlği para haziran ayında - Bilmem; diyor. Sen bi- köy \' İftlığiode mükemmel 
tukta, «Bugün Amerika'da Milletler cemiyeti larahn- ı lirsın. iki ask yılı geçirdi Atlı:. 9,2 milyon artarak 562,4 B h 
kredinin artması bankalqr- dan neıredilmekteolan Re. ur an gen\ b,r \ Ctlik gun oldu dudaklarındaki a-
dan ziyade iş adamlarının view of World Trade Is· milyon Pengöye baliğ olmuştur. müdüriidür Ç ı ftlik sahibi lev neC~si oldu; gün oldn 
C 1. · · · d' d Cari hesaplara yatırılan bütün h · 1 aa ıyetıne ıstınet e ıyorn e- mindeki mecmuanın ne~ri· er eyı onun e in e a~k daussılası bir tango gi· 
miş ve sözlerine su suretle yatına nazaran cihan ticare· mevduat dahi 3 mil yon arta- bırakm ışt ı r . O, çifti k müılü - bı dudaklarında ıslıkla çaldı. 
d vam etmiştir : •Memleket- tinde beı sene evvel baılı· rek 467.2 milyon Pengöye rü ıl eğil, mal sahibidır a. Bazı günler, yazın alev 10• 

te her sağlam İf, ihtiyacı o- lıyan sukut, 1933 \enberi çıkmııtır. ıle tıl · Çiftlik ovayı kuş ha luduğu zamanlarda, yol lı:e-
lan parayı bulabilir. Eskiden durmuı ve hafif bir yüksel- _ ._.... kışı gören hır yamoı·taılır narlarından Iııle derdiler. 
olduğu gibi bugün de sağlam me baılamııtır. Ham mad. Ovadan buraya t ı rman an yol Ve bazı güzel bir akşam 
miistakrillere bankaların ka. deler ucareli 1932 ye naza· Hicaz' da yeni imtiyazlı daima hır knmer gihi göl- ıl tl koru içinde harman dönü-
p darı açıktır . Şimdiye kadar ran 1933 le yüzde 8 nisbe- g eli ve s erınılir . Yol kenar şü köy kızlarının çağırdığı 
bankalar tarafından ikrazatta tinde ve fabrika mamulatı şirketler 1 l a rında kırm ı z • hır e r yürek yunık köy türkülerini dinle-
bulunmıık arzusu bu derece ticareti ise ancak yüzde 2 resm i gı b i açan lı!l e l e r vardır. diler. 

k b t b 1. · d"" ' · b "Wirtschaftsaus.,.abe T. P .. ,dan b lk' 1 1 b re a e a ıne gırme ıgı gı· nls etinde artmııtır. Buna 6 O. u çapacı k ı z ı nı çok de- ı yı tat ı ir rüyıı gibi 
b. ı f · ı d h' b' Az zaman evvel İngiltere b" 1 ı a ınan aız er e ıı' ır karıı buğday ve yem tica- rın ve hudutsuz bir a şkla oy e çabuk geçti bitti. 
zaman bu devrece düşme- reli 1932 senesine nazaran de hususi müteş .. bbisler ta seviyordu, do , tlar . •• • 
miştir . Vfikıa bankalara ya- yüzde 8 niıbetınde dü~müı· rafından Saudi Arabian Mi- lforh ıın'ın a ~k ı, ates rengi Üzüm ve çiçek kokan bir 
pılan mevduat azalmııtır, fa- tür. Bilhassa bazı Avrupa nig Syndicale imtiyazlı şir· iki L11eden doğdu . yaz gecesi boşlamak üzere. 
kat iş adamları istikrazdan memleketlerinin buğday ti- keti kurulmuştur Şirketin l z akları.lan 
çekinmedikleri takdirde mev- careti şiddetle gerilemiıtir. itibari sermayesi :::OOOO İn 

esen rüııgAr 

köy kıılarının içli ve yanık 
türküler ini taşımaktadır. Ay· 
şe Burhan 'ın omuzlarını asıl
m ış, ılere kenarına doğru 

in ı yorlar. Burhan ıslıkla bir 
şarkı söylemektedir. 

• • 
• 

duatın miktarı da yüksele- Bütün emtianın vasati fiat - giliz lirasıdır. Şirket , Sau· 
cektir.Ticaret erbııbının ban- ları 1932 ile 1933 arasında diye Krallığı dahilinde ma
kalardan çekinerek istikraz. yüzde 11-12 niıbetinde düı- den iıletme imtiyazları istih-
da bulunmaları için korkula- mü•tür ı· k d J 

Onlar, yazın ate · nefes 
alup yalaz h ı r nefes verd ı •'i 
b' o 
ır yaz öğles i n d e tun ııt ılar . 

rını gömerek istikbııl ıçın 
y sa ı ına sa ını gütmektedir 

Burhan, hnvuz ba s ı odn o· 
plAnlarını yapmak itimadını ----------

• 
turuyordu . Dıılg ı n .J. ; bir şey· Uzaktan uzağa kôpek ses· 

!eri gelıyor . Saatler, duyur
madan avcı kolunda ilerli
yorlar Sık dallar arasından 
sızan ay ışıkları var. Ayşe· 
nin bütün hoppalığı üstünde 
bu gPce. Yerinde duramıyor 
hiç. Ko~uyor, Burhan'ı koş. 
turu yor; saklanıyor ve a~aç· 
lora tırmanarak Burhan'ı da 
tırmanmağa mecbur ediyor
du hatt:l .. 

göstermelerine bağlıdır. Son 
zamanlarda bu itim&t kendi
sini röstermeğe başlamıştır . 

Bankacılar kadar hiç bir 
gurup kıılkınmıya heveııli de
ğıldir. Hükumetin kalkınma ' 
siyasetini ve memleketin ih· 
tiyacını bankalar beslemek· 
tedir. Fakat Cerdi teşebbüsün 
hükumetin desteklerinden 
kurtul11rak tam bir istikl:lle 
sahip olacıığı zamanı sabır· 

s ı zlıkla bekliyorlar . Memle 
ketin vaziyetinde büyük bir 
salııh görüyorum. Maamafih 
bitaraf bir komiıyon muhte. 
lif bankacılık kanunlarını tet· 
kik ederek tashih edilmiş bir 
sistem çıkarmalı ve kongra· 
nın gelecek İ\·tima devresine 
arzetmelidir. Bugünkü A· 
merikan bankacılık sistemi 
islaha muhtaı; tır. 

Bankacı , halkın itimadını 

kazanmak istiyorsa, kendiııi 

de halka karşı itimat göster· 
melidir. Bittabi namussuzluk-

Nasyonal Sosyalizm 
Ianıyoıe. 

parça- 1 !er düşünüyordu ga liba. 
Kumla rı ı· i ğn iy ~rek ken· 

dine yaklo on oy ıı k sesl e rı 
duydu . Ba sı nı ger i çevirdiği 
zaman g un ya n ı ğ ı yiızü ba
kır rengıni almı~ kumral bır 
g dDÇ k ı z göı dü. Genç k ı z, 

el ı ndc·kı ı k i IAIP gibı k ,znr 
ırı , ştı Ltlı d r ri on• uz • lnruk· 

(Üst tarafı birinci eayfada) 

Bunlara memnuniyet baht 
bir yardım yapılmıyordu. 
lıtıkbale ait bir ümit ve te
selli yok idi Orta sınıfa 
mensup halkın büyük bir 
kısmı hemen bütün varlığını 
lnflation ile kaybetmişti. Va 
tanperverlik ve içtimai em
niyetsizlik en ıon hadde 
varmııtı. Hitler geldi, bu 
iki mefhumu birleştirdi, fa. 
kat timdi zincir kopuyor. 

• • • 

ve haset, lstirkap ve 
kançlık. 

ku-

Bunlar timdilik meydanı 
aleniteye çıkan zaaf mem· 
balarından lıir kaçıdır, her 
halde fU mtıhakkaktır ki. 
bütün dünyada nefretle kar 
şılanan son Alman hadiee· 

leri , vahşiyane harekat, top· 
lan idamlar kuvvl te delalet 

Huni ırı od a nıza koyun; 
ded ı .Aına ou içine bır a k ı n Ça· 
buk oola r bu lü leler . 

Burhun, bu j~ç i kıza ılk 
de fıı ogün dıkkatle baktı 
Oürb uz bır k ı zdı bu . 

Ayşe , nihayet yükıek bir 
aj:':ara tırmandı ; dalların ara
sında kayboldu. Burhan'da 
onu aramak için arkasından 
ç ı ktı. 

etmeyip fÜphesiz daima zaa- ' iki ateş Lile rengınde du- _ Ay~e ' Diye seılendi. 
fa delalet eden ahvaldir . dakları ve dalgal ı, hır Ce vap veren olmadı. Daha 

•.,• de nız gib i adamı tutan yeş ıl yüksek dallara çıkmıttır zon-
En ziyade içtimai terak- gözleri vardı . De likanl ı ona nile daha tepelere tırmandı. 

k ismini sordu. Kız ; 'I lb k i için alakadar olan insan- ı a u i Ayşe \· olı: aşağılar-
Sert, haıin, merhametsiz. ların Milıtarisme için bir - Ayşe' diye cevap ver· da idi. 

şeyleri kalmaz. Dahilde mu- di. Yapraklar hışırdadı. Yerıı rica ve niyaz tanımıyan ik· 
tısadi hakikatler siyasilerin 
emirlerine ramolmazlar 

kabil taahhüt ve yardım C:ünl cr, ılalındon kopnrıla - dolu bir şey düştü . Ayşe bir 
fikri, harice zıt olan ve rok su iı· ıne bıra kılm ıs bırer çığlık kopardı 
harbi düıünen bir fikir ile l;lle gib i boyun bııkere'k sol- • • 
elele veremez. Bir sahadaki dular. Burh.an'la genç ~ızın / Burhan anr~k ertesi aabah 
terakki diğer sahadaki ak , l ostluğu gu 'd'"1 ı.: ıın e ıler - g'özlerini açabildi biraz. Her 

tan doğan ademi muvaffnki- temin etmez. sülamel ile birleştirilen:< z led i. • eyı bulanık görüyordu Her 
yeller istisna ed ıl ınelidir. Pa- İleri ve geri, yani terakki ve • • ~eyi bulanık ve buğulu bir 

Tezahürat, nutuk üzerine 
nutuklar ne sürüm, ne ka
zanç, ne ite ve ne de ücret 

ram zın düşük kıymetine rag· Almanya'da iltihaz edilen irtica hareketlerini birleıtir · • <'am a r ka.ınılan ıeyrediyor-
men son üç sene zarfında sert tedbirler kısa bir an mek tecrübesi daima akı'm A • · du • ank ı Y .ılnız bunlar ara· 

1 
· ~ nın ~c h i r kızlnrıııı ı 

kapanan bankıı.lorda mevdu- için vakıa kolaylıklar bah- kalmağa mahkumdur. 

1 

kıskandırn ı·a ic hır n eşes i var- s ı n ı l a A!~e'yı bir?z vuzuhla 
atı olan kimseler beher do. ıedebilir Fakat az zaman dır Ay<r 've" 1 

1 
ı: o rebıldı . Hafıf bır seıle: 

1 b it b 1 
· -:.: · . :--orc O ıFŞe, ıaya - H . 

ğa çalışmaktadır . / ıahaiyettir. Kendisinin mu· 
LONDRA, 3o (A.Al tedil ve ihtiyatlı bir siyaset 

Royter ajansının Roma mu takip etmesi, mühim bir va-
habiri bildiriyor: ziyeti anlayııla tetlcik etmesi 

ar aşına a mış eş sent ıonra if "r yine her· • 1 tın k.rba <'ı dır . 0 nereli ol - - on sebep oldum; dı· 
alabileceklerdir.» bat olur. Fazla it ~ dl • duğunu soranlar:. ye oğ'l ıyrırdu 
-------~-----! me~c~t. ol.sun olmasın. faz · / ilin rgl 1Cr8 en dik bir yerind en':~::~: ' llrte•i g-ün Burhan'ı uıalı: 

la ı§çı ıstıhdam etmesini i§ 1 MemU 1 - d kiremit8iz daıularile yar ı go- bir ~ahirdeki hastahaneye 
ratle te,ekkülü büyük bir sahibine emretmekle iısizli· . r ugun an 1 riınen bir köy Riluetini kalJırdılar • •• 

Teeyyüt etmiyen bir şa- beklenir .• 
yiaya göre italya'nın Viyona Aynı gazete M. Dolfüs'ün 
sefiri, M. f'on Papen 'in Al- katlini ertesi günü ç kan 
manya'nın Viynna sefıri ola· bazı Alman gazetelerinin 
rak gelmesin:• ltalya'nın ka- vaziyetine temas t>derek di
bul etmiyeceğini bildirmiş- yor ki: 
tir. 

Bununlıı beraber, İtalya'nın 
Almanya'yı Avusturya'nın d~
hili işlerine karışmııkla itti
ham ettiği bı r sırada, ken. 
disini aynı ittiham altında 
Iu,lmıık vaziyetine g i rmeğe 
nıeydan vereceği me k ıltlur 

ViYA YA, 31 ( A.A )- Salz· 
burg vit.ıyetinin 3 şehrinde 
ehemmiyetsız muharebeler 
olduğu bildiriliyor. Fakat 
Avusturya'nın geri kalan kıı
mında bir musiki bayramı 
yopılmaktn olan Salzburcr 
Sehr de dahil oldu•~u hald~ 
sükunet vardır. " 

LO.NDRA, 31 CA.A) - Hoy
ter aJıınsının Roma muhobi

i bildiriyor: 

İtalya hükumeti şu haber· 
eri reımen tekzip etmekte

dir. 

1 - Avusturya kıtantı 
tal ya hududunu her hangi 

« Mütemadiyen İngiliz, 
Fransız, İtalyan tt>lakkile
rindeki tesanüt kaydedilmiş

tır. Alman hükumetinin de 
Paria, Londra ve Roma ka· 
bineleri ile tel'ınde müteıa· 
nit olduğunu biliyoruz. » 

ViYANA, 31 ( A.A . ) -

Askeri muhakeme M. Dolfü
s'ü katletmekten ıuçlu Ot
toplanetta ile baıvekale

te karıı hücumu idare eden 
elektrikçiyi muhakeme et. 
mittir Sorguya çekilen suç
luların Viyana'lı oldukları 
anlaıılmııtır. Plametta M. 
Dolfüs'ü öldürmek niyetinde 
olmadığını, fakat müdafaa 
mecburiyetinde kaldığını 

söyliyerek n a z i 1 ~ r i n 
her zaman kullandıkları 
müdafaa sistemini kullan. 
mıtlır 

PARIS, 31 (A.A) - Yeni 
Avuaturya kabinesinin SÜ-

memnuniyet uyandırmıtlır. 1 ğ~ ça~e bulunmaz . Mahr.u- Bıgadıç N.:. hiye sindtı mukimi K<iy Ayşe'nin dedikoduıile 
ViYANA, 31 (A.A) - Dün mıyetı caiz olmıyan ham Fettah efendıye 1250 lira ~·alkanJ ı . 

askeri mahkemede mahke j maddeler ithalinı menetmek- , borçlu Sındırgı'nın camikcbir ele .ihol,, eılilP ı · e ktir . "ayet - Kahpe olmuş ! diye bir 
me edilen M Dolfüs'ü kat- le paranın kıymeti daima mahallesinden Ali bey zade verılecek lı ~ de l k•ymct j rııu - rıvoyot te aldı.' ~ürüdü hattıl 
letmekle suçlu Ottı planetta muhafaza edilmez Geçen llıkk~ beyin mahcuz mahal- hommeneyı bulmadığ ı takdir · • 
· ı b k" I t h Al d d D~likanlı hastaneden sa-ı e a~ ve a e e ucümu ıene manya' a ticaret can- lci mezkılrede kılın sağı J>İir. e en son u rtırnn ı n tn:ıhhü· 
"d d 1 kt 'k · d 1 ı 1 b k" k ı k kat olarak çıkabıldi. Herkes ı are e en e e rı çı i ama anmış, imalat mahsus dere- sünlerli Hıılıl İbrahim UEta. 'u u 1 a mn iizHo art ı r· 

hk . d'l · ı d ' d ıııan n b d onun suallerine omuz ııı"lkı'-ma um e ı mıı er ır ce e artmıı ve iısizlik J<ZRI · dükkllnı. solu Şerif usta ha.- 1 on eş g ün aha tem . 
m 1• · t ' d did edılıı1ı'a ı · yordu. Ayşe'nin ne olduğu· 

BELGRAT, 31 (A.A.) 
Siyasi mahafil yeni Avus 
turya kabineainin Dolfülsüz 
bir Dolfüs kabineıi olduğu 

ve aynı siyaseti muhafaza 
ettiği kanaatindedir. 

BELGRAT, 31 (AA) 

Hududu geçen 300 Nazinin 
derhal ıtlahları alınmıı ve 
kendileri hapsedilmiılerdir. 

Dün akıam nazırlar meclisi 
toplanarak nazi mültecilere 
yapılacak muame).,yl müza 
kere etmlıtır Mülteciler hu 
dudu Zırhlı otomobiller, 
Mitralyoz ve ıilahlarla geç
tiklerini söylemiılerdir. Akı
betleri hakkında sorulan su-
allere hepsi Berlin'in Alman· 
ya'ya gönderilmeleri için mü 
dahele edeceği cevabını ver
mektedirler. 

ıı, ma ı vazıye ı üzelmiı nesi. arkası molln lbrahı'm ., o ııı •n ı.rı ve on 
he · · ·· • nu bilmivorlardı. Onun bu". ve para takviye edilmı'• ol · h .. .. l 1 ş : ncı gunu aynı saatte J ., voresası anı, onu yo i e mah· t · h t ı 

eaydı ve nihayet bütün mem- mezkıl r g•ıyri menkul en ,.0 k un a ıra arı arasında bir-
dut bir bap hııne, VR altında- • şey vardır k ' hAIA lı: 

, leket hakiki bir refah ve artırana ih ale edilecektir. 1
• "" co taze 

ki bır dükkıtn ı toribı illln- h b ve çok tatlıdır · Ay•M'nı'n 
saadete kavuşmuı ve bunun 
tesiri memleketin her tara· 

fında rahat bir hayatın te · 
cellisi ile hiuedilıniı olsay· 
dı, rejimin fimdi içinde 

sarsıldığı buhran vukua gel· 
mezdi Fa kat bu netice el 

1 de edilememiftir. Bu mu · 
vaffakıyehizlikte diğer se · 
beplerln de tesiri olmuıtur. 

ı Bir çok ,uurlu Protes • 
lan ve Katoliklerin hüku
metin dini sahadaki tetbir· 
!eri karıısında duydukları 
tereddüt ve endiıe . Yahudi 
aleyhtarlığının dahil ve ha-
riçteki akıi tesirleri, idare 
mevkiindeki zevatın yekdl· 
ğerlne karıı duydukları kin 

mıı cuz u hane aynı z3 man- , .,~ 
dan itibaren otuz gün müıl d · C ayak ucunda: 0 mu tü zade Mehmet efen-
detlo açık artırmaya çıkarıl. d ' 1 lO - Ben sebep oldum• di· 

ıy u l O l irn mukebil indo 
ınışlır. Ve bu baptaki sart · ki ' ye ağladığını çek eyi hatır· 

ıpote ıdır Bundan basko 1 b"l 
name 29 7 934 tarihinden itı- • ıyo ı ıyor . 

mezkur hane üzerinılo bir 
beren on giin müddetle her hak idıl i as ı nda lıulunanl~r 
kesin görebılec•g' i surette da · ı 

v :ırsa taı ı ıi ıl:indan itibaren 
irede açık bulundurulmakta. yırmi gün İç inde e vrakı müs-
dır. Delluliyo vo masarıfı bitolerile birlikte H'rayn nıü-
sairesi alıcıyıı ait oldu- racnot cylcmelı· ri. akRi takdir 

ğu gibi satış peşin para ile. 

1 

do satış bedelin in Paylaşma . 
dir. Mahcuz hane ve dükkıl sınıhn huri\• kalacnklardır 
nm tamamına (1600) lira Almnğa talip olanların yiızıle 
~ıymet takdir edilmi.ştir . Ve- yedı buçuk nisbetinde pey 
rılecek. be,lel kıymetı muhnm - akçası vermeleri lılz;md ı r . 
me~e!ı veya yüzde yetmiş 1 Talip olanlar peylerini koy
beştnı bulduğu takdir~e ~ez-J mak ve daha ziyade tafsilat 
kur hane ve oltındakı duk- almak üzere Sındırgı icra 
k~nı 1 - 9-93~ ta~ih.'.ne müıa. doireRine müracaat eylemeleri 
dıf cumartesı gunu saat 15 ilı1n olunur. 

• • 
• 

Şimılı Burhan sakat bir 
ihtiyardır. Eski patronu onu 
yine aynı çifılığa aldı. O 
şi mJi eski hatıralarla dolu 
çiftlikte yı~ıyor. Burada 
gençliğinin bütün dauHıla
lıırını bütün acılarile duy· 
malı tadır ? Buradan git . 
mek istiyorsa da, iki şeyden 
mahrum olmak onu çıldırtı
yor. Yol kenarlarındaki 
birer yürek resmi gibi açılan 
IAleler ve kö• lı: 1 .• • J ız arının 

'oyledıkleri yanılı: kö r· 
k"l . y ur. u erı .. 



-----SAYFA: 4 -------·----...... ---------~SAVAŞ>::-·.,,..,;.....;;._...__....,...., ________________ AGUSTOS l --~ 

HER 1\ K Ş .\ M 

Aile Bahçesinde 

Selma H.Mustafa B. Kanlı apaş dansında herkes sinirlerine hakim olsun 

Büyük fedakarlıkla celbettiği 
miz Türk sanatkarları Mustafa 
B. Selma hanım ve arkadaşları 

Varyetelerine bu akşamdan itibaren 
başlıyor 

~lemleil.ctiıuiziıı hel' ıarafıııdıı l.ii' ii"- l'a~het 
• • 

ka1,aııaıı sı~' iıııli saııatk:hmıız ıııkdiı k:.ir lıal-

kınııza nezih ~ect•ler vasalacakıır. . ' .. . 
Geliııiz Görüııüz 

' 
Bıılıkesir 1\skeı·i 8<ıtı11 

Al ıııa l\t,ıııisyonııııda ıı: 1 

Balıkesir ı..ıt:ıalı ilıtiyaı·ı it;iıı ıııuktezi ~ iiz lıiıı 1 

kilo sığı!' eti, ~ irıııi hiıı kilo sadt• ~ağı kapalı 
zarfla ve lı;I\ 'aıı:ıl iı·iıı üc 'iiz hiıı kilo ~aıııaıı . . . . 
aleni ıııuııakasa ilı· ilıalı•lrri ı ı-8-93.t cuıııartı si 
~ilııii saal onda ~·ap ılaeaktır. Talipkı·i ıı ıııezkı'ır . 
giiıı H~ ~aatll' Balıkesir .\~kf'ıi aıııı .\lrııa Ko-, 

misvonuııa nıiiı·:ıcaatlaı·ı . 4-2 
• 

Bcılıkesiı· 1\skerlik Şıı

besindeıı: 

Su IH·ıııiz ııııntakasırıd:ı 11111 ı..av' f'I, '(' eh C'\' lll .. ._ . . 
hazined.-ıı ıııaaş alaıı lıarp ıııalt'ıllPrile şelıit y«'-
tiıııleriııiıı 93-1 ikramivel<•ı· iııin leYziiı.c 4 ağus-. ' 
tos 93.t tuıııaı·tpsı l!:iiııii lıııkt'ırııet hiııar-ıııda ıııii-• 
tesekkil koıııb' oıı lurafıııd:ırı h .. sl::ııwt'ağı il:.\ıı 

• • .. 1 

olnıı ıı ı·. 

Balıkesir posta ve tel
graf müdürlüğünden 

ı - Balık('sir - Balya - (:aııakl.ale haftada 
İİ(' sefer kaı·sılıklıdıı·. • • 

2 - Balıkf'sir - Baha lıafıada İİ<' ~ı·f .. ı· karsı-
• • • 

lıil.lıdır. 

Balıkesir - lla' ı·•ııı - Edremit karsılıldı • 
•• ,) 

evnıidir. 

Yukarıda göslerileıı posta siiriitiilükl<•ri dai
remizde ıııcY<'lll şarınaıııderı ıııueihincc 27-7 
93-l tarilıiııdf'ıı iliharPıı virıııi giiıı nıiiddetl(' . . 
nıiinal.asaYa ı·ıkarılııııstır. ı G-8-934 taı· ilıiııdc . . . 
saat oıı altıda ihaleleri y:.ıpıla(~ağıııdaıı talipleıiıı 

rııüdürivete nıüraeaatl::ırı il:'ın oluııur. 
" 

llalıkesiı· Pt)St<• ve Tel
gı·af t\ılüllüı·liiğiindeıı 

Balıkesir - ı;aııaı..kale :ırası lıafıada iki sefı·rli 

postası, nıeveuı şarLııaıııe ıııueilıiıın· _ 18-8-934 
1 tarihinde saat 16 da ilıale l'dil ıı ıl'k iiı.t·ı·t• 29-7-

934 tarihinde ıııu ı ak<ısu~a koıııılnn şııır. Talip
lerin müracaatları ilan oluııur. 

' ------.... ---------------·=-~lll!!!!!!!!!~l~~!!!!!~l!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!l!~!~~~l!!!!!!!!!!!l!~~!!!!!!l~!!!!!!!!l~!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!ll!!!!!~!!!ll!!!!!!~!!ll!~~!!!!!lillll .. ------------------·-- a 
-~==j !; 1111111 lf.11114 A llııı ~'il t~~ --www ı , p Temaşa ~ 

liı~iiiiiiiiiiıırnıijııırı·iıııııııııiıiiiiiiiiiiiıiıııııı~ııiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııııııııııııılırrr; r! = ~ 
1 __ ı _ 

Sinemasındil SİlVEMASINDA / ı: Şeref Bey idaresinde n BalıkP~iriıı lıel' lıtb~s~a t' ll 

31 Temmuz 934 Salı dan it ı ~aren 27 Temmuz 934 Cuma dan İtibaren t: ıııukı·ııııııel olPlıdır. ~ 
Çinganeler Kralı ı~ f Konfor. Temizli~. ~ervisleri~de~i 

Tt·ıııs , ı t·lh·rı1t~ı-: Evlenecek Kızlar n neza~et ve cıddıyet, ernnıyet 
.IOSE ~fO.llKA =~ Gerek Memleket halkının. 

HO.-.İT.\ ~IOBENO Bu şen ve hoş fılimi 
1 

•• gerek bütün misafirlerimizi 
llu filimde istediğiniz her şeyi bulacak- a·· umumi takdirini celbetmiştir 

sınız Çok latif ve cazibedardır. Mutte. gÖrn1enizi taVSİye 
şem ve gönül okııyan sahneler, aık, şiir ~A·~ G d 
müzik ve JOSE MOJİKA'NIN billur sesi d . • T EMA.y azinosun a 
sizi teshir edecektir. e erız • 

Ayrıc dünya havadisleri 
Suvare 9,30; Cuma matinamız 

Mevsimin en kibar fi/imidir. 

2,30 dadır. Yakında: Ben bir 
8ineıramız gayet •erind r. Soğuk hava· 

makinaları ve var,liratör leri daima faali- ı p k "' 41 lllt'\('lllllll' 

,

yettedirler. ranga açagıyım' .•! 
1 

'il Balıkesirin en eyi tanınmıı bir otunna ve 
- l 41 dinlenme yeridir. 

.d 
Muhterem Balıkesir '; ••::::::::::::::::::::: 

Ahalisine Müjde. li 1 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
oldulum Müsyü Vil. 
li tarafından en rr Üf· 

kü1pesent bey \e ha· 
nım efendileri nıem . 

nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka · 

!ar ima l ediHiği gibi 
eski ppka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

• 

BiR 

Defa 

Deneyiniz 
:,,, · \ı":,ı,,;\ ... r, ,~' ; . ,. ı'ıt;°'ı:·, · ~ -.. ~ 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi· 

seler üzerinde olan 

bi umum lekeler beş 1 

dakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol· 

mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
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KADRİ Tuhafiyeci 
1 
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YÜN i Ş 
Satış yeri: 

TAVSANLILI ZADE FAHRİ . . -

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
-- ·- -- . . _.; 

NEVROZ İN 
CELAL 

Bütüıı asap ağrılarını süratll 
• • 

geçırır. 

1 - DOKTOR 

Mehmet Şakir! 
llergun ha"lalıırıııı ~ant 

z .ı,.rı ak~:ıın~ kıı ı l u r knbul ı 

-
Dr. M. Ali 
~leııılt•k.et haswlıf 

1 ııP~i t>ilt, frı·rı~i. ııe 
J ~oğul. luğıı lı:ıslalı~I 

111ÜIel1:.1 ~SiSi. 
eıl · r ~ 

.\dn·~: "tı~J;ıfafakilı Hastalarını• aat ~ff 
1 1 il · 1 K · hükümet caddesinde "'ı 
nıa ıa ı·~ıııl I' :ın·~ı il h . d k bııl _ . . : ayene anesın e a 
_IJeY. ~lurlıes~varıııda. 1 tedavi eder. . ../ 

./ 
Neşriyat müdürü: ESAT .ı\Dll-

- - ·-
Viliyet Matbauı Balılceti' 


