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Dil Kurultayına 
Halka kolay
lık gösterece

kler 

İstanbul 
Tramvay 

Tarifesine ayın on 
altısında başlanacak 

19 Ağustosta 
Reisicümhur intihabı 

Bulgar 
Protokolu Halkevimiz de iştirak edecek. 

SOFY A , 5 (AA) _ Bul- 18 Ağustosta lıtanbul'da reili Abli bey temıil ede· 
garistan'la Sovyet Ruıya toplanacak olan büyük dil cektlr. 

IZMIR 5 ( s. ş. ) 

IST ANBUL, 5 ( S Ş ) - 1 
Şehrimiz yeni tramvay ta
rifesi ayın on altısından iti· 

baren tatb ik mevkline ge

çecektir. Bu ucuz tarifeye 

göre birinci mevki için aza

mi ücret sekiz kurut otuz 
para, ikinci mevki için altı 

kurut on para olacaktır. 

Hitler'in Rayştağ'daki nut - arasında diplomaal münaıe· kurultayına Halkevimiz de Evimizin bu ıubeılnln ça-
betlerinin iadesine müteallik iıtlrak edecektir lı ımaları Türk dili tetkik 

Nüfuı muameleleri hak· 
kında dahiliye Vekaletinden 
vllA.yete bir tamim gelmlt· 
lir. Tamime: göre bazı yer· 
lerde nüfus dairelerinin mek
hırn nüfuslarıl kaydetmek 
için:muhtar ve belediye il 
ıtıühaberlerinden ayrı olarak 
Polis tahkikatına lüzum 
iöıterdikleri ve bu yüzden 
trıektum nüfuı sahipler inin 
nıuhtelif daireler ara11nda 
günlerce ıüründükleri anla
tılrnııtır . 

Vekaletin emrinde gizli 
nüfusların kaydı itinde hü· 
kılmetfn takip ettiği hedefin 
azami kolaylık ve sür'at 
olduğu, mektum nüfusların 
behemehal ve azami sürat
le 7azılma11 icap ettiği , hal
kın tikayetlni mucip olacak 
hallere meydan verilmemeıi 
muhtar ve ihtiyar heyetleri 
ve ya belediye ilmühaber
leri üzerine mektum kayıt · 
ların derhal yapılması bil· 
dlrilmfıtir . 

Vekalet; emrinde, halka 
müıkülit gösteren memur
ların ıiddetle cezalandırıl

Üç çocuğunu da 
denize attı. 

İSTANBUL . 5 (S · Ş . ) -
Çıldırarak Haliçte üç çocu · 
ğunu denize atan Lütfiye 
lımindekl kadın çocukları 

nı denize atarken kend İ si 
de düımüıtür \ 'aka ma
halline yet i ıenler hem çıl · 
gın kadını, hem de çocuk. 
ları kurtarmıılardır . 

Rauf beyin m ah
kem esi. 

iSANBUL 5 ( S Ş) 
Memlekete kaçak mal it 

hal etmesinoen kaçakçılık 

suçile mahkemeye verilen 
Odeaa konsolosumuz Rauf 

bey dün ihtiıas mahke
mesi tarafından muhakeme 
edilmlftir. Karar batka bir 
güne talık edtlmiılir 

ku bütün Alman gençliği 1 protokol dün Sofya ve Mos Halkevimlzi kurultayda cemiyetinin takdirile kartı· 
kova' da neıredilmiıtir. Bu 1 -:".'d':il:-, ~e-d_e-:b~iy-:a;:-t-:. :-:ta=r=l=h-=-ıu_h_e_s_i :-=-ıa_n":".m=ıı:-tı-· -::::::~;==== tarafından dinlenecek. protokola nazaran ikı ta - ı · A 

- - raf birbirlerinin hük - vusturya hadiseleri 
Hindenburg'un Tanenberg'e gömülme- mü hükümranııerine hür· vı·yana'da yenı· tevkı·f-

sine ailesi nıhayet razı oldu. met ve riayet etmeği te -

l BERLIN. 4 (A.A) - Ayın , ıalı günü aadece merasim keffül etmekte, aynı zaman-

on dokuzunda yapılacak olan yapılacaktır . da da birbirlerinin dahili it· 1 er yapı I d ı. 
arayı umumiyeye ~uracaat I Hindenburg tanen- terıne doğrudan doğruya 
12 kinci teırin 193..1 te yapı- berğ'e go·· mu·· lecek veya dolay11ile müdahale-
lanın aynı olacaktır. den latinki.f ve bilhaua 

Maarif nazırı ayın altuın BERLIN, 5 (A.A ) - M. her dürlü propağanda ve 
da talebenin mekteplerde Hitler Mareıal Hindenburg- tahrikattan ve he rtiirlü mü
toplanarak Rayttağ'da M. un ailesile mutabık kalarak dahaleden veya bunlara 
Hitler'in reislcümhur Hinden- müteveffa relslcümhurun müzaherktten içtinap taah· 
burg'un ölümü münaae · Tanenburg muharebesini teı- hüt etmektedirler. Keza iki 
betile söyliyeceği nutku pıt eden Jenerallar kulesine taraftan biri aleyhinde mü· 
radyo ile dinlemelerini em- defnedilmesini emretmlıtir. ıellah bir cidile kalkıtmak 
retmiıtir. Bu kule bir türbeye tahvil gayesini takip eden teıki-
Ayın baıında bütün dere- olunacaktır · !atların kendi memleketleri 

!er tatil edilecek ve talebe BERLIN. 4 (A.A) ·- Ha· dahilinde vücuda gelmeıine 
Tennenburg abidesinde ya 
pılacak cenaze merasimini 
radyo ile dinliyeceklerdir 

Alman gençliği remnın 

emrile bütün Alman genç
lik teıkilatları aynı gün meç. 
hul aıker abidelerine çiçek
ler koyacaklardır. 

NEUDECK, 4 ( A A ) 

vas Ajansı muhabirinden: siyasi ve içtimai rejime kar-
Mareıal Hlndenburg'un ıı cebir ve kuvvette bulun. 

cenaze meraalmi yapılması mak i&tiyen vayahut tedhi ~ 
için verilen ve geri alınan harekatını tetvik eden reı · 
emirlerin sebebi ıayanı İti· mi ıiyaıi mümeuillere kar· 
mat membalardan alınan 11 bu gibi harekeli ihzar 
haberlere göre vasiyetname- eden teıkilatların vücut 
ılnin bulunamamaudır . Vasi· bulmasına katiyen her dür 

------ -----
Spor cemiyetlerini de 

kapattılar 
Fon Papen'in Viyana sefirliği hakkında 

Viyanadan bir görünüş 
VİYANA 4 (A·A) a :ı.i Sir John Simon'un tarif etti-

malarını da ilave etmekte- -------=~-=-==::-:: 

dır . il mı. listanbul h;ikı1 

Neudeck'te bulunan gazete

cilerin dün Hindenburıı'un 
cenazesinin bulunduğu oda . 
ya girmelerine müsaade 
edil mittir. 

yetname Berlin'de riyaseti- lü misaller kuvvetlerin ve
cümhıır aarayında ve mira· ya bu teıkilitlara a it mü· 

!ay Oıkar Von Hindenburg himmet ve malzemenin ken · 
ile ailesi tarafından Neu . 

temayülü gösteren Deutrc- ği oekilde kalmakta devam 
her Turnerbünda bağlı bü · ediyor lngiltere hükumeti 
tün Spor Cemiyetleri afağı bu yolda bir te,ebbiise ıılr · 
Avusturya Diyetinin karatile miye hazırlanmakta defil· 
feshedilmittir. dir. Ve böyle bir ıey dü-

Giresonda yatı me- · -- 1 

ktepleri açılacak Hava ordumuza üç Mareıal elleri ka vuımuı 
bir halde uyuyor gibi 
g ö r ü n m ek le dir. Kuv. 
vetli çehresi balmumu 
gibi olmuıtu. Ayak ucun. 
da bir çelenk bulunan 
basil madeni karyolanın ya· 

GIRESON, 4 ( A.A. ı ,tayyare hediyeediyor 
Vılayetlmizde yeniden 250 IST ANBUL, 5 ( S Ş ) -
ıer yataklı iki köy yatı Beykoz, Kadıköy ve Kartal 

rnektebi yapılacaktır Bu isimleri verilen yeni Tay· 
mektepler Cümhuriyet Bay- varelerlmize 30 Ağustos 
ramına kadar bitecek ve 1 Tayyare ve zafer bayramı 
tedrigat baılıyauktır. Ayrıca günü merasimle ad kona . 
Yavu7. Kemal nahiyesinde I caktır. Bunlarla birlikte Is
de yüz yataklı diğer bir ya· ı' tanbul halkı ordumuza 15 
lı mektebinin yapılmaıına tayyare hediye elmiı bulu · 

b•tlanmak üzeredir. 1 nuyor. 

İstanbul 
Valisi 

Muhittin beyin da
\fası 

iSTANBUL, 5 ( S . Ş. ) 
Valimiz muhittin beyin 
milliyet gazeteıi muhurrlr· 
!erinden Ethem izzet bey 
aleyhine açtığı davaya de· 
vam edilmiılir. Dünku 
celsede Ethem izzet beyin 
müdafaa vekili irfan Emin 
bey müdafaa11n1 yapmııtır. 
Dava, karar verilmek üze· 
re 13 Ağustosa kalmıttır 

Ticaret umum mü
dürlüğü 

ANKARA . 5 (A.A) 
lktıeat vekaleti ticaret umum 
müdürlüğüne ziraat bankası 
muamelat müdürü İsmail 
Hakkı bey tayin edilmitlir. 

Üç Rus 
tayyaresi 

Romanya'ya hare• 
ket etti. 

MOSKOvA. 5 (A.A > -
Mareıal Barbo'nun riyase- , 
tınde ftalyan tayyarecilik 
alemi mümeaslllerinin yap· 
mıı oldukları ziyareti iade 

maksadile tayyare teıkilat reisi 
ve askeri tayyare akademeıl 
reisi ve diğer bir la kım tay· 
yareciler Romanya'ya müte 

ı veccihan havalanmıılardır, 
; Bindikleri üç tayyarenin 
mürettebatı 21 kitidir 

MOSKOVA , 4 (A.A.) 
Fransız hava mümeuillerinin 
geçen sene Moıkova 'ya yap
mıı oldukları ziyareti iade 
ınakıadile bir Sovyet ha va 
heyeti 5 ağustoıla Parls'e 
uçacaktır. 

Deniz seyahatından 
dönüyor 

VA~INGTON 4(A.A.) 
Bir aylık bir gezintisinden 
sonra Relsicümhur M. Roz

1 

nında ellerinde kılıkçlarile 

dört zabit nöbet beklemek
tedir. Ceıedi örten beyaz 
çarıafın üzerinde bir kurtun 
vardı. Bu Sadovada müla
zım Von Hindenburg'un miğ· 
ferini delmit olan 2 kurıun
dan biridir. 

Ziyaretçiler mareıalın ter. 
cihan oturmut olduğu odaya 
alınmıılardır . Çalııma oda · 
ıında Marapl'ın Sadova'da 
mülazım iken ittirak etmiı 
olduğu harple delinen mig· 
feri vardı. 

Kütüphaneıinde bir çok 
fahri diplomalar, fahri hem 
ıehrilık mektupları ve Re -
lılcümhura verilmlı fahri 
dostluk diplomaları doludur . 

Duvarda harpteki kahıa 
manane vaziyetinden dolayı 
Japon hükumeti tarafından 
Muetal'a hediye edilmiı bir 
kılıç vardır. 

Yemek odasında Alman hü· 
kumeti tarafından 85 nci yıl · 

dönümü münaıebetile hedi
ye edılmiı bir ıever porse
len takımı vardır . 

Gazeteciler aktam üzeri 
Marefal gezlnmeği sevdiği 

parkı ve ecdadının medfun 
bulunduğu mezarlığı ziyaret 
etmiıtir . 

BERLIN; 4 (A.A) 
vas muhabirinden: 

Ha 

Mısır'lı misafirler 
IST AN BUL, s ( s.Ş ) 

İzmir'e uğrıyarak ıehrimize 
gelen Mısır'lı misafirimiz 
dün takıim ibldeılne bir 
çelenk koymuılardır. -- -Sun'i yün katılacak 

BERLIN 4 (A.A .) - ik-
tısat Nazırı bir emirname 
ile resmi münakaıa ve ıipa
riılerde elbise ve çamatır
lar için haliı yüne, ıunl yün 
katılmaıını emretmlıtır. 

velt Portland'a gelmiştir. Bazı haberlere göre Hin 
Dostları müıarünileyhin denburg'un Tannenberge gö 
milli kalkınma proğramı~a 1 mülmeıine ailesi tarafından 
yeni bir hamle verece~ınl muvafakat edilmemlttir. 

1 zannetmektedirler. ı Çünkü Mareıalın ıon arzu
j Seisicümhurun ayın do- su Neudeck'tekl küçük kah· 

1 
kuzunda Vatlna-ton'a gel- 1 ristana gömülmektir. Bu ıe
mesl bekleniyor. 1 rait altında Tannenberk'te 

di toprllkları dahilinde top
deck ıatosunda aranmakta

lanmasına veya toprakları
dır 

1 na girmesine veya transit 
PARS 4 (AA ı Hayas 

tarikile geçmesine müsade 
Ajansı bildiriyor: 

etmemeği taahhüt etmltlir· Gazeteler. eski Almanya 
1 !er. 

i e yeni Almanya arasında ı-----------
hali hazır vaziyeti tutan ih · Le Figaro gazeteıl ıu ıu-
tiyar maretah kimin lıtıhlif retle mütalaa yürütüyor. 
edeceğini mevzubah~ et · " Hitler'in tabıl intihabı 
mekte ve llindenburg'un ve· bekliyeceği pek az muhte· 
falının mühim meseleler do meldir. Buna mu~llbil kanu 
iuracağını yazmaktadırlar . nu esasiyi de!iitllrerek derhal 

Vaziyet tamamen tebarüz relalcümhurluğa geçmesi pek 
etmedifi için, gazeteler möa- mümkündür. Fakat acaba 
yö Hıtler ile Alman orduıu· Alman ordu~u buna mani 
nun bu iıte ne gibi rol ifa olmıyacak mı• Çünkü 30 
edeceklerini kestiremiyorlar. haziran va kayiinden beri 

Lö Maten gazetesi diyor M.Hitler'le Alman ordusu 
ki: arasında oldukça derin bir 

"Beri inde sağ cenah ile Al
man ordusunun kendi adam
larını ileriye süreceklerini 
ıöyliyen grup; gittikçe daha 
ziyade zayıflamaktadır. Zira 
halen ancak möıyö Hitler 

tarafından taıvip olunan nam · 
zetlikler kabul olunmakta· 
dır. Bu namzetlikler ara11n
da da en muhtemel M llit· 
ler'ln bizzat kendi namzet
lijildir." 

Lö Jurnal ga7.eteıl de 
ıöyle yazıyor: 

"Eğer M Hitler kendi 
namzetlljflni koymak islerse 
Veymer kanunu eıaıiıini de
ğitlirmek lazım gelecektir. 
Çünkü bu kanunu esasiye 
göre, Layipzig Dıvanı Ali 
Reisinin Reiıicüm hura Ve
kilet etmeıi veyahut yeni 
intihabata k"rar verilmesi 
lizım gelir .• 

Laktıon Fran11z ııazelesi 
de yeni bir reyiii.m müraca
atının M. Hıtler tarafından 
arzu edilmediği tebarüz e • 
dilmekte ve bu keyfiyetin, 
değil yalnız kendi rahıının 
namzetllğinde hatta Fon 
Blomberg'in namzetliği ihti
malinde de aynen varit bu
lunduğunu ilave eylemekte· 
dır. 

rekabet me,·cuttur .• 

Bu suale cevaben Lö Pö
ti Parizien gazetesi diyor ki: 

" Alman orduıunı • n, bu 
meselenin hallinde hariçte 
kalmıyacağı muhakkaktır. 

Alman ordusunun mu-
vaffakiyetilerdir ki M . 
Hitler idareyi tanzim ede 
cektir • 

Lö Popl gazetesi 
idare! kelim ediyor: 

ıöyle 

"Alman orduıu reisleri· 
nin M Hıtler'e tabiiyet ede-

cekleri fÜphelıdir . Etseler 
dahi bu tabiiyetin garanti 
ve rehinler aldıkdan sonra 
vaki olacağı muhakkaktır " 

Lö Pöpüler gazeteıi ıöyle 
diyor: 

"Meıele Alman ordusu ile 
\1 . Hitler ara11ndadır . Ağle -
bi ihtimal olarak her iki 
taraf ara11nda bu meıele 

üzerinde bir sureti hal bu · 
lunacak ve bu sureti hal ne· 
tlceıinde Alman ordusu lıir 

kaç adım daha ilerliyecek 
tir." 

PARIS, 4 cA.A) - Ma . 
retal Hindenburg'un vefatı

nın duyulma11 üzerine; Fran 
sa baıvekili M. Dumerg kale· 
mi mahsus müdürünü derhal 
(Devamı üçüncü sayfada ) 

VİYANA 4 ı A .A )- M. tünmemektedir. 
Zehner Nazilerin tenkiline \ 'IYANA 4 (A.A , - Avuı· 
lttirak eden zabit ve asker- t u rya'nın yüksek killıe erki.· 
lere hitaben bir letekl<ür nının M. Fon Papen'ln Ber· 

ı beyannamesi neıretmlıtir. 
lin Sefirliğine muhalefet et· 

VİYANA 4 (A . A)-Baıve- meler! meıeleıi hakkında 
kil Dolfüs'ün ka tili Planatta · 
nın avukatı dokt or Guehrln 

evinde yapılan araıtırma ne· 
tlceıinde tevkif edilmitlı r. 

Poliı evinde bir çok vesika 
!ar bulmuıtur. Bu veıikalar 
avukatı çok müıkül vaziye
te koyacak mevkidedir 

VIYANA,4 (A.A) Roy" 
ter Ajanaının öğrendiğine 

göre M. Fon Papen'in Viya
na orta elçiliğine kabulü 
meseleıi gelecek kabine iç 

timaına mevzu olacaktır . 
Kabinenin gelecek hafta 
toplanacaAı zanr olunu)or. 

ViYANA, 4 (A. A) Ha 
piıhane hasta nesinde bulu . 
nan doktor Rintelin dün bir 
kalp sektesine uArı:ı mıt ve 
sol tarafına inme inmiıtir. 
Vaziyeti ağır l aımıştır. 

ViYANA , 4 (A.A) - Şu 
1 1 

bat ayı isyanında tevkif •: 
edilen Viyana sabık bele- : 

diye reisi sosyalist ~ !::ıe i t i 1 

zln serbest bırakılacağına ; , 
dair ıayialar kati surette 1

1 tekzip edilmektedir. ı 
LONDRA, J !(A.A) Ro I 

madan gelen haber ı' 
le re göre Avusturya 

ve İtalya hükumetleri 

nim resmi Reihpost gazeteıl 

bir Roma membaından al
dığı bir lıa beri netretmekte

dir. Au haber vaziyeti olduk

ça mükemmel bir ıurette 

hulaıa ve tavzih etmekte -

dir. 

Bu haberden anlaııldığına 
göre Vatikan tamamen A

vusturya'ya alt bir meıele 
olan bu ite ne yakından ve 
ne de uzaktan müdahale et

mek niyetinde değildir. Bu
nunla beraber Papen'ln etra
fında bulunan klmıeler A
vusturya Piskopoılarıın hun· 
(Devamı üçüncü aayfada) 

Türk Adları 

Dede Demir tekin 
Derli 

" 
Aılan 

Dereli • Kol 
Demren • Kul 

• Bey 

• Can 

Doğan 

• Bey 

• Han Deniz 
• Tekin " Bey 
• Alp • Alp 
• Demir • Han 

Almanya'nın son sui kast
lardaki suç birliğini tespit 
eden dosyayı devletlerin 
Berlin hükumeti nezdinde 
bir teıebbüate bulunmağa 
karar verdikleri takdirde 
eıas olarak ele almaları la
zımııeleceği mütalaaıında 
bulunmaktadırlar. 

' Yeni doğan çocuklannıza 

1 
i öz Tür~çe ad koymanız için 
I Halkevı Dil, Edebiyat, Tarih 
; şubesi Türk adlannı toplamak 

Bu husuıta lnglltere'nin 
vaziyeti Avam kamaraaında 

ı tadır.Bu adları gazetemizde 
! neşrediyoruz. Bu yolda bildiği
' niz adlar varsa onlan da Hal
. kevine bildirmenizi rica ede
: riz. Bu adlarböyle toplandık-

tan sonra bir kitap halinde neş
rolunacakbr. •tt. işaretlileri kız 
adıdır. .. 
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Serbest sütun : 

Ticari ikrar 

Hasbihal: 2 
"Bu madde (1) ile huku

kumuzda yeni bir kaide vaz 
edilmit oluyor. İkrar tecez
zi kabul etmez. Yani ik
rar kabili taksim değildir. \ 
Ya bir kül olarak kabul veya 
reddedilir . Mesela: Burada 
ıukadar faizle bir para ik
raz edildiğini iddia ediyorsu
nuz. Hasmınız müddeabihi fa· 
izsiz olarak istikraz ettiğini 
ikrar ettiği takdirde siz borç 
hakkındaki ikararı kabul ile 
faizini isbata kalkıııreanız 

kabul edilmez. Ya ikararı 
olduğu gibi kabul ile faiz 
den vazgeçersiniz ve yahut 
ıukadar faiz ıartile ıu mik
tar para ikaraz ettiğinizi is · 

bat etmelisiniz. Kezalik farz· 
edelim ki hasmınızın ekstra 
ekstra neviden bin kilo zey· 
tin yağı sattığını iddia ediyor
sunuz . Müddeaaleyh nevi ta
yin edilmeksizin 1000 kilo 
zeytin yağı sattığını ikrar 
ederse siz bu ikrarı ancak 
kül halinde kabul ede-
bilirsiniz. Aksi takdirde 
ekstra ekıtra neviden 1000 
kilo yağ sattığını isbat et· 
mek size düıer Bu madde. 
nin !tatbikinde çok dikkat 
etmek lazımdır. Bilhaua 
müddeaaleyh müddeabihi 
tamamen ikrar ile tediye 
veya teslim definde bulu
nursa bu madde tatbik edi· 
lemez. Çünkü: Tediye veya 
teslim defi baılı baıına bir 
iddiadır. ller iddianın der
miyan eden kimse tarafın
dan. isbatı ise muhtacı izah 
değildir ... " [ 2] 

Görülüyorki benim misa
lim bu ıerhte yazılan mi -
sa ilerden alma değildir. A · 
labilirdim. 

Vaziyet böyle olduğu hal
de aziz Emin Vadat beyin 
hakikatı olduğurdan baıka 

göstermesi kendisinin inti
sap ettiği "meslek.le kabili 
telif mic11r" 

• 
Ben babı içtihadın mesdu

diyeti aleyhinde acizane ya
zı yazanlardanım. Bununla 
beraber. her müçtehidim 
diyen adamın o kapıdan 
girmesine taraftar da olma
dım. Ve hala da aynı ka
naatteyim. 

Şeraiti içtihadiyenin ne
lerden ibaret olduğunu 

o içtihada tın mahsulü olan 
ahkamı sabıkanın evladın
dan olduğu ıçın Vedat 
beyin bilmesi lazımdır. Bu
günkü şerait de - yalnız 

mehezleri ile bazı hususi
yetleri ayrı olmak üzere 
aynıdır. 

(içtihat) ın tarifi meıhuru 
ıudur: 

[ 1 ] 683 üncü madde 

[2) Ticaret kanunu şerhi -
müellifi lzmir Ticaret mahkemesi 
reisi Ahmet Ziya, sayfa: 603 -
604 

hakkında 

• Maksudu r istidlal ci

hetinden - aramıya bezli 
vus'etmek .• 
Eğer bu tarifi kabul bu

yurursanız, Vedat bey, ben
deniz zatıalinizi - yazdığınız 

yazılarla- müçtehitler züm
resine ithal etmekte · affe· 
diniz · bir az düıünürüm. 
Çünkü; siz: 

A - İstidlalden müstağni 
kalmak, 

B - Mebadiyi, evaaıtı 

ihmal etmek, 
C - Hutbehut canibi 

maksutta bulunmuı olmak 
istiyor ve 

D - (Bezli vus') etmiye 
filen lüzum görmiyoraunuz! 

•• 

Ben sizi heyeti temyiziye· 
nin ittihaz ettiği(tevhidi iç
tihat ı kararile nasıl tehdit 
edebilirim. Ne münasebet? 

Müçtehit müçtehitle tehdit 
edilebilir mi? 

ifna ile ruh korkutulmaz. 
Tufan ile Nuh korkutulınaz. 
Dedim ki ve diyorum ki: 

(Sizin "indi" gördüğünüz 
mütalaamı temyiz heyeti 
daha evvelden musip bul
rnuı.) Mamafih o karar ek
seriyetle verildiği için •izin 
gibi dütünen bir ekalliye
tin de var olduğunu kabul 
edebiliriz ve o eka\llyetin 
içtihadı dahi muhteremdir ) 
Ben bu fikrimle zatıalinizi 

' tatyip ve testiye etn:ek is
tedim . Çünkü; ekalliyetin 
hangi noktada ekseriyete 
muhalif kalmıı olduğunu, 

o noktanın sizin noktai na
zarınızın aynı olup olmadı · 

ğını bilmiyorum! 

"Körün attığı taı rast ge· 
lir" derler. 

Avukat olmıyan. hukuk
tinas olmıyan, hukuk ilmi
nin mebadisine yaklaımadı
ğını samimiyetle iliraf 
eden bir ( müptedi ) nin 
gelişi güzel ve sırf "netice" 
lere ermit bir üstadı hukuk
tan istifade emeli ile fırlat
tığı bir mütalaanın Türkiye
nin en yüksek mercii hu
kukisi, mercii içtihadı tara
fından daha evvel kabul e
dilmiş olması hakikaten be
nim de tuhafıma giden bir 
mesele oldu!! Dt.mek ki in
hisara tabi olmıyan diplo · 
masız tetkiklerden de ilmi 
görüşlere müvazi "netice. 
ler çıkabiliyormuı! 

• • 
Azizim Veded bey, seni 

çok severim. Sevdiğimi sen 
de bilirsin. ilmin ıiarı vekarı 
tevazudur. 

Ben, itiraf ederim, bu fİ· 

arı göstermiye sizin kadar 
mecbur değilim . Çünkü; 
Hukuktaki kısa ma-
lumatım bir meslek 
haline gelüpte iılenmediği 

için kısır kalmııtır Yeni 
ahkamı azçok anlamak ta 

Bandrrm a'ya Vazifesi değişenler: 

Tenezzüh -trenleri 1 Ayvalık ve Oursunoey 
Bu hafta Bandırma ile 

Balıkesir arasında tenezzüh 
trenleri baılıyacaktır. An · 
kara'dan bildirildiğine göre 

tenezzüh treni sabah saat 5,3C 
da Balıkesir' den kalkacak,sa- 1 
at 9,30 da Bandırma'da ola
caktır. Avdet treni de öyle- 1 

den sonra saat 19,30 da Ban. 
dırma 'dan hareketle 2'.t,50 
de Balıkesir'e avdet etmiş o 
lacaktır. 

kaymakamlığı 
Ayvalık kaymakamı Ra

sim bey Konya idare he
yeti azalığına nakledilmif, 
yerine de Geyve kaymakamı 

Hüsnü bey getirilmiftir 
Halihazırda münhal bu

lunan Dursunbey kayma
kamlığına da hukuk me · 
zunlarından olup stajını bi· 
tiren İzzet bey seçilmittir. 

Terenlerde tenezzüh üc
retlerinin nekadar olacağı 

henüz bildirilmemlttir . Bu 
hususta mütemmim malumat 
bildireceğiz. 

İhitsas mahkemesinde: 

Bu güzel hareketten son
ra arlık Balıkesir halkı pla· 
ja da kavuımuş olacaktır. 

Cuma günlerimiz çok neıeli 
ve faydalı geçecek demektir. 

Vali muavinliği 
\'ali muavınliğinin ıhdas 

edilmiş olduğunu evvelce 

yazmıştık Perşembe günü 
gelen telgrafa nazaran Ba
lıkesir vııli muavinliğine İne
göl kaymakamı Ekrem bey 
tayin edilmiştir. 

Haydar Adil bey 
Eski Mcbuslarımızdan İn

hısarlar murakıbı Müst< cap· 
lıoğlu Haydar .\dil bey dün
kü Banıl rmn trenile sehri
mize gelmi~tir . Hayda; _\dil 
bey şehrimizde bir ey ka
lacaktır. 

kafi değildir. O dahi uzun 
müdde işlenmek gerektir. 
Binaenaleyh benim bu ilim 
ile alakam alimane ve üs. 
tadane değil. müştakane ve 
talibane olal:ili . Bununla 
beraber, belki ben de bir 
mektebe girer, diploma ala
bilirdim. Belki ben de dip
loma almadan bir avukat 
olabilirdim. Belki bton de 
avukat olmadan hukukşiras 
olur ve hatta hukuk ilmini 
okutabilirdim. Şeker hasta
lığı hakkındaki yaptığınız 

tetkik ve tercüme nasıl ta
babetten ayrı gayrı addolun
mazsa her hangi bir ilmin 
velevki ehemmiyetsiz bir 
kısmına müteallik küçük bir 
tetkikın de o ilme bir (yoz) 
teıkil ettiği iddia olunamaz. 
Askerlikte zaferler vardırki 
onun planını erkanı harbiye 
çizmış, fakat tatbikinde par· 
lak neticesini bir çobanın 
verdiği bir ha! er, veya gös 
terdiği bir k.,çi yolu temin 
etmittir. Mesela; ve hatta 
tababet fenninin tekamülü 
hep diploma vesaire menu 
bah< olmaksızın zahirde 
aciz ve basit. fakat "netice., 
de büyük ve faydalı tecrübe 
ve tetkiklerden doğmuştur 
Evet, bir erkar.ı harp Hr 
erkanı harptir Bir çoban da 
bir çobandır. Fakat zaferi 

Tütün kaçakçılığından suç
lu ve mevkuf Sındırgı'nın 

Küçükbükü köyünden Hü 
seyin oğlu Mustafa hakkın 
da yapılan muhakeme so· 
nunda beraatine karar ve
rılerek suçlu serbest bıra · 
kılmıştır. 

!Ş Esrar satıcılığı yapmak
tan suçlu M Kemal Paıa'lı 
olup Balıkesir'de araba sü 
rücülüğü yapan kara Hü
seyin ismindeki ıahıs bilmu

hake:ne beraat etmiştir . 

li Birlikte tütün kaçakçı
lığı yapmaktan suçlu ve 
mevkuf küpeler nahiyesinin 
Çoraklı Köyünden Hüdaver 
di ve oğlu Halil , dama
dı Hüseyin haklarında ya 
pılan muhakeme sonunda 
her üçunün de altııar ay 
müddetle hapislerine karar 
veril miıtir. 

temin eden o çobanın · 
tekdir edildiği, "•en bizden 1 

değilsin, konuşamam" hitabı 
mağruruna uğradığı vaki de-

1 ğildir. Şu satırlar ruhun 
ruha hitabıdır. 

Yazılarımın reklamla, ip· 
notizm ile . ispirtizm ile, 
manyatizm ile ne alakası 

clduğunu keşfedemedim. 
ilen ezelden hakikatin aşıkı 
bir adamım . Bütün emelim 
bir kakikate , bir hakikatı il
miyeye vuslet yolunda bu 
lunmaktır. 

Eğer Vedat beyefendi bu
nu çok görürse derha 1 çeki· 
lir, kendi köıemde kendi 
zevkime, kendi rahatıma 
bakarım. • *• 

Vedat beyefendi tenı:z-

zül ve arzu ettıkleri takdir · 
de son makalelerinde ce
vapsız kalan noktalar hak
kni \ yaziığım fikirleri 
de (çam sakızı çoban arma- 1 

ğanı) kabilinden neşre ça
lışağım 

Baki: muhabbet ve ha
kikat 

H. B. Çantay 

Hamiş_:. 
Dünkü makalenin lirinci 

sütunundaki ( meş'ur ) 
( mehur ) yazılmıı ikin-
ci sütundaki (imale kelime•i 
(amale) olmu,, üçüncü sü · 
tundaki {ben ı(beni) dizilmiş . 
Doğrulturuz. 

Pullar yakıldı 
Cümhuriyetin 10 uncu yı. 

lının kutlulanması münase
betile çıkarılıp cümhuriyet 
bayramına t sadüf eden 3 
gün zarfında kullandıktan 

sonra geriye kalan ve teda · 
vülden kaldırılmış olan pul
ların imha edilmek üzere 
merkeze celp edilmiı oldu
ğu ve bu toplanan pulların 
idarei merkeziyede teşekkül 
eden bir heyet huzurunda 
kamilen yakıldı~ı Bursa 
posta müdüriyetinden haber 
alınmııtır . 

Buna nazaran koleksiyen 
için elinde bu pullardan 
bulunanlar kiymetli birer 
pul kazanmıf demektir. 

Gelenler, gidenler: 

Orman müdürü 
geldi 

Samson'dan şehrimiz or
man müdürlüğürte tayin e
dildiğini yazdığımız Cemal 
bey iki gün evvel şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başla
m · ştır. Yeni orman müdürü· 
müze muvaffakiyetler dile· 

riz ----
Sındırgı kaymakamı 

Muzaffer bey şehrimize 

gelmiıtir. Bir ay mezuniyet
~le Konya'ya gidecektir. 

-=;\.~ 

Seyfi Bey 
Evvelce Çanakkale'ye git

tiğini yazdığımız baımühen
dis Seyfi bey avdet etmittir. 

bize gelen eserler: 

K<ıyıı<ık 
Halkevimiz tarafından ı; ı

karılmakta olan bu biricik 
mecmuanın son nüshası fev. 

kalade dolgun bir mündere
catla \ ıkmıştır. Kaynak bu 
nüshasını muallim mektebi. 
lise ve ortamekteplere tah· 
sis etmiş, genı·l&rin yazıla
rını Ja mutad yazılarile 
birlıkte neşretmiştir. İçin
Je çok kıymetli yazılar ve 
şiirler vardır. Kaynak bu 
sayısında mekteplerimize 
aıt birçok resimler ıle koy 
mu~tur. Tab'ı ve mündere· 

catı itibarile bu nüsha pek 
mükemmel denecek bir ·e. 
kildedir. 

Okurlarımıza halkevimi
zin ve Aulıkesir'in bu biri
cik mecmuasını hararetle 
tavsiye ederiz 

Kaynağın bu fevlrnl:lde 
nüshasından yarın ayrı<"n 

bahsedeceğiz. 

Bu gece 

Yeııitüı•kiye 
Ecza(~esi 

Nöbetçidir 

Emsalsiz bir spor 

flda intiba/an: 

Asmalıkö 
Marmara adası üzeri 

ve Gündoğdu Köyünün 
şaat garbında 50 hane 
ibaret bulunan bu kö 

sakinleriniSürmene'liler v 
günü men de Nevrokop'lular t 

ERDEK, 5 ( S.Ş ) etmektedir. Gündoğdu 
Saat tam dörtte.icra edi- Asmalı'nın vasatında ve 
lecek müsabakada Erdek, malı'ya bağlı ovaköy(Kıl 

-~~~~~rm~,~y~ınc.ık Deniz ku-
1 

isminde bir mahallesi var 
lubunun yuzuculerıhazır bulun- Burası bahçelik. meyvalı 

makta idi. Tam müsabaka· bostanlık olup büyük sah 
nın baılamasına iki üç saat düz araziye maliktir. Ku 
kala her taraf seyircilerle inbatiyeıi çok fazla olma 
sımsıkı dolmuıtu. Evvela rağmen sahası dahilinde 
bando istiklal marşını ça- sım kısım gölcük! 
!arak müsabakaya baılandı. ve bataklıkların bulun 

Yüz metre (sürat) 
Erdek'ten Şakir bey birin· 

ci 1 ,35 saniye, Erdek'ten 
Ali bey ikinci 1 ,45 saniye, 
Erdek'ten Fehmi bey üçün
cü 

200 metre (serbest) 
Erdek'ten Mehmet bey 

birinci 3, 18 saniye, Erdek'i en 
Hamdi bey ikinci 3,42 sanı
ye, Bandırma'dan Emin bey 
üçüncü. 

200metre kurbağalama 
Müsabakaya dört kiti it

tirak etti. Üçü favl yapa
rak diskalifye edildi Ve ne
ticede Erdek'ten Şakir bey 
birinci oldu. 

Bundan sonra küçüklerin 
teıvik müsabakası yapı'dı. 

Bandırma'dan bir kiti vardı. 
Aydıncık' tan hiç kimse yok
tu. Erdek'ten bet kişi itti

rak etti. 

50 M. S. (küçüklerin) 
Erdek'ten Mehmet bey 

birinci, Erdek'den Rıdvan 
bey ikinci, Bandırma'dan 

Reıit bey üçüncü 

100 metre sırt üstü 

Ririnci Bandırma'dan Şa

mil bey 1, 75 saniye, 
ikinci Erdek'ten Mehmet 
bey. üçünçü Erdek'ten Ha 
san bey. 

400 Metre 
Erdek'ten Şakir bey birinci 

7,50, Bandırma'dan Ali Os
man bey ikinci 7.53, Erdek
ten Bekir bey üçüncü. 

800 Metre seı best 

Birinci Erdek'ten Mehmet 
bey 17 dakikada, keza Er

dek'ten Kazim efendi müsa

baka esnasında ayağı inci 
nerek çıkarılmıttır. Görülü

yor ki dünkü müsabakada 
Erdek'liler çok büyük bır 
varlık göstermiıler ve yü
zücülerimiz halkın ceıkun 

all{ışlarına mazhar olmuı· 

!ardır. Temenni olum:r ki 
bundan sonra da yapılacak 
müsabakalarda birinci olsun
lar ve Erdek namını her 
yerde yükseltsinler. 

malaryanın teveasüüne ve 
san barınmasına mani 
maktadır. Yalnız Mar 
adasının deği 1, bütün ad 
rın en kıymetli bir y 
teıkil eden ova köyünde 
yüzden sıtma müthit t 
bat yaptığından 8 ha 
senedenberi 9 haneye ç 
mamııtır. Esasen bunlar 
yalınız ara-ıilerini hazır! 
ve mahsulünü alma za 
larında burada kalır. D 
mevsimlerini Asmalı'da 
rirlermiş. Pek büyük 
külfete ihtiyaç göstermi 
bu bataklıkların kurutul 
sı ve hiç olmazsa su 
kintilerine mazot dökül 
ve okaliptüs ağacı dikil 
suretile bir dereceye ka 
önyüne geçilmeğe çalıııl 
her halde israf edilmiy 
bir himmet olur. 

• • 
Asmalı köyüde 

na , arazi cihetleri ve g 
tarzı maiıetleri diğer 

köylerinin aynıdır. 4000 
dar zeytin ağacına malik 
lan bu köy daha ziyade 
lıkçılıkla ittiğal eder. Y 
yı' tarzları de.he. iptid 

Sahilde muazzam bir 
lise metrüke•i 
Tamamen taıtan 

binanın duvar ve çatısı 
yapılmıt gibi sağlamdır. 
nun ve yahut köyün uç 
hilinde bulunan Mana 
metrükesinin ufak bir t 
litla mektep yapılması 

bu suretle mahrum bul 
duğu maarif nurundan 
çocuklarının da ıııklan 

ne kadar arzu edilir . 
• 

•• 
Adalarda lisan meselesi 

dar garibime giden 
meselesinden de bahsetdl 
den geeemiyeceğim. 

Erdek'ten Marmara a 
motörlerle 2,5-3 ıaat 
mesafededir. 

Erdek'te Marmara i 
postaya verilen bir mek 
veya bir emanet Bandır 
İstanbul · Tekirdağ tari 
tam bir haftada Marm 
ya gelmektedir. Bir köJ 
gazete sordum, 10 l 5 g 

lük gazete verdiler. Zav 
gazeteler de bittabi Erdek 
kalkan mektup gibi İıt 
bul tarikinı ihtiyar etın 

~oaaaaaaaa aaaaaaaaoA 
0
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olsun verirsiniz, d.,ğil mi? Veriniz ! 
13 teşrinievvel. 

Gene Size, gece yatak odamdan yazıyo
rum. Saffet diye kolayc<ı söylenen, fa
kat hissedildiği gibi kolayca ifade olu
namıya muammalı, istraplı bir anlatma 
arzusile yazıyorum Lakin hakikatte Si
ze söylüyebileceğim şeyler okadar az 
ki. Çok mahzunum ve kendisine acı

yorum. Mamafih ben, bu mahzunluğu
ma ve bu kendime acımama bıle 

memnunum. Sonbaharın karanlık • 
ları ve Avrupa'nın en garp sahille· 
rinden ta Amerika'ya kadar uzayıp gi· 
den bir enginin si~lni i~inc!e l::oğulan 
bir ıehirden uzak bir villada, bir ya
bancı yerde bulunduğumu düıündükçe 
mahzun oluyorum. Çünkü, değil yalnız 
hertürlü knoforu haiz ıu güzel ondam-

da. belki bütün dünyada vapayalınızım. 
Ve bunların en hazini, Sizin bile bir 
hayal mahsulü olmanız, benden sonsuz 
uzaklarda bulunmanız, bukac'ar meçhul 
olduğunuzu bildiğim halde, gene de hep 
Sizı düşünüıüm ve hep Sizden bişeyler 
bekleyişimdir. Söylediğim sözler. benim 
için nekadar yabancı ise,bu hususta da 
okadar doğrudur ... 

ı tim, nasıl hayatımın yerine kaim olu / 
yorsa, bunların hepsi de öyle gelip geç
miyecek, mahvolmıyacıık mı? .. 

iyyen gücenmiyorum. 
yazınız, yazınız 1 

2 l Teşrınievvel· 
Of! Halit mektubunuz gelmedi . 

buki ilk mektubumu yazalı on bet 
oluyor. 

a . ... . a 

\SEÇMERUSHfKAYELERii 
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i Meçhul dost \ 
a a 
a Yazan : İvan Bunin a 

Çeviren fi. Gaffar 
Yedinci hikaye 

Hem herkesten ziyade ediyorıunuı. j 
Çünkü tikayet, baıka bir tabirle , insanla 
ikiz olan ve ondan hiçbir zarr an ayrıl· 
mıyan bir münacattır. Hele şarkılarda, 
dualarda, fiirlerde ve aık duygularında 
bu münacatlardan ne!rndar çok var ! 

Herhalde iki kelimelik bir cevap 

1 lakikata bakılırsa dünyada, herşey 
güzeldir: hatta ıu lambanın abajuru, 
onun altın ziyası, şu çarşafları bembe· 
yaz, pırıl pırıl parlıyan açık yatağım, 

şn rop dö şambrım. şu terlıkler için· 
deki ayaklarım ve hatta roburnun bol 
kolları içinde kalan şu zayıf kollarım 

bi1e ... Yazık, bunların hepsine son
suz bir yazık 1 Artık bunlara ne lüzum 
var? Renim ebediyen birıeyler bekleyi-

Çok rica ederim bana cevap veri 
niz. Tabii iki üç kelimelik bir cevap 
Bari hiç olmazsa beni İfittiğinizden 
emin olayım. Israrımı affediniz. 

15 teşrinitvvd 
İtte ıehrimiz. kilisemiz. ls~ız, kayalı 

sahiller. Size gönderdiğim birinci car· 
te postale'ın daha ötesi, daha şima· 
li. Lakin bizim şehrimiz bile, kilisemiz 
bile hazin ve siyah ... Granit, arduvaz, 
asfalt ve sonra yağmur. yağmur, yağ-

mur 
Evet, kısaca olsun yazınız. Bana iki 

üç kelimeden fazla söylenecek 'özünüz 
olmadığını da pek ala biliyorum ve 
emin olunuz ki bunun için size kat' 

İhtimal ki la biiniz mektuplarırr. ı 
nüz Size göndermemittir? İhtimal 

l ~u.vakkat ~ıleriııiz, zaruri ihtiyaçlar 
:Sızı tecerrude sevketmiıtir? Bur.a 
müteessirim Mamafih, böyle bir te 
ricalarımı doğrudandoğruya tezyif 
karıılaımanızı dütünmckten ~ok d 
iyidir. Fakat bu tarzda bir muhak 
bile nekadar ayı;ı ve nekadar ıstır 
lhtimalki nazarı dikkatinizi üzerime 
be hiçbir hakkım olm~dığını ve bu 
için ne ayıba, ne de ıstıraba mahal 
lunmadığını ıöylüyebilirsinlz. Fakat 

c 
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Sebepleri . bir par8ŞÜf 8fl8JIŞI ecnebi parasının drahmiye komünist Fuçov üzerine yü· Hikaye: I 
BUDAPEŞTE 4 (S Ş) -

Budapefte'de: oldukça aca
ip mevzulu bir dava açılmıt
tir. 

"Manchcstcr Guardian dan "Pcster Lloyd" dan f ı..ı·ı· ı rümektedir. Maksatları ay· O, salep göğümü gibi {ı· 
San Fransisko gre.rinin 8100 metre irtifadan pa • 8UUI 1 · lardanberi Nanki~ ve Kan· kır lıkır kaynar. Söz ara. 

asıl sbebi şudur: Ru şehir raıüt ile kendini bırakan ve "Ta Neotcra.,dan ton kıtaatının cenubi "Kian· mızda, biraz yıl ışıktır da .. 
büyük bir limana malik ol· bu husustaki cihan rekorunu lfonkalarda mevcut ecnebıi 1 si. de muhasara ederek Daire müdürundeıi tutu· 
~uğundan liman amelesi uay- kazanan Rus'tayyarecisi Jev· parasının Yunan drahmisine z~pCedemedikleri bir komü· nuz da hademe.tere kadar 
rı muayyen meııaiden daimi dokimov bu cesurane hare· tebdilinden dolayı Yunan n~st kalesine tuz ve pirinç bütün duire Sunar'ın hayra· 
AUreUe mutazarrır olmakta- ketinin teferruatı hakkında malive nazırının dedi'. 'b' gondermemesl için Nankin nıdır. Müdür tombul göbe. 
dır. lngiltarede bu seyyı'· çok enteresan haberler ver· h.k '. t" b k d k~ı gı ı 1 hükumetinin koyduğu am- ğini okşarken ne dllşüniirse, 

. u uma ın an a a ı mat b 
enın yabancısı değildir. Bu mektedir: Tayyareci daha 

1 
b t 

250 
.
1 

d : argoyu kırmaktadır. koridorları ~üpüren hademc-
ıneseleyi tetkik eden heyet. marttanberi bu hareket için u. 

8 1 
k mhı y~n{ { rahmı Bugün öğleden sonra Fu· nin aklından da aynı seyler 

le b { · h 1 kt 'd' U mı, yo sa mu alı ırkalıı- ., b' 1 .1. h 'b' r u ena sistemi teni:it azır anma a ı ı. çuf ve . . . . çovı a ır ngı ız mu rı ınln geçer. 
etmiştir. Liman amelesinin atlayıı esnasında mumaileyh rın tahmını vechıle 800 mıl. gelmesi bekleniyor. -Şunu bir ole geçirebil· 
muayyen .. 1 d yanında bir oksijen teneffüs yoııdan lıızla mı olduğu M. TOKYO 4 (A A)- R . sem .. 

gun er e muayyen ç ld . 't • · oy 
vazifeler alamamasından 88• cihazı bulunduruyordu. Mu- .a arıs e~ sorulması iize- tor ajansından: - Ne lokum şey şu kız .. 
kidenb.ıri şikılyet edilir; bu· / maileyh diyor ki. rıne mumaıleyh: !<Ahali, bu Fuçov'dan 12 mil uzakta Filvaki, Sunar, bir şekerci 
na rağmen bu sistem gerek !<Küçük veiki kitilik tayyare hususta. yapılacak olan kon- olan Faııa'yı ifgal etmit ılükk4nının vitrin vnya bir 
lngiltere ve herekse Ameri· 8100 metre irtifaa çıkınca trol netıcesınde anlıyacaktır. bulunan dahili komünist lııtı lokumu kutusu gibi ada 
ka limanlarında kök salmış tayyare meydanı üzerinde Fay_dasız mtinaka~alara se- kuvvetlerine kartı bir ted mm ~ırıl şırıl ağzının suyu-
bir vaziyettedir. büyük bir devir yaptık. O bebıyet verecek olon bu bir hareketi olmak üzere nu akıt~r; adamı sade i~liha 

le başlıyan bir aşk mektu
bu yazma ktadır, dostlar . 
Mektup kısac a Şunları an
latmak istemektedir .. Yan 
mak, sevmek, ciddi temaytiL 
ler, evlenme te kl ı fleri . A ş k. 
sız cehenueme Lenziyen ha
yat, gözler, duda klar Pa lan 
lılıin. ıı 

~fektup bittikten sonra 
tekrar tekrar okudu: liurur· 
la gtilümsedı. O, ton en,eli 
kala sını avu\'farı içinde s ı ka 
rak kız ı l S O\· lı periı ilham 
bekliyen şairlerı kıskandı· 
racak şeyler bulup yazabil
diğine kanidir. Miidllr, bu 
har ikul dıle güzel a'k mek
tubunu Sunar'ın cebine koy
du Tab,i mantosunun cebi-

Albert Deaak isminde bir 
çiftçinin karıaı, kocası aley. 
hinde mahkemeye istida 
vermit boıanma isteğinde 

bulunmuıtur Boıanma sebe 
bi olarak ta, kocasının on. 
bet yaıına kadar kadın ve 
ancak on altı yaıından iti· 
baren erkek olma11nı göı· 

termektedir 
Hakikaten, kocasını her· 

kes on beı yaıına kadar 
lıız bilmittir. Doğduktan 

sonra nüfus kütüğüne kaydı 
kız olarak ve Albert Deaak 

San Fransisko dok ame. esnada hava birdenbire de- mesele şimdilik meclisi me· Fuçov'a ecnebi harp gemi· lıeser. insan, hır şeker vıt-
lesi bu hatalı sistemi kökün- ğitti ve kesif bulutlar etrafı busana arzedilmivecektir. leri gelmiıtir rini veya kokulu, nelie bir 
den kazımağa azmetmi~tır görmeğe mani oldu. O vakit Hakiki mıkdarın te;piti me· Çin hükumeti tarafından kulu lokum karşısında ne 

' ne .. :ievın.yordu ; a~~ ~ m ge-

l 
mı halatlarıle çeke çeke geti· 
rebild'. 

yerine Elizabet Desak lıml· 
le yapılmııtır. On altı yaıı· 
na gelince, ufak bir ame· 
liyatla onun erkek olduğu 
meydana çıkarak doktor, 
bu hususta rapor vermit ve 
kız bir anda delikanlı olu -

Bunun içın yegAne çareyi tayyareden atlamağa karar selesi bir zata havale edil· gönderilen kıtaat Fuçov' a duyarsa Sunar'ın karşısın· • • 
Sunar, mantosunun cehin-al 'I 1 k · t · d d 1 d d h ı t B da <la aynı arzularla k 0 n,lı' n-ra ı e \'8 ışma sıs emın e ver im, ata ım ve er a miştir. Fakat bugünk" h"' _ varmıı ır ir Japon harp ge· ' 

bulmuşlardır. Ve bu sıranın bir hava anaforuna yakala· kti_ metin değil, her ~angui misi de bugün gelnıiıtir. den geçer. Sunar'ın selrengi 
kendi memurları tarafından narak 3,000 metre kadar b saçları, beyaz ve silıhnlli 

ır hükumetin bu kadar b · 
tayinini talep etmişlerdir. ba•afg·ı indim Sukutun ilk ır yüzü vardır. Bir cemhi· 

• mtihim bir pa a 'k' · Şimdiye kadar patronlar ame. 400 metresinde hava anafo· r yı 1 1 \iç j ye gibi kıvrılan SU\·ları ad"· 
1 • . .h bankanın menraatine terke. o. Ag" ustos'ta ma ı k eyı ıntı ap hususundu tam ru beni büyük bir süratle a b" sap anıvercce miş gihi 
b. b · h' b 1 debileceğini düaiinmek ka- ır korku · u.. 1 ır ser estıye sa ıp u un. döndürüyordu. ~ • t • h . verır. nuzg;ir a 
duklarından her gün istedık- İlk bulut tabakasından dar gülünç bir şey yoktur.>> lil l ap Vat• şışen tüt perdeler gibı, ka-

de iki mektup bul .!u Bıri
nin üstünde biraz durur gı 
bi oldu, Zarfın üstünde «Dıl· 
dadem Sunar h n nını•lendiye 
maruzatımd ı r» cümlesi ya
zılıdır Falcat, Sunar, kapalı 
zarf iç·indeki bu tımıbııl "Ö· 

"' bekli hüviyet i tanımakta "e· 

vermif, nüfustaki kaydı da 
bu suretle düzeltllmittir! 

Şimdi bir erkek çocuk 
babası olan koca aleyhin· 
deki bu boıanma davasının 
nasıl bir kararla netlcelene· 

Iııri ameleyi istihdam eder. sıyrıldığım vakit 5500 met- dedi. (Üst tarafı birinci sayfada) barup sönen göğsü bu ça-
lerdi. Bu sistem şüphesiz Al h1k kadına azamet vermek· 

re irtifada bulunduğumu zan- Aleyhtar maholıl, bu me- man sefaretine yollıyarak-
patronlar için mükemmel h tedir. O. böyle bir hatun· 

b
. nediyorum 4,000 metreye selenin tetkik ve hallinı Yu- fa si taziyetlerini bildlrmiı· d · ır tarz idi. Fakat amele ur, ışte .. 

bakımından iki büyük mah· kadar inine~ tekrar ~ir bu nan bankasının ikinci direk- tir. Daire müdürü Sunar'a bir 

d 
,, · lut denizine dalarak 500 törti M Varva • h Diğer taraftan M.Dumerg, · zuru var ır. vayrı muayyen · reso ya avale ~ey not ettırirken gözleri 

t k d d"" t" d 1 M. Hitler'e bir taziyet tel. mesai usulünü ilelebet sü· me re a ar Uf um . e i eceğine dair söylenen genç k•zın göz bebeklerin· 

cikme mişti . ~lektup sahibi· 
nın daire müdürü olduğunu 
anladı, derhal. . İçindekileri 
merak etmiyen bır kaytsız. 
lıkla bu « \fuhab betnomesrn 
ni parçaladı. 

• • rükleyip devam ettiriyor ve Bulutlar etrafımı gayet sözlere lrarşı şu mütalaade grafı yollamııtır · dedir. Ve kalasının içinde 

mesai saatleri veya \lcret kesif olarak ihata etmişler· bulunuyorlar: PARİS, 3 (A.A) _ Fran· arzulnr, düşünceler kör ~llldür 0 sabah yolda: 
hakkında ameleye hiç bir di O anda eyi görebilmek dıiğüm olmaktadır Herkes "· '·•reyııJ,, dı"y·~ soran t ı h kk ı·1ı • 1. sa reisicümhuru M. Löbrun 'G v 

G 1 h d b man se aretine ıazyetlerl· ' uost arına ada arı göstererek a ep a ını .. vermıy.or.du. I için yüzümdeki maske ile « tısas ve ıyakııtı ne ka- Al f birbirinden ''ekı.ncrek ona ' 1 1 
•_rev mese esının allı ıçin gözlüklerimi attı'm Ancak ar üyllk olursa olsun, bu b ld birşey yapmıya ve bı"rc .• ·ev rı· · 1 b t 1 b' k . ı ni i irmiıtır. Aynı zaman. ·' , - ır giıze kıza ranıle-

1 .ır \'&re asavvur o una ı- yer yüzünden 700 mdre auar azim para işi gayri d s·öylemeğe cesaret edemiyor- vum var da. ıl e<lı .. 
ır. mesul bir zata havale edil a da Mareıal Hindenbur. d 

kadar yüksekte bulunduğum g'un oğluna da bir taziyet u . 

müteaddit motörlerin işledi· 
ği bir yerde posta idaresinin 
bu uzun yolu tercih etme. 
sine bir türlü aklım yatmı 
Yor 

Erdek merkezinde kı.ldı· 

ğım üç gün zarfındaki mü· 
fahedatımı da kaydederek 
Yazıma nihayet vereceğim. 

sırada bulutlardan kurtul· ~ez, kanunun bahsettiği gi- telgrafı göndermiftir. Maamafı h. bundn kızın 
bı bu meselenin hüktimetin pek oynak tavrıhartıketleri. 

muştum . ., 

Cessur pilot, eveld~n ka

rarlaştırılmış plan veçhile 
tayyareden atiadıkdan an 
cak 142 inci saniye geçtik 

kendi .mesuliyeti tahtında 1 BERLİN, 4 (AA)_ Havas nin de rolü mühimdir. O, 
halledılmesi li\zım.,"elir. Yu· ı · h b b 1 bir a•· p bı'r kapıyan ı· •. lan-aJanaı mu a iri i diriyor: 1 ' " 

nan bankasından şimdiye Mareıal Hindenburg'un ve . . bul havalarına benzer 
kadar 435,000 milyon alın- fatı haberi üzerine bütün ·.' 
dığına dair hllkilmctin vakı j ıehir derin bir heyacana I Aylar haJ;sesiz geçti. lhy. 
olan beyanatı, mesuliyetini kapılmıştır. Halk heyacanını . ranla_rının ~unar'ıı yapabil. 
tahfıf edemez. Çünkü henüz gizlememektedir. Çünkü Hin- dıklerı şey nıhayet yılışmııktan, 
tahsil edilmeyip tedahulde denburg Alman vatanının man~lı sanalı bir iki Lakmak· 

• 
• • 

A,lada bir g-azino bahçe· 
si .. Ortolık ltınha .• Mudür <>Ü 

. " leç hır yüzle ıki masa otecle 
oturan bir dostunu Ee .l nıla. 

dı. Bu, yolda randevudan 
bahsettiği yakın tanıdıkların· 
<lan b,iridir. Dogtu onu ma
Rasına clavet etti. Konuştu

lar. \fudür uzun uzun Su
nar turif etti, ona. 

•• 
• 

ceği merak olunmaktadır. 

Karısı, kocasının evvelce 
kız olduğunu evlelıirken 

bilmit olsun veya sonradan 
öğrenmit olsun! Eskldenkl 
vaziyet boşanma sebebi mi· 
dır? Mahkeme daha kara· 
rını bildirmemiıtir 1 

Vatandaş: 
"I,. •• ·' ~ 

Voksu/Jan gözeten hi· 
mayeietf al cemiyetine 
yardı mı unutmayınız 

Güzel bir limana ve sahili 
süsliyen ulu ağaçlara malik 
bulunan Erdek Kazası etraf 
kaza halkının bir mesiresi 
olmağa layik olacak dere· 
cede tirindir. Yeni yeni 
gençlik harakitı görülmek · 
tedir · Cuma günleri Gönen 
Ve Bandırma 'dan gelen zi 
Yaretçilerle kalabalık bir 
tehir haline almaktadır.Gez 

ten sonra paraıütü açmak 

ta fevkalade mütküliit çek· 
tiğini söylenıiştir. Pilot yer 
yüzünden ll)Ü metre kadar 
yüksekte iken paraşütün ipi· 
ni çekmif ve paraıüt derhal 
açılmııtır. Jevdokimov bir 

kalan 400,000 milyon drah- bir hamisi ve bir nevi de tan ıbaret ka~d;. 
mi vardır » hası gibi telakki olunuyor 

435,000 milyon drahminin du. Alman kabinesinin fev. 
Bir perşembe günü . llavo 

sıcak .. Yemekten sonrn sa . 
at 3 sıraları .. ~ludürün oofa. 
sında i~liydn vant.ilıitör 86-

sinden. yanı bıışınıb, dakti · 
fonun mini mini kafesinden 
makına tıkırtılarınd .ın bas-

Oakikalar snatle2tıfor, sa· 
ntler gıin kadar uzadılar. 
Miıd .ır el inde tuttuğ gaze
teden s.k sık baş nı k a ld ı

rarak hır kap ıya bir d n· 
nte ı;ciz o tıyorılu O kikular, 
parııı ki rı ucun .ı basa basa 
gı•rtıler , hiı· hıssettirmed e n. 

\'akıt ynklaşt.kç a muoliıriin 

heyecanı artmaktadır. Yürek 
çarp o ntıları arasında neler 
dllşüniıyordu ki ... Sunar ge. 
lecek .. Ktiçük bir tur . Kum· 
ru gibi cıvılda~ma 

dı ha • Kızıı doğru ilerledi. 
Ama biraz sonra onun yal
nız olmadığını gördü. Sunar 
yanındaki genç adamın ko
luna girmiş . 

/ \"ildan'cığım, diye {1• 

kırdıyordu \füdtirün orada 
olduğunun farkında değildi 
bıle . 

dmeğe gelen bu halk Bele· 
•Yenin · k 

1 
Ytyecek ve içece • 

er ·· . 
. u:ı:erındeki t!tizliğiııden 

çayır üzerine in mittir. Mu
maileyh ihtisasatı arasında 
tayyareden atlar atlamaz 
kendisini fevkalade hoı his-
selliğini ve tatlı bir uyku ih 
tiyacı duyduğunu söylemif· 
tir. 

tahsil edildiğine dair yapı- kalide tedbirlerle reisicüm-

lan dedıkodulardan sonra hur vazifesinin devamını 
hükumetin bu meseleyi dün temin etmesi milli sosyalist 
alrşam ifşa etmesi §11yanı mahafilince dahi, Mareşal 
dikkattır. Hindenburg'un bıraktığı bü

yük boıluğu bir dakika bile 
hi11ettirmek istemediğini te
barüz: ettirmektedir. 

i Sawaşın Takvımi : 

1 i
: AGUSTOS 

!i 

BERLIN, 4 (A.A) - Al 

' ka ses yok Yazı 

Siz~. bu delikanlıyı tanıt
mak haylı gü•: olacak . 

\'ilden, hani Sunar'ın ce

bindeki ç ifte mektuplardan 

birinın sahibidir. Müdür, iki 

~ıdden memnun.Bilhassa ihtik. 
araka" Y 1Yen mani olunmaktadir 

alnız kazanın biricik oteli 
nedense bu murakabelerden 
biraz u:ı:ak kalrnış görünü
yor.Faaliyeti ıöylenen Hü
kumet tabibi beyin bu hu 
susta da bir parça titiz dav
ranmasını bekleriz. 

Avustuı·ya 
Haberleı·ı 

(Üst tarafı birincisayfada) 

susi mükiilemeler esnasında 
Avustuya zimamdarları ma
hafilinde M. Pon Papen hak
kında Avusturya Hüküme· 
lince verilecek ağremana 

dair bazı ihtirazı kayıtlar 

ileri sürmüılerdır. 

1 Pazartesi 1 
1 Gün doğumu• 1 

1 
Zevali 5, 11 

1
1 

YIL 1934 Ezani 9,50 

1 · REHİYÜLAHIR 25 1 

man ordusu baıkumandanı, 
ordu ve donanmanın derhal 
M • Hitler 'e sadakat yemini 
etmelerini emreylemiıtir 

Yemın ıu suretle edilecek -
lir. 

makinası bir gnat gibi. fa
kat fasılalı liktaklar!a işle· 
mektedir Mu<lür, odasınıla 
özene bezene bir şeyler ya~ 
maktadır . Tuşların meloıİile
rı kulaklarına asılı all\ka ib· 
rişimine birer inci d ... nesi 
gibi kendı kendine dizılmek· 
tedir. Bu adıımın "'Özlerinde 
d . " erın manalar var. ~fektup 

Bu hayal kllşan e leıi biı
yüdtik\•e büyüılii. Okadar kı 
bütün ınuh .1yyilcsinı knpla· 
dı. 

masa otedo oturan dostunun 
alaylı gültimserrıeleri altında 

ezildı , ilılcta Dostunun ala. 
yı mtidiirü bir sılindir gibi 

eziyordu . llayal kaşaneleri 
kafasına göçmü" tuz buı 
olmu tu Başı dönüyordu. 
Kulokları uğulduyordu. Şaş· 
kın aşkın ayağa kalktı. Bir 
kaç adım atmak istedi ise
do muvaffak olamadı . Ayak. 
)arı kö~teklenerek senıle!eJi. 
Bir koltuğa yığılıverdi. 

Dinçer 

kikatte benim böyle bir hakkım yok 
lllu ? Mademki Size karıı olan hislerim 
halümdur, o halde beni_m bu husu~taki 
R akkım nasıl inkar edılebılır ? Haç.bir, 

0 meo görülmüt mü ki, hatta hertürlü 
esastan mahrum olsa bile, bir mukabe· 
le bekiememiı olsun? Yahut hiçbir Otel
lo görülmu, mü ki haklı olar~k kıskan· 
11.n? Çünkü bunların her ikisi de diyor 
kı : mademki siviyorum, o halde nasıl 
•evilmem, nasıl ihanete uğrarım? Bu 
beni de sevsinler gibi basit bir arzu 
değil, belki ondan çok daha mudil ve 
çok daha fazla bir ıeydir. Mademki ben 
bir feyi veya Lirlsini seviyorum olcalde 
o fey veya o kimse benimdir, bendedir. 
Mamafih, bunu liizımgeldiği kadar siı:e 
izah edemiyorum. Yalınız şunu biliyo 
rum ki bu, insanlara herzaman böp' 
ırörünmüı ve hali da böyle görünmek· 
tedir ve hiuedivorum ki bunda derin 
bir sır da saklıdır. Dünyada hayret edil· 

1 : 
'ı Mesut aile yekvücut ruh- 1 

" Allahın huzurunda mu· 
kaddes bir yemin(,. Almaıı 

ya'nın ve Alman milletinin 
relll Adolf llit'er'e bila 
kaydü şart itaat ederim .• 

yazıyor. Elli yaşına roğmen 
h:ild gönlll kocamamış bu 

\'e nilıayrt Sunar knpıda 

göründü. .\fii lllr heyl•canla 
ayağa kalktı. Fnkot dostuna 
da· ların ismidir. 1 

kart tilki, a~k mektubu ya
zıyor. Çok eyi tah
min ettiğinizi zımnediyo
rum. O, Sunar'a «t\ekerimıı 

------------1 
mıy<rn ve muamma olmıyan ne var ki!. 

Bu meseleler nasıl oluna olsun siz
den hala mektup yok; halbuki ben ge 
ne yazıyorum Bir kuruntudan ibaret 
olsa da . Sizin herhangi bir cihetten ba 
na yakın olduğunuzu birdenbire keıfet· 
tim. Bu keıfıme kendim de inandım. 
Size mektup yazmakta ıarar ettim. Bi· 
liyornm ki size nekadar çok mektup ya-1 
zarsam , o niıbette de fazla yazmak 
ihtiyacını duyacağım. Çünkü aramızda. 
ki irtibat gittikçe kuvvetleıecek. Sizi 
gözlerimin önünde canlandırmağa mu. 
vaffak olamıyorum; hatta maddi çehre 
nizi hiç göremiyorum O halde ben kime 
yazıyorum? Kendi kendime mi? Ne 
olursa olsun. Ben de siz değil miyim? 

Behemehal cevap veriniz' 
22Teşrinievvcl 

Bugün okadar nefis ki 1 Ruhumda 
bir hafiflik var. Pencereler açık. Gü 
neıle aıcak ilkbaharı hatırlatıyor. Ne 
garip bir memleket 1 Yazları yaAmurlu 

ve soğukken, ıonbaharla kıtları sıcak · 
tır. Fakat arasıra öyle güzel günlerine 
tesadüf edersiniz ki, Lir kııta mmnız , 
yoksa bir İtalya baharında mı . farke· 
demezsiniz . Ah !tal ya , İtalya ! Ve ah 
be~im on sekiz yaıım , benim 0 ıen saf· 
fetım ve benim o hayatın etiğinde bek· 
leyiılerim, ah' Hep ileride, hep VezÜ· 
v'ün civarındaki dağlar , dereler ve çi· 
çekli bahçeler gibi bir güneı buğusu 
içinde kalan güzel günlerim, ah! 

Bffederainiz, bunların yeni birıey 
olmadıgını biliyorum, fakat ne yapayım? 

. Gece 
Belk ı sizin için mücerret olduğum 

dan bana cevap veriyorsunuz? Şu halde 
itte hayatımın birkaç hututu daha 
Ben, on altı senedenberi evliyim. Ko 
cam Fransızdır. Kendisile bir kıı gü· 
nü, Fransa Rivyer'lnde tanıttım. Ni· 
kihımız Roma'da kıyıldı. Balayı seya· 
halını iıalya 'da Yaptıktan ıonra artık 

İşte bu! manasına bir 
göz kırpmayı da unutma-

buraya yerleıtik. Üç çocuğum var: biri 
erkek, ikisi kız. Kendilerini •eqyor mu· 
yum~ Evet, fakat herhalde hayatı, her 

ıeyden ziyade aile ocağında , çocukların· 

da gören anneler gibi değil. Çocuklarım 
henüz küçükken bütün gan 'erim, onlara 
bakmakla, oyunlarına, çalı malarına ne· 

zaret etmekle geçerdi. Şimdi artık ba. 
na ihtiyaçları yok. Zamanımı istediğim 
gibi tasarruf edebiliyor, okuyorum An· 
nem. babam çok uzakta oldukları için 
hayatlarımız okadar birbirinden ayrılmış. 
katta mü~terek alakalarımız okadar azal
mııtır ki, fevkalade seyrek mektuplaıı 
yoruz. Kocamla olan irtibatımıza gelince, 
sık sık cemiyetlere gitmek, ziyaretin 
kabul ve iade etmek, gece eğlencelerile 
gündüz ziyafetlerinde beraber bulun · 
tnaktan ibaret . . J\!amafih ne kadın , 
ne de erkek hiçbir ahbabım, arkadaııml 
yok ... Ben buranın kadınlarına benze· 

miyorum ve bir kadınla bir erkek ara. 
sandaki arkadaılığa da inanmıyorum ••. 

Arlık kendi hakkımda yazdıklarım 
kafi. Ne olur bana cevap verseniz ve 
kendinize dair birıeyler yazsanız. Siz 
nasılsınız? Daimi ikametgahınız neresi. 
dir? Şekisplr'i yal ut Şelli'yi. Göte'yl 
yaliut Dante'yi, Bazak'ı veyahut Flober'i 
seviyor musunuz? Müziği seviyor mu 
sunuz ve hangi müziği seviyorsunuz~ 

Evli misiniz? Artık can sıkıntısı verme· 
ğe baılıyan bir irtibatla bağlı mısınız, 
yoksa göya anlatılmamıı, istifade olun· 
mamıı bir saadet varmıı gibi. ınaanı 
boğan aldatıcı hatıraların henüz bulun. 
madığı her ıeyin yepyeni göründüğü 
neıe verdiği o latif, güzel niıanlı dev· 
rinde misiniz? 

İmkan bulsanız bana mektu 1 p yazınız. 
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Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
C[~IARTESİ (IÜNLERİ 

Ü~ledensoıır:; saall4deıı16ya kadar dahili 
ha •talıklar muayenesi ( noktor .\ hmeı 

Emin bey) 
PAZ.\H GÜNI . ERİ: 

ÖğleJen soııra saat 15 df•ıı Hi ~· a !.atlar 
kulak, buruıı. hoğaı lıastalıl.ları nıııayı·· 

nesi (Doktor \lt'lıııwı K:iıııil IH·~ ) 

PAZAHTESi GC~LERİ: 
Öğleden e\\CI t":ıat 10 uaıı 12 ~e kadar 
dahili hastalıklar ıııııan•ııı•si ( Dokltır .\h· 

• 
met Enıiu bey) 

SALI GÜNLERİ: 
Ü~ledeıı evvel :-:ıal 10 ua;ı 12 ~" 1.adar 
dahili hastalıklar unıayeııesi (Hoklor Alı· 
met Emiıı he~ ) 

CARSA~IHA Gf:NLERİ: . . 
Ö~ledeıı ~oııra saat ı 5 tlı·ıı ı 6 ~a kadar 
dahili lıastahklaı· mııa~eııet"i (O .. ktor Ha
san Haif uey) 

PERSEMBE (~('JYLEH İ: • 

Ü~ledeıı ..;oııra saat 1 f> ılrıı 1 li 'a !.adar • 
cildive \e uı•\li\e lıa..;talıklan ıııll<l\l'llesı . . . 
{Doktor )felınıet .\ li lw~) 

1.--- - -

Temaşa ·_ 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

Bu ket-e lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü ViJ. 
li t.aralından en milf
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem_ 

onu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni fApka · 
lu imal edildiği gibi 
eski tapka-lar da ye
ni bir hale jfetiriJ • 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedlr. İpekli, yün· 
lü kumaı-lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bllumum lekeler bet 

dakika. gibi pek k .. a 

bir zamanda çıkanlır. 1 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

flatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebpr ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir . 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

ŞAPKA y APIM EVi Mustafa Zeki 

t 

Necip beyin losyoııları ve 
yağsız kıremleri Ergun ılk
bahar kolonya ve losyonları 
son moda hanım çanta ve eldivenleri 

935 modeli ve gayf't şık düğme ve toka."_ 

lan yeni gelmiştir. 

Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 
t 

il DOKTOR • 1 
' 

Kepsüt panayırı 

~~SEHiR~ 
Sinemasında 

31 Temmuz 934 Salı dan iti~aren 

Ask Hazretleri 
Hakikaten bu filimde atkın büyüklil 

ğünil ve hakimiyetini göreceksiniz aynı 

zamanda çok zengin ve eğlencelidir 
Memnun kalacağınızdan ıüplıe etmeyiniz 

Ayrıca dilnya havadisleri . 

SAGLAM, 
-

ZARiF, 
ucuz 

KUMAŞ İSTİYENLERE 

YON i Ş 

M h Ş k · ıı Balık.et"ir'ı• '27 kiloııwtre mesafedr ıııuııtazaııı 
., e met Q ıT . bir ~OSa ile llWl'lıut hava, Sil ve gÜ:1,el bafıçde-

' llergıin ha•talarını saat rile ıııe~lıur olan Kepsiit nalıi~c ınerke:1,indP 
OTEL VE GAZİNOSU 

Şeref Bey idaresinde 

Balıkesiriıı her hususta Nı 
ıııiil.eınnıel otelidir. 

Kont or. Temizlik, Servislerindeki 
neza~et ve ciddiyet, emniyet 

1 2 don akşama ka·lar kabul aAuslosuıı-18 İll('İ ('1111131'll'!'İ ;ıiiııli açılacak. VI' hr~ 

e<l e. r. giın dı•vaııı edeceltir . 
. \drt·!': .\lusıafafaJ..ilı Paııa) ırda lıer cirıs daıııızlık ve J..asaplık lıa~·-

nıalıallesiıulı• KarP~i ı Yanat bulunacaktır. Paııayırııı kurulduğu ıııalıal 
. bey_ türhesiciv:ırıııda. vasi ı:ayırlıkLa tatlı su membaları olup ~ı>leet•k 

Dr. M. Ali 
ola11 hayvanat sahipleri lıay,·aıılarınııı iaşesintlr 

ı ıı ii~k ü l:i t ıy k mi ye<'ek le rd i r. 
Paııa\ırda lıı·r llt'\ i es va ve «>ıııtiıl alı!' Yeri si .. . " . . 

~apılacaktır. ' Hariı:teıı l(elecel. ılicear "~ esrıafırı Gerek Memleket halkının, n I ~fomlekı>t lıa:-ıaha-
gerek bütün misafirlerimizin•• nesi cilt, frı•ııgi, lwl-
umumi takdirini celbetmişfir. ııogukhıi(ıı lıastalıl.ları 

ııı fı te ha ~ısı. 

ıııallnrımn hli:-nii ıııulıafaza Ye keııdileriniıı es
babı isLiralıatlarıııırı tf'ıııini ıııak.sadilc a\rı, avrı • • 
ıııahaller ihzar '" her tliirlli ilıthacları da tenıirı 

Satış yeri: 

Fantazi Manifatura Ve • 

Kumaş Mazası 
TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 
1 1 Haatalarınıa aat üçte rdilıuiştir. . .. Kuvayi Milliye Caddesi \No: 52 

~il ~. ~~:;:~. ::~~s~:.:uıın:~ ı•------------------, _... ....... ....,. ...... _._ .... ....,....,...,.. ................ ....tı ...... ;,;.;;;;;o-----§d 
tedavı eder. Bıtlıkesir Vila,'et Dai- 1

1 
Balıkesiı· asker:i satııJ 

Şelıriıı, lsıanlıul vı• ızıııiriıı btitiiıı gazl'lrleıi t• ~ ....................... "\ ~ 
1 

1111'\Cllltur ••! Yoksulları yediren,: nıi Eıııciimeninden alma konıisyoıı11ııtflan: 
M :. geydiren ve herma· i Balıkesir menılt>l.et lıastalıaııesi ihtiyaratı için Balık.esir ıııerJ..ez J..ıt'aııııııı ilıLivacı oMııı ıı~a~ııl~ 

Balıkeslrin en eyi tanınmıt bir oturma ve M • 
1 

dinlenme yeridir. N i nada gözeten Yok- 5 me\'kii nıiiııakasa~a \aı olunan 581 lira 40 l.u- cinsi Yt' ıııil..tal'ları ya:1,ıl1 _f'r:1,:ıJ..lar nıi~mııkasa stı' 
tf • su/far Bir/fAine seve: nıslıık verli ıııalı \\' 999 lira 70 kuruslul. t\C- retile satııı alıııacaktıı'. llıaleıoi 13 :ı ,gustos g3J 

• _ .. ....., .... ___ .:::• --··: 1:1· • • • • ı . 
-----• ---• ....... : seve yardım ediniz. : ııehi malı edviye, Pdevatı tıbhiyP \f' paıı~tııııan pa:1,artesi güııü saaı. onda icra edileı•eiktir. Talıp· 
----------------------------------~ • • 1 ~ 

Balıkesir posta ve tel

graf müdürlüğünden 
ı - Balıkesir. Balva • Canakkalr lıaftau:ı . , 

iic sefer karsılıklıdır. 
• • 

2 - Balık.esir - Baha lıaftaua iic st>fl'r karsı-
• • • 

lık.lıdır. 

., 
i) Balıkesir - lla\ raıı - Elll'<'lllil kar~ılıldı 

evmidir. 

Yukarıda gösterileıı posta siiriiı·iilükl•·ri dai
remizde mevcut ~a nııame leri 11111<>ibiııee '2 7 • 7 
934 tarihindeıı itibaren 'irıııi ~iiıı müddetle . . 
nıiiıı:ıkasaya ~ıkarılrıııştır. Hi-8-934 tarihiııdı> 

saat on altıda ilıaleleı·i yapılacağıııdaıı taliplerin 
müdürivete müracaatları ilan olunur. 

• 

: Yoksııllorı Gö:etmc i ıııalzı-sıııt·si lil'lt' n• ~arınanıesi nıııcil.ıiııce ~3 :ıg-
1 

terin_ ıııe:1,kfır gii.ı.ı Ye saaır R:-ılıkesir ~satırı a oı· 
i Birliği : u~ıos.n~.ı ıarilıiıl(• ıııiisadif per~Pnıbr giıııii saat koıııısyorıııııa mııracaatları. t •••••••••••••••••••••••••• 

onbrste ihalıı edilmı>I. iizerc 'irnıi ııiiıı müddetle Cinsi Mikdarı , 
• • · Nohut 30,000 

aleııi münakasaya l.oıııııııştur. Talip olanların ıi-
1 

Odun 350 000 
1' 

carı>L odası 'esikası 'e ~- üzde yı•dihuçuk ııislıe- / Kovıııı r,ti 12,000 
tiııde teminatı ıtnl\akkatf' ıııakbu:1, veya ıııel.tııp· · ,1 

larilt• lıirliJ..ıe Y"'ıııi mezkı'ırda Balıl.t·sir'tlP eıı<>ii- 1 
______________ _,,.---/ 

))... .@~~~ 

~ Diş Hekimi 1 
~ M N. . ~ 

darı . ıııatl:ı lwr giiıı 

ıııeııi \"ilav(•te Ye fazla ıııalüıııat alııı:ık, Jisıı• V(' l 
şeı·aitiııi gÔrıııek istiyeııltwiıı İstanl.ıul'd:ı Yila~et 1 

ınal.anııııa ıııiirac.ıatları ilaıı olunur. NEVROZ 1 [t 
~ 

..;:ıaı 9daıı ı 7 y.- ,•----
1.:ıd.ır. .\;.crılarda ~ Balıkesiı· ı\sk(•ı•lik Ş11-
l!Pcel~ı·i l.a.hıı 1 vr ~ 

~ ıf'ıhnı ı·ılrr. ~- besinden: CELAL e 

~ ~ ~ııhemiz ıııırıtaka~ıııda 11111kavYel n• ehe' ııı 
~ Balıkesir K. 'i lıazlııı>dı·ıı ınııaş aları lı:ırp nıalılll~'rile ~elıit yı>
~ mllye C. No ~- tiınh·rirıiıı 934 ikramiyı•leriııiıı le,ziiııe 4 ağıı"-

Bütün asap ağrılarını sünratle 
r 

rı • • 
gecırır. 

' '_/ --- ---- ----- ~----- __. •. 
Ne,riyat mi\dilrü: ESAT ADILı.a.._, 

Vlli,et Matbu. - Balık-.. 

. 12 2 ~ tos 93-! cuıııartesı güııü hukı'ınwt biııasıııda ıııii-
~ ~ teşekkil komisyon' tarafından haşlaııaca~ı il:iıı 
~~.@Jt olunur. r --


