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Hayatımızı güzelleştire~ilmek için 
onu çirkinleştiren se~eplerin 

kendim zde olduğunu ~ilmek kafidir 

Nüahaaı Her yerde 3 kuruıtur . 

CÜMHUR1YET; EMEGE HAK,tDEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

CUMA 13 TEMMUZ 1934 GÜNLÜK 

Şehinşah T ahran'da 1 

SİY ASİ GAZETE 

Yumurta 
İhracatımız 

ANKARA 12 (S.Ş) -Son 
hafta zarfında yumurta san· 
dığının ::!5 liradan gene 13 
liraya düımesinin sebebi şu
dur: 

Yumurta iılerinde rakip
lerimiz olan Holanda, Yu · 
goala vya, Polonya. Bulgar is· 
tan yumurta itlerini tanzim 
etmiı bulunmaktadırlar. Bu
na mukabil Türk ofhi de 
Samsun kongaraaında alınan 
kllrarlarll " stınat ederek bir 
talimatname hazırlamış ve 

bunu müta 1 aaları alınmak 
üzere bütün ticaret odaları 
na göndermiıtır 

Odalar kısa bir müddet 
zarfında mütaıealarını bildi · 
receklerdir. 

Kaçakçılık 
'l'AllRAN, 12 \S.Ş) Şe-

Her Hitler beyanatta bulundu . 

Bir kaç mevki düş
kününü feda ettim 

Yunan hükümetife 
müşterek çalışma 
hakkındaki itilafna-

hin şa h haıretleri dün Tab· 
ran'a varm ı ş, halk taraf.o
dan h a r.ıretle kartılanmış
t ı r. 

me tasdik edıldi TAHRAN, 12 (AA) 
ANKARA, 12 (S.Ş) Şehinıah Hazretleri dün 

Gümrük kaçakçılığına kar- Tahran'a muvasalat etmif. 
şı Yunan hükumeti ile teş- Ve Halk tarafındandan ha
riki mesai hakkındaki iti· raretle karıılan mıtt r 
lafname parafe edildi. Yu- .••• _.. ••· 

nan hükumetinin tasdikinden Cevdet Kerim 
sonra biz de bu itillifname . 
yi imza ederek heyeti ve IST AN BUL, 12 (S Ş)- Vi· 
kilden geçireceğiz. fti llifna- layetimiz Cumhuriyet Halk 
menin mahiyeti kaçakçılığa fırka11 idare teyetl reid 
kartı müşterek tedbirler al- Cevdet Kerim beyin tebtil 
maktır . edileceği Ankaradan bildı· 

izciler Talimatnamesi 
ANKARA, 11 (S.Şı- ~la . 

arif vekale tin ce lıozırluna n 
mektep ve izciler teşkıldtına 
ait talimatname bilıımu Veka. 
Jetlere göoderilmiş , vekılleria 
bu husu3laki mütalea ları so. 
rulmuştur . 

Alınacak c.ı rnplnra "Öre ta-
" limatn amede icabeden tadıldı 

yap ı lacak bu stıne J ers sen e
si iptidasından itibaren tatbi· 
kine ballanocaklır . 

ANKARA . 12 (AA.) 
Maarif vekaletince mektep 
ve izciler teıkilatı talimat· 
namesi hazırlanmıştır 

riliyor. 

Bir otomobil kazası 
MUÔLA, 12 (8 Ş ı - ft.r 

otomobıl direksiyonunun bo
zulmnsı yüzünden u1·uruma 
yuvarlanmış yolcuJnrdan bi
ri ölmüş, dığerleri yaralan
mıştır . 

MUCLA, 12 ( A.A. ) -
Dün gece şehre bir saat 
mesafede bir otom o bil di 
reksiyonu iılememesinden 
uçuruma yuvarlanmıı Biri 
ölmüı dört kiti yaralanmıı-
tır. 

Istanbul'da 
Sinemalar Açılıyor 

Fak at dahili bir harbe meydan 
vermedim. 

PARl8, 11 (AA) . Nev
york Heraldın Paria nüıha11 
M Hitlerin Amerikada Kes 
Mavala prefeıör olan M. 
Personla yapmıı olduğu mü
lakatı neıretmektedir. 

Bu mülakat 30 haziran 
hadiselerinden sonra baıve 
kilin yapmıı olduğu ilk mü
lakattır 

M.Hitler Almanya nüfu
0 

sunun kesafetinden dolayı 

her hlidloenin bütün mem 
lekette muazzam bir akis 
uyandırdığını ka)detmiıtir 
Halbuki meıela San Fran
siako'da veya Nevyork'ta olan 
kanlı hadiseler Amerikanın 1 

diğer taraflarını heyacana 
düşürmiyebilir. Alman baı 
vekili demittir ki : 

"Son aylar içinde safları
mız arasında baı. ı ihlilaflar 
oldu 

1 
Kendilerine itimat ettiğim ı 

kümler vermek istiyenler 
delillerini vakalar tamamen 
ortaya çıkana ve bütün ta
rihi hakikat kendisini göı · 
terene kadar sakla mak di
rayetini göstersinler.Memle
keti , binlerce ve binlerce 
masumun kurban olacağı 
dahili bir harbe sürük1emek
tense sadece mevki hırsı 
ve ıahsi ıhtiraslarla !ıareket 
eden birkaç ha'ninin haya
tını feda etmeği ben vaı.i 
fem olarak telakki ettim 

" 
Bundan sanra M. Hitler 

tunları söylemiştir 

•Almanya hükum ı· tinde 
de ğifrniş bir fey yoktur, 
Hükumet ne tağa ne de tola 
teveccüh edecektir Bugüne 
kadar takip etmiş olduğu 1 

hattı dosdoğru takip ede- 1 
cektir 

PARIS, 12 (A ı .- . ev 
york Heralt'ın Paris nüshası 
Alman baıvekili M Hitler'in 
bir mü lakatını neşretmekte-
dir. M.Hıtler demiştirki 

Yumurta fiatlarının düş
künlüfü yalnız memleketi · 
nıize mahsus değildir. He
men hemen bütün dünya pi· 
Y&1alarında da aynı tenezzül 
vardır Bir çok memleketle· 
rln yumurta ithal~tını tah
dit etrneleri bunda müessir 
olınuttur. Bizim için hususi 
olan bir şey varsa, o da İs· 
Panya ile yapılmıı olan an
latmadır. Jspanya'ya yapılan 
ihracat ıayeıinde yumurta 
flatları ( sandık baıına) l l 
liradan 18 liraya kadar yük
ıelmittl Ancak tüccarlarımı 
zın lıpınya'd~ bloke kalmıı 
olan paralarının çoğalması, 
ve bankaların yumurtacılar 
tarafından Vt'rilen senetleri 
kırmama11 yüzünden ihracat 
ıon günlerdı- durmuıtu 

150 kişiden 
ISTA:\Bf L, ı 2 ( 8.!;1. ) -

~ehrimizdek i sinemalar ile 
belediye arasında lhrülaceze 
resminden dolayı ih ti Itır çık· 
m ı ş ve beledıye sinemaları 
kapatın ~tı. B r ayı müteca. 

adamlar l:ana ihanet etti . 
ler. Yüksek b ·er otorite sa
hibi olarak hükumette mü 1 

hlm mevkilerde bulunan bu 
adamlar, hükumeti devir · 
mek için suikast yapmak 
ceıa.retinde bulundular Te
reddüt edemezdim. Eserime 
sadık !<almak, milfetfn iti 
madına layık olmak için 

yapılacak bir fey vardı O da 
hainleri zarar veremiyccek 
bir hale getirerek Almanya -

Türk ofisi bu vaziyet kar· 
ııaında Hariciye Vekaletine 
müracaat etmittir. İhracatın 
yakında tekrar baılaması 
ınçhtemeldir 

Onu kazandı 
\'İz bir zamandnnbcri kapalı 
kalım lotanbul sinemalarını 
kap3lı bırakan ihtilaf Şükrü 

yı dahili bir harp faciasın
dan kurtarmaktır " 

M.Dolfüs yeniden başve~il 
oldu ve dört nezareti da 

üzerine aldı 

S a h i b i ve B a t m u b a r r 1 r ı 
Müstecaplıoğfo Esat Adil 

Birinci YIL SAYI: 207 

Çiftçilerimiz için 

Pamukla rııı ıslahına neden 
lüzum g()ı•ülmüştür? 

Nazilli pamuk ıslah istasyonu müdürü 

Celal 
2 

Her iki nevide de telleri rzuıı lı>lli Pamuk 
ortalama uzunluğu 22 milı. 1 

• • 
1 

• • • 

met · H I Yl'Lı~tıı-nıel\.le \etıştırı-reyı geçmez . er ne • • • 
kadar, ikinci lıozuk Ameri- t•iııiıı İstıfadesi ııe o)a
kan tipinin elyafını seçme l'tıklır? 

ve diğer kal' karıştırma / Milli sanayimizin muhtaç 
yollarile bir dereceye kadar ı o ' duğu bu yeni cinı pamu
uzatmak mümkün ise de 1 ğun yetiıtirilıneıinden yalnız 
vak ta muhtaç olan bu sanayi değil, yetııtıricileri. 
ameliyeyi itbu müesseaata miz de fazlasile istifade ec!&
bırakarak bugünün acil ihti- c"klerdtr. Telleri 21 M. M. 
yaçlr rını lem inen memle / olan bir kısa telli pamuk/ 
ketimizde yetiıme kablliye· telleri 30 M. M. olan bı: 
tini gösteren ve evıaf uzun telli pamuk araıındakl 
itiba'rile milli sanayımızın kıymet farkı kiloda 5. j 5 ku· 
ihtiyacına tekabül eden 
yeni bir takım ecnebi pa 
muk nevilt:ri yetııtırmek 
mecburiyetindeyiz 

Mahsul yetittirmede esaı 
gaye kazanç teminine dayan
dığı için yetittiriciler ken 
di İflah ve zevkinden ziya
de bu noktada mahsulü sa
tın alacak oldn müstehlik ve 
pazarlı:rı arzusuna göre ma· 
hsul yeti§lirmek mecburiye
tindedirler. 

ruı arasında oynar. Vaaati 
olarak bu kıymet farkı 8 
kuruı kabul ve bir dönümün
de 40 kilo Mahleç verdiğini 
farzedersek uzun telli pil· 
muk yetiıtirmekle fiftçl dö· 
nümde vasati bir heıapla 
400 kuruı fazla kazanç te-
min etmiı olur. 

Ege'de halen 150 bin dö-
nüme yakın ekiliı vardır. 

Bu kıymet farkı, Ege'de 
yapılan umum ziraat ıaha-

z ,., sına tesmil edilirse ıenede 
Memlekette yeniden ku. 6' '0 bin lira gibi büyük bir 

rulması kararlaştırılan iplik kazanç yekunu meydana çı
ve dokuma fabrikalarından kar ki, bu para umum ze· 
birisi Ege pamuklarını iı- riya! sahasına hazırlanma 
!etmek üzere bu böl ümün 

itlerine nit masrafın büyük 
içinde açılacaktır. bir kısmını yutacak derece· 

Ege bôlümünün pamuk de mühimdir. 
yetiıtirmek hususundaki yük ·1 işte bu hakikat karıısın· 
sek kabilivetinden istifade da iklim ve toprak tartları 
ederek uzun tt lli pamukla- müsait oldukça fazla kıy-
rın burada yeliflirilmesi ka- met istenilen pamuk 
rarlattırılmııtır. yetiıtiriln ı eyüp az emek 

Ege'de çalıtacak fabrika. 

Hukuk fakültesi 

Kaya beyin tavassutu ile hııl. 
!edilmiştir . Sinemalar bugün 
açılacaktır. 

Ortamektep mual- ' 
liıııi bulunamıyor. 
ANKARA. 11 (S Ş.) -

Ankara 'ya gelen ortatedri
sat umum müdürü Hasan 
Ali bey ıunları söy ledi : Tenviriye resmi nere

lerden alınıyor! 

Batvekıl Almanya'da çı 
kacak dahili bir harbin. bü 
tün Avrupa 'da çok mühim 
olabilecek akisler uyandıra 
cağı meselesi üzerinde ısrar 
ederek demiıtir ki : 

"Memleketi binlerce masu
mun kurban olacağı harbe 

sürüklemektenıe •adece nıev
kii hars ve şahsi ihtiraılar

la hareket edenleri feda et
meği ben vazife olarak te 
llikki etıiın. Almanya hükü. 

metinde değişmiy•n bir ıey 

yoktur. Bu güne kadar ta· 
kibetır.iı olduğu hareketi 
takip edecektir. 

v:v ANA 11 (A.A) - A-

ve masrafla meydana 
nın senelik "mahleç" f 1 J gelen ve fakat kolay ve yük. 
sarfiyatı 25 bin halyaya ya sek fiatla satılamıyan adi pa. 
kındır . Bundan baıka müs- muğa heves etmek, yetııtı. 
tehlik mevkiinde İzmi r'de ricilerin zararına bir hareket 
kurulmuş baıka f!l brikalar olacağı gibi milli varlığımı. 
da vardır; bun lar da sene- z da inciteceği pek tabiidir. 
de 15 bin balyadan fazla 

Reiside istifa etti 
ISTANBUL. 12 (S Ş) 

Henüz belli olmıyan bir se · 

beple hukuk fakültesi ceza 

profeaör Tahir uey fakülte 

reisliğinden istifa etmiştir. 

" - lstanbul'a ortanıek
teplerde muallim olmak is· 
ti yenlerin imtihanlarında 

bulunmak üzere gitmittim. 
İmtihanlara l 50 talebe gir · 1 

di. Netice ıudur : ı 

Tarih, coğrafya, Türkçe, 

1 
riyaziye, Fransızca, Alman 

ca imtihanları bitti. Fen bil· 

İSTANBUL, 12 (S.Ş.) 
Bazı sokaklarda fener 

bulunmadığı halde halktan 
tenviriye resmi alındığı hak
kında belediyeye bazı tikli
yetler vaki olmuftur. 

Halbuki fener olmıyan 
yerlerde bu resim tarholun-

"Almanya'yi dahili harp 
ten kurtarmak için süretle 
kati bir kararla ve metanet
i~ hareket lazımdı. Yalnız 
ıunu temin ederim ki, hare-

mahleç sarfederler. 

Ticaret mek
tebi 

gisi henüz bitmedi Riyazi- maz. ketim hakk nda tiddetli hü-

yeden kazanan yoktur. Ta· / Bu_ tikayetle~i tetkik eden -----------------------
rih, coğrafyadan iki, Fransız- . beledıye fenersız sokaklar-

vusturya'da ııaziler n tethiı 

hareketi devam etmektedir. 
Viyana yakınında bir Nazi 
bir gazinonun kumar salo · 
nu11a bomba koyarken tev
kif edilmiştir Karintiyede 
bir jandarma devri) esine hü· 
cum eden ve jandarmalardan 
birini ağır surette yaralayan 
üç Nazi tevkıf edilmfttir. 

Halbuki Ege bölümünde 
son senelerdeki pamuk re
kolteıi 25 bin balyayı geç· 
mez; bu hesapça yeni fabri
ka açıldığı takdirde yetiıen 
pamuk; mensucat fabrika 
farına kafi gel ı iyecek ve 
nısıf derecede açık kalacak
tır. Bunun için pamuk eki 
mi sahasını arttırmak ve dö-

Son bir kaç sene içinde 

mahsul fiatlarının eıkiye 
nazaran yarıdan fazla dilı· 

müı olmaaı herkesten ziya. 

de mahsul yetiıtirlcl halkı· 
mızı müteessir etmiıtlr. Dün· 
yanın geçirdiği buhranla.rdan 
husule gelen bu gibi zarar
lara karıı her sanat ve meı· 

ANKARA 12 S Şl-İstan

bul ticaret mektebi bu sene 

11lah edilecektir Mektep 

:\"öftetal ticaret mektebi ti· 

pinde olacaktır. Bilhassa ec

nebi lisanlarına ehemmiyet 

Hukuk 
imtihanları bitti. 
İSTANBUL, 12 (S.Ş) -

Üniversite hukuk fakültesi 

imtihanları hitam bulmuş
tur. İmtihan.ı giren efendiler

den 12 kız 41 erkek olmak 

üzere 53efendi •ahadetna 
' me lllmağa muvaffak olmuş, 

157 talebe muvaffak olma· 
mııtır 

cadan beş, Almancadan / daki evlerden katiyyen ten· 
iki, Türkçeden bir kiti ka . viriye resmi alınmasına mli-

t N t . ferden mem ni olmağa karar vermiıtir. zanmıı ır. e ıce · 
nun değiliz. " Roıııanya'lı ta/ebele,. 

geldi 

Dört nezaret ve baş vekalet bir arada 

i\11. Dolfııs l('.krııı· 
Afyon'da zelzele 

İSTANB. 12(SŞ) ··Dün VİYANA, 12 (AA) 
Baş ve.ki 1 •>lclıı. 

AF\0'.\! , 12 (S . Ş) - iki 
üç giindenberi davam eden 
~elz tı le, dün de olmu~tur 
Dünku zelzel.ı sekiz saniye 
devam etmi~tir. Bir hasar 
olmamıştır 

Romanya vapuru ile llükreı Avusturya kabinesi istifa 
Üniversitesi talebesinden mü. etmit ve '1 Dolfüs tekrar 

rekkep 24 kiıilik bir kafile I kabineyi teıkil etmitllr. Baı 
gelmiıtir . Talabeler şehrimiz- vekil aynı zamanda Harici-

' de dört gün kalacak'ardır . ye, Milli Emniyet Ziraat 

~~\· 25 temmuzda 200 Yugoı. Milli Müdafaa nezaretlerini 
lavyalı talebe gelecektir. de deruhte etmittir 

Konya'da iki suçlu Türkiyı· ticaret mu- Yine Mussolini ile 
asıldı . 

KONYA 12 (S.S) _ 1932 kavelesı görüşecek 1 
' ~ . · · J ANKARA 12 (SS) ROMA 1 (AA '1 sonesi bir eve gıderek ıkı . ' _ . ·~· - l ) "at· 

d ·· ıd· ' 1· ·ı ş ve 3 ,;1r ce- İspanya ıle Turkıye araaın- buat M. Dolfüs'ün tl!mmuz ka ını o urm o . . 
h k · ı•e ölüm ce- da aktedılen tıcaret muka- sonunda İtalya'ya gideceği. za mu a emesın · . 

1 ı . · k velesi ispanya kabinesince zasına ("nrp ı lm ı ş o an J&I a-
tilin cezalıırı hug-ün asılmak lastik olunmuttur. Hariciye D h "} • k 'I" 

vekaleti Umumi Katibi Nu - a l Iyt"V6 ı ı suretile yerine getirılmiştır. '-
man bey bu hususta de . 

Zilede ~ugday Silosu miıtir ki, 
BERLİN ı 2 (AA) - Zi - Mukavelenin İspanya 

raat nazırı memleketin ge· hükumet ince tasdiki biraz 
Jecek bet sene zarfında tak- uzun sürdü ve anc·•k üç 
viyesini temin için milli bir dört gün evvel mukavelenin 
zahire deposu tesi• edeceği- İ~panya kabinesince tasdik 

Ankaraya vardı 
ANKARA, 12 (A.A.) 

Dahiliye Vekili Şükrü !(aya 

bey bu sabah ıehrimize av· 
det etmiı, lstaıyonda vekil-

ler mebuslar vekalet erkli. 

M. Dolfüs 

ni ve Ricci ıne ıehrinde M. 

Mussolini ile mülakatta bu
lunacağını yazmaktadır. 

Celal bC'y 
Yarın gideyor 

A'-;KARA. (A.A) - İktı· 
sat Vekıli Celal bey yarın 
nıezunen Bursa ve oradan 
İstanbul'a gidecektir 

ANKARA, 12 (A.A) 

Hukuk fakültesi imtihanla· 

rı dün bltmif ve 25 kişi 
mezun olmuıtur Yarın fa

külte profeıörü Cemil bey 

tarafından mezunlar terefi
ne bir öğle yemeği verile
cektır. 

1 nl aöylemittir. edildiği bize bildirildi." nı ve vali, belediye reisi ve 
muavinleri tarafından 
ıılanmııtır. 

kar-

nüm hasılatını ço italtmak 
lazım gelecektir. 

Bundan 30 · 4ll sene ev
Vt'lki istatistiklerde Ege'nin 
pamuk rekoltesi 80 bin bal
ya kaydediliyor. l' ugün bu 
miktar üçte birine dütmüı 
tür. Buna da sebep müte
madi muharebelerle son 
sent'lerin fiat düıkünlük e• 
rİdir. 

Şimdiden sonra milli te 
ıebbüsatla pamuk daha e 
min ve devamlı mahreçler 
bulacağı için hiç bir mani 
düşünülemez Ege'de arazi 
gen it ve mÜ•aittir. Sisten: 1 
bir çalııma ve bugünkü pa
muk sahasını bir misli daha 
geniıletmek suretile rekol-
teyi iki misline 
pek mümkündür 

çıkarmak 

[ 1) Nazilli havali sinde çiıtidin· 
den ayrılmış pamuğa derler. 

lek erbabı kendilerine göre 
münferit ve toplu olarak 
az çok bazı tedbirler almıı-
larsa da yetiıtlricilerl· 
miz maalesef bu huıusta 
henüz canlı bir hareket göı· 
terememiılerdir. Bundan do
layı eski istek ve fiatların 
a vdetini umarak itine eıki 
tarzda devam eden ve onu 

o suretle devam ettiren çift· 
çilerimizin zararları daha 
büyük ve devamlı olmuıtur. 
Halkı müteesılr eden bu 
noktaya temas etmiıken ıu· 
nu hatırlatmak isteriz ki: 

Bıındaıı sonra, yani dün
ywıın hlıhsal işlerini 8l'klt'" 
ye ıı[jraltıcak bir sebep zuhur 
etmedikçe, pumıık fi11tlarımn 
eskisi yibi yıikselnıesine in. 
lı:cır o/ıuıanwz. 

Bu günün fiat dütkünlüğü 
ne kadar gayritabii fae 1915 
ile 1924 senleri arasında 
vukua gelen yükıelme de 
tabiilikten o kadar uzaktır. 

( Devam edecek ) 
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Seriıe>I sıılıırı 

Hukuki bir anket 

Ticari ikrar 
hakkında 

Cevap 
Aziz hocam H Basri Çan

tay bey!endi beni ticari da
valardaki ikrarlara dair mü -
talaaya davet buyuruyorlar. 
Tıu:Jik ederim, filhakika bu 
bahis üzerine kendilerile 
bir nebzecik konuşmuştuk. 

Ve hatta bir gazete •ütü 
nunda cevaplaşalım ela de
mittik. Bu davetlerine te· 
şekkür ederim, çünkü son 
günlerde memleketimiz hu 
kuk mahafilinde ikrar üzeri· 
ne hayli mübahasalar geçti 
Mübahasanın baiside - aziz 
muhatabım taraf·ndan da 
hukuki bir ıstılahmış gibi -
aynen makalelerine alınan 

(ikrarı mürekkep) cümlesi 
idi. .Bu cümle, hiç bir mah 
kemenin, hiçbir hukuk~u 

nun tekrar etmediği ve tek 
rar etmek istemediği ( ala 
mot > bir terkiptir ki ( defi 
dava ) demek olacak ... Bu
nu müelliflerimizden birisi 
usulü mukakeme şerhinde 

ıkrar bahsinde mülahazası· 

nı ticaret kanununun €83 
üncü maddesine intikal et
tirerek orada sarfetmişlir. 

683 Üçüncü madde müs· 
tesna bir hükmü havidir. 
Yazıı kanun , Ticaret ışlerin· 
de tabii kaideden inhiraf 
lüzumunu hissederek bu 
maddeyi vazetmiştir. Çünkü: 

hindeki ı fadesinden senin 
ısifadene müsade edilemez) 
der ve alacaklının bey
yinesine intizar eder . ala
caklı c!ava vaktine kadar 
borçlunun zımmetinin kendi 
alacağıle m<"şgul olduğunu 

ıspat ederse, davasına hük· 
meder, aksi takdirde yemin 
le meni muarazasına karar 
verir 

Aziz hocam, daha maka 
lelerinin ilk satırında : (ben 
ne avukatım nede. hukukşi· 
nas bir adamım) cümlesi le 
yaptıkları bir ihtarla cesa · 
retmi kırdılar Halbuki şu 

makalec'e bırinci muhata
bım zatı fazilaneleridir. 
Hukuki zevkleri olmadıkça 

ilmi hukuk bihakkın canla· 
rını sıkar . mevzu kaideleri 
tetebbu ve takibedemez· 
ler. Akıllarının. kuvvei mu· 
hakemelerinin de başlı ba· 
şına bulabil<ceği tabii ka
ide'ere saplanırlar, nakle 
ehemmiyet vermezler, ak· 
lile halli me<ele etmek is· 
terler. Nasılki iddala• ı'da 
bu zannımı takviye ediyor. 
Çünkü ; mevzubahs 683 
üncü maddeye istinat bu· 
yurdukları halde onun emri 
hilafıpa tabii kaideyi öne 
sürüyorlar. 683 üncü mad· 
dede aynen {ikrar ttcezzi 
etmez. Müddea aleyhin, 
ikrarı tazammun eden ifa
desinin heyeti umumiyesi 
tıı.mamen kabul ve}a red 
dedilmek lazımdır)diye müd· 
dea aleyh hergüna beyyine 
külfetinden vareste tutul
makta bulunduğu halde 
müddea aleyhe ticarette de 
iıpat hamülesi yüklediyor
lar .. Di ııağlaı ı daha muğ
lak ilimlerle me~bu olan 
hocamı · maddi bir zarara 
bais olmadıkça · fU zühul
lerinden <!olayı hoş görü
rüm. 

Sevgili hocam, kanunları· 

Tabiaten, taraflardan herbi· 
riıi davasını isbatla mükel
leftir. Nasılki hocamda böy· 
le düşünüyor. Mesela: dava· 1 

cının 1000 kuruş alacak 
iddiasını (Yerdim) sözile 
karıılayan müddea aleyhin 
bu Verdim) sözü de baılı 

başına bir dava, bir iddiadır. 
Yerdiğini isbat kendisine 
düıer. lsbat ederse, alacak 
davası bertaraf olup (verdim) 
davasına hükmedilir . ishal 
edemezse, müddeinin davası 
avdet eder Fakat ticaretin 
hususiyeti vardır. Ticaret iş 

!erinde kanun kaidelerinden 
ziyade; sürat, ihtisarı mu· 
amele ve emniyet hükmünü 
yörütür ve yürütmek lazım· 
dır. Onın ıçın muamelatı 

adiyede zaruri olan bir~ok 

merasim, hususi kanunlarla 
ticaret itlerinde ihmal edil
miştir. 

1 mıza bakınız. Kanunlarım z, 
davacının beyanına (iddia) 
müddea al ey hin cevapma 
ı müdafaa), ismini verivor, 
davacı kadar karı tarafta 
müdafaasını iııbatla mükel 
leftir. Ancak , muamelei 
tüccariye 68.l üncü madde 
ile bu hükümden müstesna 
tutulmuştur Ticaret itinde 
müddea aleyh müdafaasını 
isbatla mükellef değildir. 

Mes"la: Muamelatı adiye. 
de zaruri olan senet alına 

ve senetlerin mersum olma· 
sı keyfiyeti ticaret muame· 
les·nde o kadar zaruri de
ğ ldır .. Kezalik; muamelatı 
adiyede her iki taraf iddası· 
nı ve müdafaasını isbatla 
mükellef olduğı halde tica
ret davalarında borcunu ik
rar eden müddea aleyh yaı · 
tığı defi ısbattan muaftır ... 

Borçlu:(Evet borcum var) 
gibi bir cümle ile ikrarı 

mücerredde, tPvakkuf et
meyerek. (Borcum vardı fa 
kat ödedim) gibi bir kelime 
ile ıkrarına bir defi ila 've 
ederse 683 üncü madde 
mucebince kendisi ödtdıği

ni ısbata sevk edilemeyerek 
alacaklıya hakim makamın· 
dan şöyle bir sual ve hıtap 
varit olur : ( Müdde 
aley, borı · um vardı ödedim, 
diyor . Bu iddasını kabul 
ediyor musun? ) Alacak ı : 
(Hayır ödemedi , davamda 
musırrım) derse, Hakim o 
vakit : ( O halde , müddea 
aleyhin zimmetinin senin 
alacağınla hala meşgul ol
duğunu isbat et, çünkü 68 1 
üncü maddenin müstesna 
hükmü mucebince müddea 
aleyhin leh ve aleyhinde· 
ki ifadeleri parçalanıp aley-

Ticarette müdda aleyhe , 
hiç defi dermeyan etmeyüp 
esas davayı da inkar yolunu 
tutan bir kimse nazarile 
bakılarak inkar edene karıı 
na&ıl hareket edi line öyle 

ı hareket edilir .. Bu saraha-
ta rağmen hocam umumi 
kaideden bahsediyorlar. Hal 
buki sarahat karşısında de
lalete itibar edilmez. 683 

1 
üncü madde hükmü müva

cehesinde umun:i kaidedelalet 
menzilesine düşmektedir .... 

~ 

• 
Her kanunun bir tarih, bir 

saikı vardır. llukukta (eski 
tabire göre ul- ubat mukabi 
li muamelatta) kanunların 

vazettikleri kaideler beşerin 
tabii münasebetlerinden do
ğar. cezada tabii böyle de-
ğil) Devlet hukukunun 
taalluk ettikleri müstesna 
olmak üzere hiçbir kanun 
beterin tabii münaeebalına 
aykırı olama1. Mese•a. Bir 
kimseden ödünç alınan para 
tabiaten iade olunmak la· 
zımdır; kanunlar da ancak 
bunu emreder. Her ferdi be-
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Donanmamız 

Erdek'tt1' 
Halk donanmayı 

coşkun bir seviçle 
karşıladı 

hRlıEK . 12 ( :;.~) -
Diin saat 17 yı Hl gPçc 
Yanız zırlılımızla l:.ırlıktc Tı 

naztcpe. Kocııtepe, Zafor ve 
Pcykiğevkck Torpilolrır m z 
ve hedef ta~ıyan Selanilt Ro
morköri ile bir de mnyin ge
mısi limanımızo gelmiştir 

Gemilerin geldiğımlu h:ıva 
nın yağmurlu olmasına rağ

men büyiık bır uğur telakki 
edilerek yuzlcrce halk İstik
bal için sahili dolılurmuştur. 

llükıimet n:ımına kayma· 
kanı vekili Sadettin, askeri ık 
şubesi Heisi binba~ı l ladi, 
Jandarma kumandanı Melı 
met Ali ve \'azifelen kozu 
m zıla bulunan (;Önen kay 
makam İzzet ve lıman Heisi 
Mehmet Ali beylerle ~ehir 
nam na lıelediye re:~i Said· 
hattin, Cümhuriyet llalk fır

kası az ı;;ından Fehmi beyler 
Yavuz'a giderek umum do 
nanmıı Kumandanı ~ükrü be
yefendiye b•y.ını ho~amcdi 
eylem işlerdir. 

Heyet motörle ayrılıken 

13 pare top atılmak sureti· 
le eeldmlanmı~tır. Bugünde 
Kumandan Şükrü beyefendi 

şerde böyle olacağını kanun
ların vazından evvel 
veya böyle bir kanunun 
vücudundan haberi ol 
mazdan evvel sevki tabii 

ile bulur ve öyle yapar ... Ke 
zalik borcıımu verdim diyen 
kimsenin. verdiğini ishal 
etmesi lazımgeleceğini yine 
akıl bulalıilir , Lakin ter 
hükıı ii tabiide de mantık 
ve vicdan bulunmaz. it ak 
itibarile bir kimsenin 
verdiğini ıs bat etrr e•i tabii 
bir hal olduğu 1' al de. man
tıka, vicdana'okadar uygun 
değildir. Çünkü kemali 
saffetle borcunu ikrar eden 

1 kimsenin tediyeyi isbal, ede 
memesi yüzünden ödenen 
borçu tekrar tediyeye mec 
bur olması herhalde vicdanı 
tazip eder bir keyfiyettir. 1 

İıte 683 üncü madde, 
Tüccarları bu akibetten 
si yanete ha<limdır 
Ahkamı sabıkada da fSe 

hep) (Ha•ıl) nazariyeleri bu 
gayeyi istihdaf ediyordu. 

Sebebe yanaşmıyarak (Bo 
rcum yok) diye yalınız (Ha

sıl ı ınkar eden kimse sebebi 
ikrara davet edilemediği gi· 
bi hasıla yemin üzerine de 
sebebi davanın isbatı yolile 
müddea aleyh ne diyaneten 
nede Kanunen (Yeminde ha· 
nis) mevkiine alınamıyor
du. Sebebe temas etmiye 
rek yalınız hasılı inkar 
mevzuatı hazıramıza da mü· 
sa il tir. 

* * 
Aziz Hocam , ikrar bahsı 

gazetelere sığamıyacak de
recede uzun ve dalbudaklı· 

dır. Liı.!<irı kıymetli, ta~lı fel · 
sefesi vardır ... Ban hadisat 
müstesna olmak iizere (bir 
veçhi tevil ile ı başlı bt\şım. 

hücceti mülzinoe ve mijski 
tedir . Kendisini, Lir d•fa 
dava takibetmediği takdı 

de zuhurundan itibaren mu
hakemeler hitam bulur. bü
tün deliller istimal ha•sala
rını kaybed~rler. vaziyetin 
amiri hükmü yalnız ıkrar 

olur, hürmetler hocam. 
Avukat 

Emin Vedat 

1 

Dursunbey Kazası 
Büyüyor. 

K~zamıza Bursa vilayetinin kırk altı köyü ~ağlandı 
Bundan yedi sekiz sene ı 

evvel uml·mi mecli 1-irni2in 

y,.·kın alakası dolayısile Bur- 1 

sa vilayetinden bazı nahiye 
ve köylerin Balıkesir vila
yetine bağlanması yolunda. 
ki isteğinin tetkıki muhtelit 
bi · encümene bırakılmıştı 

Dahiliye Vekaletince dün 
vi ayete bü meselenin hal· 
ledilği ve Bursa vılayetinden 
ayrılan k ı rk altı köyün Dur 1 

m:ıiyetin<leki kumandanlarla 
birlikte hükıimet ve belediye 
ye ııı<lei ziyarette lıulun

mu~lar<lır . 
Liman ımıza ~erer nurları 

sıı\·an g.,mil,rimiz bura•la 

sunbey kazasına bağlandığı 

bildirilmiştir. 

Bu köylerd<:n kırk biri 
Bursa'nın Orhaneli kazası

nın Gökçedağ nahiyesine, 
diğer beıi de 'lustafa Ke 
mal Paşa kazasına bağlı 

idi. 
Uu suretle Dursunbey ka· 

za mız kırk altı köy kazan
mış ve bir hayalı büyiimüş 
oluyor. 

Bir yangın 
Dün sabah baat sekiz bu · 

\'Uk raJdelerinde Bö·ekçiler 
mahallesinde ikunıtt <'den 
Salim kızı llcJiye hanımın 

lı:ınesinin mutlıuk kısmından 
bir mıiJ,let kalucaklardır. 

Liııı rn b1~tan ba~a g~mi· 
!erle siislenıni~tır llalk ı·o~ 

kun lı:r s~vin\' iı·in,ledir. 

, yangın b3şlang.cı zuhur et
tiği lrnlın rılınmış ve derhal 
yetiş~n memurin zabıta tara
fından sirayete meydan ve· 

~ühü Nailı Paşa [rd3k'te 
7 7 934 turihiııJr muh 

rilm•ksizin bastırılmıştır. ı 
Es!ıabı h~rik h:ıkkında ya

l' !on talıkikat ve telkikatta 
sah'p hnne tarafından mut
ba k İ\'•' risinıle terkdilen 
ate~ clolu mıın:t:ı l<lan ileri 1 

geWıği anla~ı'dığından kendisi 
hakkında muamelei kanuni· 
yeye tevessül olunmuştur. 

Daimi encümende 
Villlyet daimi encümeni 

ıl.ün öğleden sonra vali Sa· 
lim beyin reisliğile toplan· 
mış hususi idareye ait işle

ri görüşmüştür. 

Bu arada ha•lahanenin iltı.ç_ 
ları ve nafıa eilindirleri için 
lüzumu olan benzin ve ya· 
ğın müııaltaıaya konmasına 

karar vermi~tir 

f/ğır Cezada 

Kız ~açıranlar mahkôm 
ol~u. 

Taş pınar 

kızı Ayşeyi 

köyünden Halil 

zorla kaçırarak 

namusuna tecavüz eden 

Tayıplar köyünden İıır.ail 
ve kaçırmasına yardım edt n 

İsmail Halil, Ramazan, ibra- , 

him. İsmail oğlu İsmail ve 

Mustafa 'nın 

dün bitmiıtir. 

makkemeleri 

Tayıplar'lı İsmail, Pomak 

Halil, Arap oğlu Ramazan'· 
ın Ayıeyi kaçırdıkları sabit 
olduğundan birer sene hapiı· 
terine karar verilmittir. 

Namusa tecavüz suçu an· 
laşılamadığından bu cihet· 
tne de beraat etmiılerdir 

Kolordu 
Güç maçı 

Şanpiyonluk bugün 
belli olacak 

Bugün Ali Hıkmet Pata 
Stadyomunda " A " gümeıl 
lik maçlarının ıonuncuıunu 
göreceğiz 

Bu sonuncu karıılaıuıa 
Kolordu ile ldmangücü ara· 
sındadır. 

Bu maçın neticeıinde Ba· 
lıkesir ıampiyonu da belli 
olacaktır. Halihazırda en 
fazla puvanı olan ldmanblr· 
liğidir Hiç bir itirazı göz 
önünde tutmadan maçlara 
bakarsak vaziyet ıu tekil 
dedir: 

Halihazırda en önde Bir· 
lik, ;;onra Kolorrludur. Bu
günkü maçı Kolordu kaza
nırsa tekrar Birlikle final 
maçı yapacaklardır. Bera
bere veya mağlup olursa 
mesele yoktur. 

Salahiyettar kimıelerin 

fıkrince bugünkü oyunun 
galibi Güçtür. Çünkü Ko
lordu son günlerde kendiıin· 
den beklenen oyunu göıte· 

rememekte , buna muka· 
bil Güç muvaffak olmakta-
dır Mamafih her zaman 
tekrar ettiğimiz gibi bu ih
timallere pek güven olma
malıdır. 

İtirazlar meselesi: 

t-rcın Ko!onlu kumandanı

mız Şiikrii l'\Jıli l'a9a llaz
rellerı rı t»ıkatleriııde Bandır

ma kaymakamı Hağıp, bele. 
diye reisi l\!l~ıf , 127 inci 
alay kuman , Janı Miruhıy Sü
leyman. lkinri mektep baş
muallimi Kemal beyler ol
ıluğu lıalJe sa Jt 18 Ju ka
zamıza teşrif ~lmı~lenlir. 

ütomohil<len iner inmez sa
hildeki ağaı·laraltı gazino· 
sun<la bir müddet istıru hat 
buyurJuktan oonra bnl.kı;ı-
1.k hakkında malumat almak 
uzere bulık im.ıl.ithanelerı· 

ııi ı.:• zerrrek tuzlayırı tiic
corları tarufından \'erilen 
izalıatbn ı·ok meııınurı kal 
mı~lardır. B ld~.ore 'andnl
lıırn lıinilerck belnıliyrye 

giJilrniş. burada lıir~z ısti

rahot Pdilerek Pa~a l l ıızr(·t 
!eri şerefine lıelcuiye reisi 
::ialı\hallin bey tnrafındon ve
rılcn 25 k işilik ziyuf~lle 
fı ulu 11111 u şlardı r 

Kasaplar Deresi. Evelcede yazdığımız gibi 
Kolordu kalecisi Rüıtü yü
zünden Birlik ve Kolordu 
arasında bir anlaıamarr. az· 
lık vardır. 

Z·yofet e~nasınıla beleıl'yo 
reisi S:ıl~hatt;n lı• y kazamı 
zı t e~ riflerinden dolay ı haL 
kın ~oıı derece memnun 
kaldığını kısa bir nutuk iltı 

bildirmiş ve Poşu 1 lazretleri 
taraf,ndon Ja 8ttmiml sözler 
le nıukohPle ve teşekkür 

edilmistır. 

Saat on jk,yi yirmı gere 
Pıı9u Hazretleri Bel ·ılıyeden 
pırlak bır ~urette te~yi .. di
lerek Uandırma'yu hareket 
etmişlerdir. 

Ziraat müdürü Erdek'te 
İ i gün ev vel Vilayetimiz 

Ziraat Müdürü Hüdai bey 

Kazamıza gelmiştir. Muma· 

ilcyh Coğra mevkiinde buse 

ne yeni yapılan asma fidan· 

lığın: gezerek gördüğü inti

zamdan ve yapılan işlerden 

çok memnun kalmışlar ve 

kazamız Zıraat memuru Fe

rit beyi tebrik etmiılerdir. 

-
Vali bey Konak

pınar'da 
KON .;,.K.PINAR L! \S :-; 

Muhterem Va\i.nil !:- alim 

bey Pamukçu tar.ki e Konak-

lıusu•İ otomobilile 

g imiştir. Maksadı köy işleri· 

ni le' kik ve ttftiş etmektir. 

Yine pamukçu tarikıle 

akşama yakın 

detetmiştir. 

vilayete av-

Üst Kısmı Kapanak ve Alt kıs
mı Lağıma Alınacak. 

!\asaplar deresinin Namık 
Kemal bey mektebi yanın 

daki açık k smının da kapa 
tılınası ve bu suretle Naci 
bey caddesinin şehrin dışı 

na kadar uzatılması yolunda 
bir tasavvur vardır. Bu hu
susta kapatmanın keşfi ya· 
pılacaktır. 

tan akan kıamı da lağıma 
alınac.ı.ktır. Bu büyük teıeb· ı 
büıün başarılması hem ıeh
rin sıhhati ve hem park 
haline konacak olan İlyas· 
lar mezarlığın n müsta ı. bel 
vaziyeti ile alakadardır. 

Bu lağım, bilahare l <mir· 
ler deresinin lağımlarile bir· 
leştirilerek ıehrin haricine. 
yani tabakhanelerin bulun 
duğu mecraya akıtılacaktır. 

Geçen hafta yapılan maç
tan buna biri daha katıl· 

mııtır. Kolordunun Yurttan 
İsmaile itirazı : 

Evelki gece toplanan fut· 
bol heyeti bu iti görütaıüt
tür. Kolordu lsmailin Yurt· 
ta kayıtlı olmadığını iddia 
etmektedir. Bu ıııeıele hak· 
kında heyet Yurttan izahat 
istem ittir. Diğer taraftan aynı derenin 

/. mezarlık kenarından açık-

Gökköy. 
Maden Kömürü Satışa 

çıkarılıyor. 
Kapsül nuhiyesine bağlı !er ıniirucuat ederek ruheat

(;ökköy civarınd<t dikkati 
\·eker kömür ılaınurları bu· 
lunmuştur. Bu ılıımarlurdan 
ı·ıkarılm·~ olun kömürlerin 
kalorisi 7200 dür. 

Bu kömürün ihraç ve 
satışı i{·in Hüseyin oğlu Sa. 
dık ve kardeşi Kadri bey-

name almışlardır. 

Kömür çıkarına i9ine baş

lanmıştır. Pek yakında yerli 

maden körr.iirü satısına baş

lanacaktır. 

Müte~ebbislerini takılır 

ederiz. 

Miralay [min bey Belediye umumi ev:eri 
ne z 1nıan yapt:rrcak? j Bugün. :rabzo'na 
Halkın sıhhati ve ahlakı ı gıdıyor · 

ile yakından ald.kası olan 1 İkinci kolordu erkanı harp 
mesele1erden birisi de yoldan mı·-
çıkmış kadınların bir arada 
bulundurulm~sı ,-e sihl al ba-
kımından eherişli 1,;murni 
evler yap imasıdır. 

Şehrin uygun Lir yerinde 
yaptırılacak bu gıhi umumi 
pavyonlar hem beledi}eye 
büyük bir gelir tenıin ede I 
ce' .şehri11 asayişini koruduğu 
gıbi halkın ahlakının uygun·! 
UL manzaralarla rahatsız 

edılm~mesinin önüne geçe 
c • ktır. 

Belediyemizin, diğ ı r ve· 
rimli ve faydalı teşel büsleri 
ara.,na bunu kalacağından 
şüphe etmiyoruz 

reisi ve hemıehrimiz 

ralay Emin bey yeni vazi· 

sine başlamak üzere bugün 

mat dokuzda Bandırma ı e 

İstanbul yolile Trabzona ha

reket edecektir· 

Aile itibarile Aydıncık'lı 

olan Emin bey memleketi 

mizde bulunduğu müddetçe 
h :rkesin yül<sek bir sevgi 
ve saygısını kazanmıştı. 

Çok değerli bir erkanı 

hnrp olan muhterem hem

şehrimize yeni vazifesinde 
muyaffakıyetler ve eyi yol
culuklar dileriz. 

Son aldığımız bir habere 
göre Yurt lamailin kayıtlı 
olduğunu lıpat etmlttlr. 

flyva/Jk buraya 
gelecek 

Gelncek hafta mıntaka lik 
birinciliği hitam bul.ıcakt.r. 
B. kümesi birincisi olan Ay. 

, vulık buray.ı gelcl·ek, ve 
ÖnünııizJeki cuma gıinü A. kü 

i ması bir.ncisi ıle moı· yap cali. 
lııı ~·ırutle ılP mırıtokn hi. 

,.;,.,ı '11lı·l1cıktır. 

1 Reşiktaş Şampiyon 
lSTANBl L . 1 <! (S·.) -
Feılerrısyon ve f,tbul hey 

eti bütıin itirazları gözden 
gll\':rerek son kararı vermi~
tir. 

Bu karara gür<' h~cıklo 
bırinci takımı İstırnı.ul şam
piyonuJır 13. Tııkımlar. bi
rincisi v1htasaı·:ı)ıdır. 

Muhafız gücü bisik
letçileri 

BA YEZiT, 12 (8.ı;i) - Mu· 
hafız gucu bisikletı·ileri 
saat 17 de buraya gı>ldiler. 

Mahalli hükı1met erktlnı ve 
halk tarafından karşılanJı

lar. 

Memuriyeti değişenle!_: 
inhisarlar Ba9 müdüri-

yeti muhasebecisi Şevki 
beyin müfctti~ olarnk 
i -ıtı:ın bul ı gittiğini yaz· 
mıştık. Oğre .digim ze göre 

:;;ev ki bey Gaziantep müfettiı· 
llğine tayin cılilmiş ve lıtan
lıuldnn yeni vazifesine gitmiş 
tir. 
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TEMMUZ 13 SAYFA: 3 

R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketler 
Barıuınun seyahatı ve ltalyan'farın mütalaası. /i s~~~~~n i Mürettip f atası i~~~a;n~,.I A 

D A o~~ (Q) 
y "Giornale d'ltalia"dan: 

Möayö Bartu Balkan mem 
leketlerlnl ziyaret ettikten 
sonra timdi de Londra'ya gl 
deceğini söyliyor M. Bartu' 
nun yabancı memleketlerine 
yap•ığı si ya si ziyaretlerin a
dedi çoğalıyor iki ay evvel 
Varıova'ya ve Prağ'a, sonra 
Bükret'e ve Belgrat'a git
mittir. Bugünlerde de Lon· 
dra'ya, ve Londra'yı mütea
kip ltaiya'ya gideceği anla
tılıyor. 

gi bir muahedenln tadili la
zım geldiğ ni hatırlatmak 
lazımdır. Bu maddeyi red
detmek veya harp ile teh· 
dit etmek usulleri ıulhü 
umumiye hizmet etmek im
kanlarını selbediyor. 

: Hikayesi: : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 12 katratlık bir kalen- bıfesi bağlanmadı ama 5 sa-
tür ver ordan. hifesi hazır dedı. Önünde ea· 

s - - Bu yazının her tarafı brı tükenen ve yahut salyalı 
kanburdan mı dizilecek? bir uğıza benzemeye çalışan 

omanya baş- Roma ziyareti Baltık . 
vekili Ne zaman yapıla- Dev letlerı 

Harbi umumide galip olan 
Devletrerle Macaristan'ın 
hudut vaziyetinin yeniden 
gözden geçirilrreri hakkında 

- Tabii değil mi ya1 bira kadehini Selim beye 
- Allah belı1eır.ı versın uzattı. Selim bey kendisine 

he. Vallahi şu kanburl~rın geldi ve: 

· M. Bartu ile görüştü 
PASIS, 12 (S.Ş) - Koman . 

•ya Başvekili M. Tataresko 
dün ~ant 17 de. hariciye ne· 
zaretinJe, hariciye nazırı )-1 

Bartu ile bir buı·uk saat ko
nuşmu~lardı r . Başvekil ne
zaretten çıkarken gazeteci-

• !erin ıuallerine cevap ver
memi§tir . 

cağı meçhul 
PARIS. 11 ( A.A. ) . Birleşmek imkanını 

buldu 

KAVNAS,11 (A A.ı- EI 
ta ajansına nazaran üç !3al · 
tık hükümetinin Estonya, 
Letonya , Litvanya mümes· 
ıillerini bir arayıı toplıyan 

izhari konferans mesaisini 
bitırmiıtir . 

Mösyö Bartu'nun büyük 
bir Devlet adamı olması 
hasebile Avruµa ıulhüne 

beline bir ttkme ındırüp yu- Affedersin, dalğınlık 
varlayacağım gelıyor. dedı. B ır ıki daneyi yuvar-

Bua,fon tıan.ı ılız drmPse ladıktun sonra zıl zurna sar· 
Fransa hükumetinin laal->hü- be. R ş oı b. 1'1ya gırecı k 
datta bulunm uı oldu C.ınlı.rırıdun btzdıııl rı 
ğunu M. Bartu unutmamıt· . yüzlerinden bellı olan bu 
tır, zannederiz · · t' · 

mıirtıllıp par ısı gözlerine 12 Nisan 1920 tarihinde 
dofon uykunun gitmesi icın 

yapılan muahedede Mille birbirlerine ldC olsun kobi-
rand'ın imzası mevcuttur. 

Bundan dolayı Bartu'nun linden ~eyler SÖ)' itiyor, uyu. 
nutukları orta Avrupa Dev- yor gıbi öne bokonlarlo 
letlHi üzerinde fena bir te alay ediyorlarlartlı. 
ıir yapmıı ve lnglltere'de Kabadayı bir ses bütün 

ho~ ıııuı lıa"Y" gıı ı.lı V zıf• _ 
sı ı.ıuş.nJa buı ut ı.e~ıı~n lıu 

adamdan herk• s korkardı. 
l:lu itıbarlu onun gelışı mü· 
rettiphaneyi hır sukut bu
lutu ıle örtmüştü. 

Ser mürdttip· oturarak de
rın bir n.,fes almaya valut 
bulamıynn. Selim beye yak
laştı·. 

;· Alim kadın 1 

M Bartunun Romayı ziyareti 
için M Mııssolini'nin yaptığı 
davete zannolunduğuna göre 
müsait ceyap verilecektir 
Bununla beraber henüz bir 
tarih tespit edilmif df'ğildir. 
Çünkü bu mülakatın hazır
lanması için Fransa ile İta! 
ara11nda müsteııdekelere ait 
bazı me!elelerin halledilme
sine intizar olunmaktadır -·-

Mussolini 

Mıntakavi bir Baltık mi · 
sakının tetkıki esas itibarile 
ve müşterek ehemmiyeti ha
iz harici siyaset meselelerin 

de teşriki mesai usulleri 

faydalı bir unsur olacağını 
ümit ederiz 11ununla bera · 
1'er M. Bartu B11lkan seya
hatinde bu ümidi bize gös
termedi; Hariciye Naı.ınnın 
&eyahaıi gürültülü ve alayif
li bir seyahat oldu. bu su · 
retle vahim ıuitefehhümler 
zuhur etti ve beynelmilel 

ihtiyatkarane bir liran ile bu ufıık tı.fek ~eylen baslır-
karıılanmııtır. dı: 

Mösyö Bartu'nun Londra _ Yahu saat ıkiye g11ldi 
seyahatinde mühim mesele- be, nArde bu musahhih, ner 

Beyim yarım sütun 
kadar mühim bir yazıya 
ilıtıyacım,z , ar. :'le yapılım 
dedi. insanlık için Biiyük 1 

bir ziya 

Pft,.~IS,l 1 IA A .) - Ens 
tltüde ölüler hakkında sita· 

'Yit nutku söylemek mutat 
. olf'amakla beraber il.im 
alC·ademeıi reisi madam Cu 
ıle'nin ıahsında Fransız il
ı.ıiiiln uğradığı elim matem 
hakkında ikinci bir istisna 
yapılmıttır. 

Birinci istisna ıabık reisi
cümhur M Doumerg'in ölü
mij münaıebetile vaki olmuş 

. tur. Reis Alemıümul töhre
te malik ve iki defa Nobel 
mükafatı almıt yegane alim 
olan Madam Gurie'nin ilmi 
eıerini ve milletler cemiye· 
tinin fikri, teıriki mesai ko· 
misyonundaki faaliyeti i ha
tırlattıktan sonra bu alim 
kadının ölümü Fransa için, 
doğduğu memleket olan Le· 
hiatan için ve nihayet bütün 
insanlık için telafisi gayri 
kabil bir ziya olduğunu kay
edtmiıtir. --Bize gelen ~ 

Ayın Ta ı•ihi 
Matboat umum müdürlü

ğü tarafından her ay neş·· 
redilen bu eserin dörduncü 
tay111 çıkmıttır. 

S l S sayfayı güzel bir tab 
içinde toplıyan bu çok kıy· 
metli eseri okurlarımıza sağ· 
lık veririz. Fiatı 50 ku· 
ruıtur. 

M. Bartuyu davet 

ediyor 

PAR!:;, 12 c.ı.A.) - M. 
Mussolini Hariciye nazırı M . 
Barthou'yu Roma'ya davet 
etmiştir 

ZİLE , 12 ı A.A.) Zira-
at vekaleti l;urada 46 bin 
ton buğday alacak bir silo 
yaptırmağa karar vermiş ve 
mütehassıslarca yeri lesbit 
edilmiıtir. 

Dahiliye Nazırının 
katili 

VARŞOVA , 12(S.~) - Da· 
biliye nazırını oldüren ~ah· 

sın Almanya'ya kartığ-. anln
sılmıştır. 

Felaket 

~hakkında bir anlatma husu
lüne medar olmuıtur. 

Konferans mesaisini ik

mal ve tehir etmiı ve bu 
mesaiye yakında Rlga'da 
veya Tallin'de tekrar batla · 
mağa karar vermiıtir - -

Ticari ınüza~erat 
VARŞOVA f2 ( .., ,A) Al · 

man ve Leh mütehassısları 

arasında iki memleket ara· 
sındaki ticari münasebatın 

tevsii için müzakerata bııı · 
lanmııtır. 

Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 4SO " 
3 A YLIGI 240 " 

sulhu müıkül bir vazı 
yette bıraktı. Çünkü 
bu seyahatlar askeri 
ittif aknameleri yenilettirmiı 
ve kuvvetlendirmiıtır. Ciha
nı kandırmak için sulhu 
umumiyi temin etınit gibi 
bir takım mutantan ıöLler 
ilan edi l miş, hakikat halde 
ise Fransa hükümeti bu 
memleketler ile askeri ilti
faknamelerden baıka bir 

lerln baştan başa tetkik edi-
l de bu muhttrrır, nerde bunun leceğini ümit ederiz ngilte-

re'nin hedefi umumi bir si· adamları 1 c;nzete çıkarıyoruz 
lahsızlanmaya matuftur. diye de Lı f ederler ı;on lll 

ltalya hükumetinin silah :\e o. heyheyler ge-
sızlanmaya dair yaptığı pro · l ıyor galiba Süleyman efendi, 
je, Fransa'nın silahsızlanma * 
projesine dayanıyor. Prr je 
mizi Almanya Hükümeli de « Tünel ııgazetesinin mıi· 
kabul ediyor. rettip hanesinde bu sahne 

Londra •eya hatinde de- cereyan ederken muharrir 
niz proğramları , İtalya'nın \'e musahhıh Selim bey lo· 
inşasını kıırarlaştırmıf o an caya kurulmuş, lırr ~eyden 

F ' h 't . 1 
ve ranıa nı n otuna gı mı · bihaber, gamsızlar l(ıbi per-

ıey yapmamııtır. 1 35 b ı k k h j 
Fran•a umumi emniyeti yen . in tonu i i zır • deyı seyrediyordu ı~ının 

şu ıuretle tatbik etmek isti- lı , Va.şınglon muahedesinde 1 kuur•la olan Lıı elli, aJtm,~
yor: araziye müteallik mi•ak· aktedılen İtalya ve Fransa !ık ih tiyar hu son senPleri
lara emnıyet misak ıa rı namı· a~asın~aki deniz kuvveti.eri· ni bunam'.ıkla ya~amak ara-
nı veriyor. Her devlet ile nın mu~avatı, Belçika nın 

1 , sonda şışırmı~ bir vaziyt>tte aktettiği micakları bir aske- emniyeti, ngiltere nin yenı 
ri misak takibediyor . hava proğramları, velhasıl geçiriyordu 

Küçük iti af Devletlerinin Avrupa'nın en mühim müı Miyop göıleri pcrdoıleki 
· k "k d 1 kül meseleleri , mevzubahs a~k sahnelerini cıddi m•v. mısa ına uman an arın 

1 
k · 

o aca tır. 1 d · · 2 birleşmesi" tesmiye oluna Fransa aktettiği bloklar· zu ar an eyı Re\·ıyor, onu O 
bilir. Balkan miıakından d d İ il d 

1 
30 •ene evvelki çapkınlı k . 

T .. k " y an ma a ı.g tere ev e · k d k sonra ur ıye ve unan t· . d ıh 1 t . lor .ne a ar aürü itiyo r 
mı e ma e mıyor ve 

Devletleri daha fazla silah- h h ld 1 ' it .. k ve zihninde kalan hatıra 
!anarak yeni silahlanma erki a . e ııgı erebyı ha~afn · ları tekmelıyordu. Ddlv.nlı-

. . ma ılıyor ve u e"e o 
projelerıni tatbık ediyorlar. .. . ı L" k · 1 frı 1·ıe olduk,·a •o"hret kuza-

B ık . k d h"I uzerıne ça ıııyor. a ın n· " , , 
1 k a an mııa ına a ı 'it • 1 1 ti .. ~ ı· k 1 .ı Abone ücret eri la site 1 D 1 1 1 K- "k I l"f gı eren n vaz ye ıupre ı nan ve ar adaş arının uai 

ı ,.,1 b·ı· o an ev et er e uçu tl a , 1 , I • k .. . "'5 ana ı ır. . . .. dir. Fransa nın nglltere ye ma kahkah .ısını çeken Selım Fe a et uzerıne Devletlerı arasındabır dort· b ğl 1 b" t ft 1 
ı · k k ı d · ı· a ı 0 ması ır ara an n· bey sinemanın verdıg"i he-ŞANGHA Y, 11 (A· A) - SAVA Ş, a gönderilen er mısa 1 teı 1 e 1 ıyor, ve giltere için faydalı ve diğer 
h 1 · · itti ·ı· B"k yecanla matbna yolunu tut-Çin'e felaket üzerine felaket yazılar geri verilmez. arp ses erı ıı rı ıyor. u · taraftan da tehlikeli olaca-

-•-- reş'te ve Belgrııt'ta irat edi- ğını kimse inl-.iir ed~mez. tu. Akşamdan attığı bir iki yağıyor denebilir . Kvantung Müddeti geçen nüshalar len nutuklar bıı tezi ispat İn iltere Devleti uzun müd- kadehde ona gecenın doyul-

Bir anda muhoyyeleıini 
1 ~ınamanın mevzuu saran Se
l lım bey: 

- iki dakika bekle. Çok 
mühim bir habtrim var. c"va_ 
hını verdı. İşin fıırkınJa olma
dan . dulğınlık kurbanı 
olun bir Pınama mevzuu 
günün en mühim hadiıeleri 
;ırasına ge\·ti. 

* Havadiı var, «Tünel » 
yazıyoooor. 

- Bana bnk. Bir «Tünel» 
versene 

Bır d~ bana ver. 
\"ay canına be, şuraya 

bak moaşer . 

« )lislı görülmemiş bir 
hayvan Amer!kayı dehşette 
bıraktı. 2000 yaralı var Vc
h~i hayvıın ~ehri alt üst 
etmektedir. Hiç bir ııldh 
hayvanı öldürm eye kılfı gel. 
miyor. Binaları bir kol oy
natması ile y k11n hayvan 
Amerıkaya nasıl gelmiş ... 
\'esairo .. ıı 

- Xe bu? Havadis mi~ 
- Ha. Anladım. Yeni bir 

filim gelmiş o olacak galibe. 
Fııkııt burada bir ha

vadis oloruk {'•kmış, 

vilayeti arasında feyezanlar, d M B B k • g k" · · • ı · 
10 kuruıtur. e iyor. ösyö artu ü reı le detli ittifaknamelerden hot· mız zev ını vermıştı. Göz erı 

Şanghay, 1-'epu ve Tir çinde ->-- Irat ettiği nutukta, mantık- lanm yor. yerde bırşey arıyormuş gibi * * 
bir çok kimselerin ölümüne Gazeteye ait her hususta sız bir ifade ile Transllıvan Muuolinl'nin yaptığı dört dalgın giderkc·n l.ıir bıraha- llerkesi dehş"te veren ha-

- Aldırma bir dalgınl ı k

tır. Belkıde bir mürettip ha
taeı(!) ... 

• 

sebebiyet veren dalgaları ve Neıriyat müdürlüğüne ya'yı Alıans Lören'e benze- ler misakı, Avrupa sulbünü ne önün~ geldiJini farkedin· berin ertesı gün şu basit 
1 nlu"racaal edilmelidir t• h han · b' D t · d k k 1 b · · · mahsule büyük zarar ar ve· ıyor ve "r ııı ır ev· emın e ece en ma u ve ce mat aaya 1?1r11r gıbı ıçe- satırlarla özl!rü çıktı: 

ren kuraklıklardan sonra, -+- let Transılivanya'ya taarruz en pratik misak idi. Maale · ri daldı. \'e «Dünkü, vahşi hayvan, bat· 
SAV AŞ Cumartesi günleri ederae Fransa Devletine ta· sef Rusya ve Lehistan Dev-

•imdi de Sungari nehrinin k 1 - O.ha ıiı·üncü sı.ılıiCeyi lıgını yazımız bir sinema • çı maz · arruz , tmiı nazarlle bakıla· etleri 'tarafından ıiddetle 
· ı· taımasından korkuluyor ki -· - · cağını makamı tehditte ıöy- reddolundu. Hal bubi bu tek- boğlamaıl.nız m " Bu on hal-ıeridır . filmin mevzuu 

•• ...J"' bu Harbin ve civarı için ı· M B t • .. V ı f Al ·1 F iki saJı,feyi nasıl dolduraca- masada dururken bir mü· Bu gece ve gunuu z ıyor. . ar u Ya gore, er- i manya ı e arsa ara-

k müthiş bir tehlike tetkil et 1 Vl A V A Ş say Muahedeıi ilelel:et de- sındaki vahim müıkülatı ğız, dtdi. ~lü~terıy•ı meram rettip almış dizmiş, ve tas· 
Venz· 1ür İye mektedir. ~ t 1 k ğitnıiyecektır. Bununla be halleden bir tarz olarak te- anlatn11kla me~gul olan hi- hihde gözden kaçmıştır Bu ı ~ iDARE YER : Ba ı esir Kuvvayi 

Eczanesi BERLİN, 11 (A.A)-Sular ' milliye caddesinde Hususr daire raber mill r tler cemiyetinde lakki olunuyordu Devlet racı, çok eyi tanıd.ğı S~l m mürettip hatasını okurları-
taşmıf ve Siberya demlryolu 1 aktedilen misakın, 19 uncu adllmlarının daha itidalli beye: m.zın ciddi ve ı·ok itinıılı(I) 

Nöbetçidir • münakalatı münkati olmur Telgraf adresi ' Balıkesir maddesine tevfikan lüzum ve insaflı hareket edecekte- - Merak etmeyiniz bey gazetemizin bir dalgınlığına 
!l!!!~!.!~tu~''......~~~~~~ ............ ~,,....:_i;!!:::;==;;;:S:=A;:;;:V;,:A;';i;Ş;;;;::;;=:::;,~g~o~··r~ü~·ı~d~ü~ğ~ü~t~a~k~d~i~rd~e:;..!h~e~r~h!!!a~n~-'."'"r~i~n~i~ü~·m::;it~e~d~e;r~iz~. ~ .................. ~ ...... e-f_e_nd ...... i._G_a_z_•_t_e_ni_n....,,ü~cu_··-n_cu_ .. _s~a ...... _.b_n~ğ~·~ş-lı~y-'•~cğ~ın_a_~um_o_r_ız_._ı,_.~ 

Roman Tefrikamız: 24 

SEVGİM VE IZTI1RABIM 
Yazan: 

Mükurem Kamıl 

konutmıyalım . Sana o mektubumu niçin yazdığımı - Anlat, diyordum. bana her teyi 
anladınmı timdi? anlat. Senin sesine çok ihtiyacım var. 

- Kırmamak mı? Lakin nelerden bah
sediyorsunuz, Metin bey. Bütün bir ha
yatı kırdıktan sonra daha kırılacak ne 
var ki, ondan bahsediyorsunuz? 

Sesi zebun ve yaılarla dolu: 

Ben, bu sesi beı yıl sayıkladım. 
- Gülseren Senden ayrıldıktan son

ra kaç defa ölümle baıbata kaldım 
Vurdum, kırdım, öldürdüm , yaralandım 
Bu boğuuıma ilk devirlerin iptidailiği 
içinde kanlı. korkunç bir şeydi 

daılarımdan biri o paketi getirdi. Ko
lum kesildi, tahtadan takıldı. Ayağımın 
biraz kısalmış sinirleri sebebine bastona 
dayanmadan yürüyemiyordum. Yaııyor
dum . Fakat böyle bir torba kemik gıbi 
sürünerek; eski gençliğimin hasretini 
çeke çeke .. 

Olduğum yerde mıhlanmıı olarak 
' bilmem ne kadar zaman kalıyorum. 

- Gülseren, Gülseren, diyor. Yanı· 
lıyoraun. Ben seni dalma, daima ıev· 
dim. Seni sevdiğim içindir ki sana o 
zehirli mektubu yolladım . Senden gele· 
cek her §eye razı idim; takat beni te
lin etmene, asla yavrum Mademki ka· 
çamadım; mademki bir kere daha kar· 
ıılaımamız mukadderdi . 

Ona bakıyorum. Yıllardanberi sev
diğim, beklediğim, hep benim olsun 
diye çırpındığım genç adama hasretle 
ıztırapla, elemle bakıyorum. Göz· 
!erimden yaılar akıyor; akıyor, durma
dan akıyor. 

O söyliyor: 
Nihayet tayyarem sakatlandı, arka

daıım öldü. Bütün ümitlerimin kesildi
ği bir saniyede paraşuta rnrıldım Ken
mi boıluklara bıraktığım zaman hiç bir 
§eyin farkında değildim. Yalnız gözle
rimin önünde yeıilliklerle, çiçeklerle 
süslü ıık, beyaz bir yuva bir kasırga 
ile yıkılıyor, orada elleri birbirinden 
çözülen iki baı hıçkırıklarla can veri 

Hayatıma o zavallı köy kızı da ka
rıımıştı. Kalp parçalıyan merbutiyet! 
karıısında onu yanımdan ayıramamıı· 
tım . Ona bir büyük ağabey oldum. 
Yıllarca bir köle sadakati ile pe~inıden 
ayrıl ·ıı adan çaresiz kızla beraber yaıa· 
dım. 

Sonra hiç birıey düıünmeden bu muz
tarip gölgeye doğru yür~yorum ~enim 
ayak ıeslerime dönen golge ile bır sa· 
niyede iki parçalanmıf ses yükseliyor: 

.Gülseren! .. 

Metin! .. 

Batını çeviriyor. Kollarım ümitsiz· 
likle, ısyan, eza, iğbirar ve daha ne bı· 
leyim bir çok ismi olan duygularla ya
na •arkıyor. 

Metin'in bu yıl dönümünü hatırlaması : 
mümkün mü? !'eni hiç bır dakika sev 
miyen bu zalim adamın burada ne iti 
var? Buraya naaıl gelıli, nasıl gelebilir? 

Sesim bir hıçkırık gibi yükse iyor: 
Sizin burada ne işiniz vıı r, bu 

acı yıldönümünden size ne? 

- Gidiniz buradan, diyor Hemen 
u:ııaklqınız Birbirimizi kırmamak için 

Bana b'raz yaklaıır mısın? 

Korka korka ilerliyorum. 
Bana uzanan sol kolunu şiddetle sar· 

sıyor. 

Dur, dur ne yapıyorsun; diye 
onu tutan ellerim sert. taı gibi. tahta 
gibi sert bir cisme dokunuyor. 

O, elinde dayandığı kalın basto
nu kuvvet le sarstıktan sonra: 

- Ben alilim Gülseren. Savaıa dinç, sağlam 
ve güzel çıkan genç tayyareci; bugün 
karşında duran soluk, zayıf sakat, mü· 
tekait bir tayyareciden baıka bir ıey 
değildir. 

- Ölümüme tuttuğun matem içi· 
mi okadar parçala.nıftı ki.. Sana uydurul
muı bir hikaye y»llıyarak yardım et
mek istemiıtim. O mektu ~u okuyunca 
muhakkak izzeti nefsinden vurula· 
cak; biraz sarsılacak. sonra evl<necek, 
mesut olacak diyordum. Çünkü artık 
dünyada senin saadetinden baılıa dile
diğim . diliyeceğim bir 1.atka tey kal
mamıth. 

Fakat sen bunu yapmadın. Sen te 
miz, lekesiz bir küç!lk kız sadeliğini, sada· 
katini muhafaza ederek yıllarca yalnız 
ya adın 

Kaç defa sana gelmek istedim. yav· 
rum Bu kolu, kanadı kırıln.ıt malül 
mütekait tayyareci ne fu, ne de budur 
Taliin tokatladığı bir zavallı insandan 
baıka bir ıey değildir . Unut Bu hali 
ile gör, iğren ve unut. demek istedim 

yordu. 

Bu ölüme uçuran sürat beni kırık, 
yaralı bir ıekilde h>ıyata iade etti. Ben 
o masum Kürt kızının yardımı ile tek
rar yaıa •nağa ve kurtulmağa muvaffak 1 

oldum. Artık sana dönemezdim. Aylarca 
gizli devam eden tedavimden sonra bir 1 
kolayını bularak lstanbul'a geçtim. Ya- J 

ıadığımı öğrenmeni istemiyordum. Ga
zetelerin kaybolduğumu yazmaları bana 
yardım ediyordu. Nihayet senin büyük 
matemini duydum. içimde bir s , zı baı 
ladı "Onu kurtarmak için gururundan 
yaralamak lazım , dedim . Ve itte arka-

lıte Gülseren. Bir değneğin yardımı 
ile geçen , sürüklenen ömrümün hula
sası. Sevgi ve ıztırapla geçen bedbaht 
gençliğim 

Beı yıl olmuıtu. Sana bet yıl evvel 
bugece kalbimi açmııtım. Sen de bana 
renkten renge girerek, titriyerek, hayal
lerini söylemiftin . . Dayanamadım. Ora
ya bir kere daha gidüp yüzümü. gözü· 
mü süreyim, dedim. Seni gördüm. Sen
de geldin Mademki mukaddermit bir 
daha karşı karııya geldik ve konuıtuk. 

İtte haytımızın hazin tarihi, hazin 
masalı Gülseren. Uzat baıını . Temiz al
nını son bir defa daha öpeyim. Ve son
ra bir daha batımı arkaya çevirmeden 
yürüyeyim. gideyim. 
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li tarafından en müş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem-
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka 

lar ima 1 edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye · 
ni bir hale getiril-

Defa 

Deneyiniz 

mektedtr. ipekli, yün· 
lü kumat· 'ar ve elbi-

seler üzerinde olan.
1 bt'umum lekeler bet • 

Jakika gibi pek kııa 

bir zamanda çıkanlır. 

Ayrıca kola ve elbtııe 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol· 

mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebılr ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
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Bütün asap ağrılarını süratle geçirir. 
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Yeşilli Hamamı Açıldı. 
Yeni müsteciri: HABİP AGA 

Gece saat 11 e kadar açıktır 
(~iindiiz ı ı (' l..adaı· ı·ı·kl'kl<1 1't•, ı L .ı .. ıı !'Oııı a 1 

da kadııılaradır. 

Havlular ve hamam takımları yenidir. 
Teınizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. 

Ora~·a A'İdiııiz. Yıkaıırııa11111 zı·ı kıııı duyarsıııız. 
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