
A~ma~lar arasında ~alan bir ze~i 
idama ına~kuın olmuş insana 

benzer. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur. 
CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

Reisı cüm~ur dazretleri Gereda 
üzerindan Boluya harekat 

ettiler. 

S a h 1 b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
MüstecaplıoQ-lu Esat Adil 
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Gazi Hz. Basma yazı 
ve resimleri 

12 bin kilo süt 
işleyebilecek bir fab

rika yapıldı. 

s. Rusya Da Milletler Bizi hariçte nasıl görüyorlar 

Cemiyetine Giriyor Yakın şark,·~.~.~~~.~!!~, Kızılcahama

m da 
ANKARA, 16 (A.A) 

Bu sabah Ankara'dan hare

ket buyuran Reiskümhur 

hazretleri refakatlerinde 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, 

Gaziantep mebusu Kılıç 

Ali, Nuri, Rize mebusu Ha 

san Cevat, Bilecik mebusu 
Salih ve Bolu mebusu İs ma 

il Hakkı beyler olduğu hal· 

de Kızılcahamam'ı teırif bu· 

yurdular. Mıntakanın bütün 

köyleri yolboyunca toplana

rak Relslcümhur hazretleri

ni büyük sevinç ve tezahür-
1 

lerle karııla mışlardır . Reisi
cümhur hazretleri geceyi 

burada çamlıkta hazırlan 

mıı olan çadırlarda geçire 
ceklerdir. Yarın Gerede 
Üzerinden Boluya hareket 
buyuracaklardır. 

Derleme kanunu 
ANKARA, 16 ( A.A ı 

Maarif Vekaletinden tebliğ 
olunmuıtur: 

1-21 -6 934 tarihli ve 12527 
numaralı kanun mucibince 
Türkiye'de 2-7 934 tarihin 
den itibaren basılıp neıredl 
len bütün basma yazı ve 
resimlerin beı nüshasının ba. 
sanlar tarafından Maarif ve
kaleti emrine verilmesi mec
buridir. 

2 Bu eserler neşirleri la · 
rihinden itibaren en çok on 
beş gün içinde verilmelidir. 

3 - Ankara'da basılanlar 
Maarif Vekaleti dahilinde 
derleme memurluğuna, İs· 
tanbul'da İbissuut caddesin
de kırk sekizinci ilkmekteı •
te derleme müdürlüğüne, 

diğer vilayetlerde maarif 
müdürlüğüne ve kaı.nlarda 
Maarif Memurluğuna mak· 
buz mukal ilinae teslim olu
nacaktır. 

BURSA!S (A.A)-Buraa
da Belediyenin teıvikile le
.ıs edilen buz ve süt tozu 
fabrikaları ve soğuk hava 
mahzenleri bugün 1ktısat 
Vekili Celil bey tarafından 
merasimle açılmııtır. Günde 
12 bin kilo süt lltliyebllecek 
olan memleketimizin bu ilk 
süt fabrikası çikolata ve 
bisküvi fabrikalarımızın bu· 
güne kadar hariçten getir 
mekte olduğu süt tozu lhti 
yacını çok fazlalile temin 
edecektir Bundan maada 
yakında peynir graviyör kay
mağı ve süt hulasası gibi 
diğer süt sanayline 

ait tesbatta ilave edilecek· 
t r.Fabrikanın memleketin bel 
li baılı süt istihsal mıntaka
sı olan Bursa. Balıkesir ve 
mülhakatında inekçilik ve 
koyunculuğun inkltafında 
çok büyük tesirleri olacaktır. 

lzrnir - Ankara telefonu teş..!!nde açılıyor. 

lktısat Vekili Orhan
eli'nde. 

BURSA, 16 (A.A.) - lk
tısat vekili Celal bey düıı 

iz mir valisi Kazım Paıa. Bur · 
sa vialsi Fazlı beylerle birlik
te Orhaneli'ne giderek tel 
kikatta bulunmuılar ve vekil 
bey avdette Uludağına çık· 
mıştır. 

Cemil Beyin Beyanatı: 
İstanbul telefon şirketi mah

kum oldu. 
ANKARA, 16 (A.A) 

kara ile İzmır arasında 
An-
ya-

pılmnsınn .Jevum edilen te
lefon hattının t•'~rini evvel 
sonlarına doğru bitirilmesi 
ümit edilmektedir. Ankara 
Zonguldak arasında in~ası 

muvafık görülen tıılefon te
sisatı i\·in de icap eden mıil
zeme sipari~ edilmiştir. 

ANKARA, 15 (S Ş) Pos· 

ta ve telgraf umumi ı .ı üdü

rü Cemil bey gazetecilerin 
muhtelif ~uallerine cevaben 
demiftir ki: 

-Ankara - İzmir telefon 
hatlarının te<isatına devam 
edilmektedir Yapılan tah
minlere göre en geç teı 
rinievvel sonlr.rına doğru 

ikmal edilecek , Ankara İz
mir, lstanbul, Balıkesir ve 
Bur•a gibi büyük ~ehirler 
arasında telefonla muh,,bere 
temin edil mit olacaktır. Pos· 
la ve telgraf idaresinde ça
lııan memurların sicillerinin 
tetkikine devam ediliyor. 
Kendilerinden istifade edile· 
miyeceği anlaıılan memur
lar tasfiyeye tabı tutulacak
tır. 

ANKARA, 16 (A.A) -
latanbul telefon tirketinin 
vaziyetini tetkika memur 

komisyon azasından Rüıtü 

beye rüıvet teklifinden maz

nun Metr Salem ve şirikı 
Faraci ef. !erin mahkr meleri 
bugün hitam bulmuf ve maz 

nunların ceza kanununun 
220 el maddesine tevfikan 
ve görülen esbabı müıed
dedeye binaen altışar yüz 
lira ağır cezayi nakdi ile tec· 
ziyelerine ve ancak fiil te· 
şebbüı halinde kaldığı için 
'>'>3 - dd ·b" '"''-' cu ma e mucı ınce 

nufının bittenzil üçer yüz 
liraya ve maznunlardan Me· 
tr Salem 65 yaıını tecavüz 
eylemiş olmasına binaen 
cezanın altıda birini tenzil 
ile kendisine ait mikdarın 

250 liraya indirilmesine ve 

fiilin 
tecil 

mahiyeti itibarile 
husu.undaki talep. Himayeietfal 1178 

çoduğa baktı. !erin reddine ,.c rüşvet 

olarak vermek istedikleri 
beı yüz liranın müsadere 
ve mevkuf kaldıkları müd-

ANKARA, 16 (A.A) 
Himayeietfal cemiyetinin 
merkezi temmuz 934 iptida

detin bu cezadan mahsubuna sından l 6sına kadar 1 778 ço-
karar verilmiıtir. ' cuğa yardım etmiıtlr. 

~~--~-,,-,,....;..-.------~~,__~_ı 

Amerikada beklene n ı 
büyük grev oldu 1 

Halk yiyecek tedarik edeme
mekten endişe ve telaş 

icindedir: 
SAN FRANSİSK0,15(A A) 

Sadıkalar pazartesi günü 

için umumi grev ilanını ka 
rarlaıtırmıılardır · 

SAKRAMENTO IS(A.A)-
Kaliforniya valisi San-

fransisko grev 111ıntakasın-

da yiyecek mevat taşıyan 

kanc yonların seyrüsefer ser

bestliğini temin için polisle 

beraber askeri devriyelerin 
refakat etmesini emretmiıtir. 

NEVYORK. 15 (A.A) -
Umumi grev münasebetıle 
resmi makamlar ve halk ade-

ta paniğe tııtulmuı gibidir. 
Yiyecek şeyler ile benzinin 
ıimdiden yokluğu hissedili
oyor. Diğer taraftan Mine· 
apolis ve Senpol şehirlerin
de de grev ilan olunmak 
üzeredir Büyük gazeteler 
San diego'da hadii olan 
karıııklıklardan endiıe duy
mağa baılamıılardır. Zira 
burada çalııan ekserisi zen· 
ci amele az ücret almak 
ve resmi makamların zımni 
yardımile mal sahiplerinin 
zulmüne maruz bulunmak· 
tadırlar. 

Komünistlere Hariciye 
kaı·şı 

Tertibat alındı 
NEVYORK, 15 (A.A) 

Sutern pasfik şimendifer fir

keti müdüriyeti bir takım 

komünist çetelerinin köprü· 

!eri berhava etmek maksa 

dile 'ianfrans:sko üzerinde 

yürümekle olduklarını istih· 
bar ettiğinden, demiryolları· 
nı muhafızlar marifetile mu
hafaza etmek için tertibat / 
almııtır. 

nazırı 

Ziyaretin kıymeti
ni anlattı 

TAHRAN, 16'A A) - lran 

Hariciye l\azırı 

toda beyanatta 
Şahin Türkiye'ye 

parla men. 

bulunarak 
yaptığı zi· 

ynretin çok dostane mabiye

tını ehemmiyetle kaydet. 
miş ve mükemmel neticeler 
veren bu seyabatm iki mil
letin birliği teyit ettiğini 
ıöylemiştir. 

Bu husustaki yarı resmi mü
zakereler ilerlemiş bulun

maktadır 
CENEVHE, 15 (A A) 

İsviçre Telgraf ajansı bildi· 
riyor: 

Sovyetler ittihadının Mil
letler cemiyetine girmesi 

hakkında cereyan eden yarı 
resmi diplomatik müzakere
ler çok ilerlemiıtir. 

:Sovyetlerin, Milletler Ce
miyeti umumiyesini on ey 

lülde Cenevre'de aktedeceğl 
alelade içtimaında cemiyete 
girmesi muhtemeldir.Mama
fih salahiyettar mahafılde 
Sovyetlerin milletler cemi -
yetine kabul edilmesi için Litvinof yoldaş 

hangi tarihte resmen mü ı malumat beyan edilmekte· 
racaat edec~ğınden ademi dir. 

Öldürülenlerin hakiki adedi I 
malum değil 

Hitler'in önünde yenilmez birçok müş
küller bulunduğu söyleniyor · 

LONDRA, 15 (A.A ) / mahafil. Amerika'nın Berlin 
ı Sanday Taymis gazetesinin sefirine hükümelinin Ameri-

Berlin muhabiri diyor ki: ka kak kında fa r klı bir mu-
" 30 Haziran tarihinde 

idam edilen şahıtların tam 
bir liatesinl öğrenmek hiçbir 
vakit mümkün olmıyacaktır. 

Almanya'da umumen bes· 
lenen kanaate göre bat' e· 
kilin vermit olduğu 77 ra· 
kamı hakikatten çok aıağı· 
dadır." 

Royter ajansının bir mu· 
hablrine beyanat veren Ray
ıver zabitlerinden biri idam 
edilenlerin 1 P6 kiti o duğu
nu söylemiı, diğer taraft"n 
bir ecnebi diplomatı da 
bunlarrn hakiki adedini 200 
ili 300 arasında tahmin et
miıtır. 

Bu tasfiye iti hakkında 
baıvekil tarafından Reyttağ 
meclisinde verilen izahat, 
mumaileyhln avam nazarın 
da nüfuzunu muvakkaten 
iade etmlf olsa dahi, yolu
nun üzerindeki bir mülıik atı 
halle yardım etmiyecektir. 

Hücum kıtalarını tefkil 
eden 3 milyon efrat hali 
bazı fesatçılar tarafından 
iğfal olunmak tadır 

Milyonlarca ev kadını 
hayat pahalılığı ile müca
dele halindedir. Gelecek kış 
için yiyecek azlığı ciddi en
diteler doğurmaktadır. 25 
milyon katolik gayri mem
nundur. Naziler tarafından 
ıınai müesseselerin batına 
geçlrilmif olan müteaddit 
mühim ıahıiyetler istifa et 
mittir. 

Diğer taraftan Almanya· 
nın harici siyaseti meselesi 
yakın bir istikbalde ehem
miyetli bir dava halini ala
caktır. Hassaten Fransız ma· 
hafili. Baıvekilin bu husus
taki sükütunu çok manalı 
bulmaktadırlar. 
BERLİN, ıs ( A.A. ) -

Alman ajansı bildiriyor: 
Amerika hükümetlnin mü 

nakaleler meselesine dair 
olan 11 7-934 tarıhli notası 

münasebetile ıalıihlyettar 

amele yapmak tasavvurun
da bulunmadığını bildirmiı· 
lerdlr. 

Almanya'nın döviz vaziye 
ti ve ticari müvazenesindeki 
açık dolayisile lıalen faiz 

tediyesi müstebat bulunmak 

la beraber Alma.n hükümeti 
diğer alacaklı memleketlere 

olduğu gibi Amarika ile de 

Daves ve Yung iıtikrazatı 
faizlerinin tediyesine imkan 

verecek müzakerelere giriş 
meğe amade bulunmaktadır. 

Milli inkılap 
Mecmuası kapatıldı 

ANKARA.. 16 (A.A .) -

İstanbul' da çıkan Milli in · 
lap mecmuasının neıriyatile 

memleket içinde ve dııında 
fena bir cereyan husule gt. 

tlrmek ve milli vahdeti boz
zmak gayesini takip ettiği 

anlatılmııtır. Matbuat kanu

nunun 50-nci maddesi muci· 

bince talili, icra vekilleri he
yetinde kabul edilmiıtir. -
Uçüde 

idam edildi 
KO!'.YA, 16 (A.A) - Çum

ranın Göğercinlık köyünden 
şeb Mehmet karısı Hadıye 
ile oğlunu ve arabacılarını 

öldüren aynı köyden derviş 

Celil, Mehmet ve Recep hak

larında ölüm ceusı dün in. 
fıız edilmi~tir. 

Sinopta'da bir idarıı 
SİNOP 16 (A.A.) - Ka

çırmak istediği kızın ana ve 
babasını öldürmekten ve ka 
zaen kızı yaralamaktan suç · 

lu Boyabatı'n Karaaiaç köyün" 
den katıl lbrahlm'in ölüm cezas 
asıhnak ıuretile dün infaz 
edilmlttlr. 

Benim idareme verilmit 
olan elçilik Avusturya 'nın 
Asya'da yegane siyasi bir 
temsil makamıdır ve yakın 
ıark'ta Türkiye, lran ve Irak 
memuriyetım sahasına dahil
dir. 

Mütenevvi kültürel ve ik
tısadi münasebetlerle bağlı 
olduğumuz bu memleketler· 
de cihan harbinden sonra 
dahi Avu•turya büyük bir 
kültür devleti sıfatile kıymet 
ve itibarını muhaf . .za edebll
miıtir. Yakın ıark cezri ma

hiyette siyasi ve iktıaadi in 
kılaplara sahne olmuı, Tür
kiye ve İran büyük f,kri in
kı 1Aplar geçirmit ve bu mem
leketlerin kültür bünyesi on 
yıl içinde öyle cezri ve esaslı 
bir surette değifmiıtir ki, em
ıa 'ini cihan tarihinde ara 
mak beyhudedir. 

Türk ihtilal ve inkılabı, 

Lozan sulhu ile intaç edilen 
istiklal harbi, Osmanlı impa· 
ratorluğunun ankazında toplu 

ve kuvvetli bir bünyeye ma
lik Türk milli devletini, Tür 
kiye Cümhuriyetini yarat
mıştır. Bu inkılap dahi bir 
kumandan ve siyaset rüclü 
olan Gazi Mustafa Kemal 
Paıanın eseri olup kendisi
nin bihakkın cihan tarihin
de büyük adamlar sırasında 
ıayılması lazımgelir. 

Bütün inkılaba remiz ola· 
rak burada kullanılan bir 
tabir ile Kemalizm, Tür· 
kiye için yeni bir devrin 
baıladığına alamet olup 
Türk milletini iktı•adi, içti 
mai, ilmi ve kültürel saha

da yeni bir ruh ile canlan 
dırmıı ve yeni bir itila dev
rine götürmü§tür. Bu hare· 
ketin bir Abide ve 

hatırası olmak üzne Türk 
milleti Anadolu'nun kalb 
gahında yeni bir hükümet 
merkezi kurmuıtur. 

Asya'nın yüksek lteplerl 
ortasında cihanın modern 

bir hükumet merkezini lnıa 
etmek ve ona Avusturya in
ıa sanatı ıle karakteristik bir 

mahiyet vermek Avusturya 
mimarlarına nasip olmuıtur. 

Türkiye'nin iktısadi inkı
labı da "planlı iktısat" fık
rile taayyün etmitlir. lktı 
sadiyatı Devlet idaresi altına 
almak bir umde olmuıtur 
ve bunda Gazi tarafından 
ilan edilen ve milli hakimi
yetin ancak iktııadiyata ha 
kim olmakla kuvvetlenebi
leceğini ifade eden aıağıdaki 
düstura sadakat gösterilmiı
tir: "Siyasi ve askeri zafer
ler iktısadi zaferlerle tetev
vüç etmekdikçe baka bul
ınaz." 

Eıkl Osmanlı imparator-
luğu zamanında tamamen 
mefkut olan bir Türk sana
yii yaratmak bu suretle ilk 
ihtiyaçlar sırasına girmlttir. 
Zamanımızın hakim cere
yanlarından olan "autarkie. 
fikri, bu teıebbüste dl • 
ğer avamil arasında müeuir 
olmuı olsa gerektir. Fakat 
baılıca hedef kendi ham 
maddelerinin kullanılıp kıy-

Yazan: 
Avusturya'nın Türkiye Elçisi 

r.arol Bııchberger 
metlendirllmesi ve bu su
retle ithalatın azaltılaıaaı· 

dır. Harici ticaret billnço
sunu tevazün ettirmek için 
ithalatın yüzde 30 azaltıl· 
ması ümit ediliyor. Yeni 
Türk zimamdarlarının Türk 
saqayilni ılk on yılda neka
dar ıüratle inklıaf ettirdik 
!eri teıvikl sanayi kanununun 
himayesi altında sanayi mli· 
essese'erinin miktarı 1933 ten 
1934 e kadar 140 tan 2317 
ye çıkmıı olmasından pek 
ala anlaıılır. Türklye'nln 
sanayileıme faaliyeti bet ae
nelik plan esasatı üzerine 
1933 denberi devam etmek 
te olup 200, 000,000ATus. 
turya ıilinglne baliğ bir aer 
maye ile mensucat fabri
kalan, sanayii madeniye, 
sellüloz. kağıt ve kimya sa
nayii kurmak müteıaTverdlr. 

Sanayi proğramı resmi ve 
hususi teıebbüılerde bir "ko. 
ordinasyon. vücuda getirmek 
suretile tatbik edilecek ve 
bu meyenda huıusi 

müesst'seler dahi devletin 
vasi mlkyeatakl kontroluna 
tabi tutulacaktır. Bu sana
yi tesisatı bir ıene eTvel 
20,000,000 Türk lirası (80 
milyon tilin) ile kurulan 
Sümer Bank vasıtaıile fi
nanse edilecektir. Mensucat 
sanayiinden ilk "Textıl Kom· 

binaları" geçen ay Kayseri'· 

de faaliyete geçmlttlr. Men
sucat senayll teıisatı Sov

yet Rusya yardımı ile ya
pılmaktadır. Rusya uzun 

vadeli kredilerle makine Ye· 

riyor. Türk mensucat aana 
yii tlmdiye kadar memleket 

dahili ihtiyacının ancak 
yüzde yirmi betine kifayet 
edecek vaziyette iken dıier 
mensucat komitelerinin lk· 
malinden sonra iç pazarla
rının büyük bir kmm ihti
yacı yerli imalat ile temin 
edilebilecektir. Avusturya 
için ehemmiyeti mahıusayı 

haiz olan kağıt fabrikası 

tesisatıdır hk kağıt fahri· 

kası bu ıene nihayetinde 

faaliyete geçecektir. Türk 
ıanayi savaıının ATusturya 
Türk ticaret mlinasebetlerl· 
nin müstakbel lnkltafına 

yapacağı tesiri tetkik etmez
den evvel bu ticari münaıe· 
betin kııaca mütaleası faydab 
olur. 

Geçen sene bizim Tiirklye'
ye yaptığımız ithallt mecmu• 
7 milyon filine baliAdır. Bu 
meyanda bizim baılıca ih
racat eıyamız olan kll t, 
karton, demir malzeme, ylin 
ipi ve makine vardır. Tllr· 
klye'nin Avusturya'ya ibra• 
catını baılıca tütün, fındık, 
üzüm, palamut, incir v. •· 
teıkil etm<ktedir. Avuılur
ya - Türk ticaret mukavele
sinin eıaıını geçen sene on 
iki temmuzda imza edilmlt 
olan takas itilafı teıkil eder 
ki, bu, serbest tediye mü
nasebeti üzerine mütevaziD 
tediye bilançosuna istinat 
etmektedir. Türkiye hukO· 
metı tarafından ahlreı> fe1-
(Devamı Gçlincli sayfada) 
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Serbest sütun : 

Ticari ikrar ,($1!HI R !!_,!_!!.AVl:lTE) 
Cevaba cevap: 3 

(Mürekkep ikrar) nedir? 
Emin Vedat beyefendinin 
buyurdukları gibi (Defi da
va) nın tam bir mukabili 
midir, değil midir? Aciziniz
ce değildir. Çünkü (defi da . 
vaı amdır,o biri - ona na
zaran - hastır. Aralarında 

(nlsebi erbaa) dan (Umum 
ve hususu mutlak) vardır . 

Arzu buyurulursa bu husus
ta misaller takdim edebili· 
rim. 

Eskiden usulde l I J bir 
( nefsi vücup, vücubu eda, 

1 
nefsi eda ) bahisleri vardı. 
(Nefsi vücup) demek, zim
mette bir hakkın lüzumu sü- l 
butu demektir. Yücubu eda, 
zimmeti o haktan tefriğin 

vücubudur. Nefsi eda ise 
mezkür hakkı müstehikkına 
teslim ve tedi yedir. 

Mesela: (aktı bey' ) ile 
müıterinin zimmetinde se
meni mebi sabit ve vacip o
lur. işte bu vücup, nefsi vü
cupturki sebebi olan aktı 
bey'i ile -cebri surette • sabit
tir [2J. Fakat, bilahare ba
yiin semeni mebyii talep et
mesi üzerine o semeni bayla 
teslim ve tediye etmek müş
teriye vacip olur. Bu vücup 
ta vücubu edadır. Semeni 
bayie teslim ve tediye fili
ne gelince:Onalda nefsi eda 
derler. 

Altıyhinde vadesiz borç 
talep edilmesine karşı o bor
cunun vadeli olduğunu ik
rar eden müddeaaleyh ıu 
ikrar ve defile [ 3] ne nefsi 
vücuba, ne vücubu 
edaya, ne de nefsi 
edaya taarruz etmiş olmı
yor; sadece borcunun vasfı· 

na, (yani vadeli, vadesiz ol
mak ıekline) taarruz eyle
mi§ bulunuyor. 

Üç rükün yerinde duru
yor. İ~te bu kabil "ifadele
rin heyeti umumiyesi" nin 
"tazammun. ettiği mana 
"ikrar.dır . Ye bu, filhakika 
tam bir ikrara yakındır. 

Ticaret kanununun 683 
üncü maddesinde ne denil ;
yordu. 

«... müddeaaleyhin... vu 
ku bulan ve ikrarı lazam 
mun eden ifadesinin heyeti 
umumiyesi tamamen kabul 
veya redddedilmek lazım· 

dır >) Bu maddenin ruhuna 
uyan misal mevsuf ikrar 
misalidir. Çünkü: Müddei 
ile müddeaaleyh arasındaki 
ihtilaf esasta değil, ıekilde
dir, derin değilsığdır. 

Meselenin en kısa yoldan 
kolayca halli pek mümkün
dür. Zaten ticaret umrlele 
rinden biri de (sürat) tir. 

Gelgelelim , ( mürekkep 
ikrar) dediğimiz nesneye: 

Aleyhinde 1000 kuruı 

alacak da va edilen Yeli 
ağa " 1000 kuruş borcum· 
du, ödedim ~ demekle :· 

A - ( Nefsi eda ) rük . 
nünün ifa edildiğini iddia, 

B - ( vücubu eda ) yı 

iBkat, 
C - (Nefsi vücup) a la· 

arruz •.. Yollarına girmiş olu
yor ki, onun bu ikrar ve de· 
flnden mütebadir olan ma· 
na tam bir ikrara değil, tam 
bir inkara yakındır. 

Aradaki ihtilaf, şeki ide 
değil, rükülerdedir .Sığa de
ğil. derindir, uçurumdur. Bi· 

fi] - İtlak ettim. Kastım ına· 
lı1mdur. 

[2] Bunda müşterinin ihtiyar 
ve kudreti aranmaz. Kudret vü
cu bu edanın şartı idi. 

[3] Çünkü (vadeli idi) dem ek 
defidir. 

hakkında 

naenaleyh, bu kabil ifade-
lerln taalluk edeceği ahkam, 
ahkamı adiyedir. Onun 683 
cü madde ile bir vechi mü· 
nasebeti yoktur, mütesav. 
ver değildir Hiç bir hukuk 
alimi öyle bir iddiada 
bulunamaz. 

Bulunursa hata eder, hak· 
sızlık eder 

Esasen muhterem üstat 
Emin Y adat beyefendi de 
noktai nazarımın akla ve 
mantıka emes olduğunu lüt· 
fen ikrar etmiıler . ancak 
bu noktai nazarın (nakl) e 
uymadığı zanni le, fakat ceb
ri tabiatla tevilat yoluna 
sapmıtlardır. [ 41 

Halbuki benim noktai na
zarım yalnız akla değil, nak
le de tamamen uygundur. 

Hulassa; maddeden baıka 
türlü mana çıkarmıya ak 
len de, naklen de imkan yok
tur. 
Mevzubahsımız olan ( mürek

kep ikrar) miıalindel 5)Yedat 
beyfendi (beyyine ) nin ala
caklı ve müddei Ali ustaya 
tahmili lazımdır, diyor. Bu, 
affetsinler, oka dar yanlış 
ve mansız bir iddiadır ki 
üzerinde tevakkuf bile caiz 
değildir. Çünkü: Borçlu ve 
müddeaaleyh Veli usta "al
dım,, diyüp dururken ala
caklı Ali usta neyi isbat 
edecek? "Ödedim. iddiasın
dan evvel vaki olan o (al
dım) ikrarı en kuvvetli sü 
but delili olmakla deraber 
bilhassa mukirrünlehi bey-
yine külfetinden kurtaran 
yegane çaredir. 

Bu çarenin mevcudiyetine 
rağmen alacaklı ve müddei 
Ali ustaya beyyine külfeti 
vermek lağv değil midir? 

Bu, (külfet) de değil de 
gülünç ve manasız bir te· 

kellüftür. Alacaklı ve müddei · 
Ali usta bir iddia da bulundu. 

Borçlu ve müddeaaleyh 
Yeli usta da "evet, aldım " 
dedi. Bununla alacak iddi
ası sabittir. Batka ne isti
yorsunuz? 

- Hayır alacağım sabit 
olmadı, illa isbat edeceğim! 
mi diyeceksiniz? Böyle der
seniz size ne derler? 

İhtikarla mücadele Gönen idman 
yurdu ------·------

Komisyonu kuruldu ve ilk top-
lantısını yaptı. 

Dün vilayette ihtikarla 
mücadele komisyonu teşek

kül etmittir. 
Bu komisyon dün ilk iç· 

timaını yaptı. Komiıyon üç 

kiıtden teşekkül etmektedir. 
Bunlar da reis mektupçu 

Hilmi bey, belediye azasın· 
dan Tiridi zade 18mail bey 
ve ticaret odası katibi Ek
rem beydir. 

Komisyonun meıgul ol · 
duğu mesele kilo ve okka-

lar üzerinde yapılan ihtikar
dır. Bunun önüne geçilmek 
için cezri tedbirler alınacak 
tır. 

İlk içtimada belediyeden 
fiat listesi istemek ve tica· 

ret odasından bazı ıeyler 

sormak kararlaştırılmış, tek

rar toplanılmak üzere da
ğılmııtır. Bu suretle fiatlar 
üzerindeki yeni ölçüye göre 
yapılan ihtikarların önü alın
mıf olacaktır. 

Halkevi bandosu 
Dün İstanbul'dan geldi. 

Halkevimizin bir şehir 

bandosu kurduğunu daha 
evvelce de yazmııtık. Bando 
ve caz takımı dün İstanbul 
dan gelmittir. Bu takım yir· 
mi dört parçadır. 

Halkevi bandosu derhal 

İntihap 
Yaklaşıyor. 

faaliyet.- geçecektir Bu hu
susta bir bando şefi temin 
edilmiştir. Bandoda çalışacak . 

olanlar şimdiki halde otuz 
beti bulmuştur. Bu hususta 
ileride daha fazla izahat ve-

receğiz. 

Daimi encümende 
Dün toplanması mutat O· 

lan vilayet daimi encümeni 
görüşülecek birşey olrr.ad · 
ğından perıembe günü top -
!anacaktır. 

Bir temsil vermek 
üzere Çanakkale'ye 

gidiyor. 
Perşembe, cuma günleri 

Gönen İdmanyurdu yıldız si· 
nemasında üç defa olmak 

üzere temsil vermiş ve şimdi 
Çanakkale' ye gitmek üze -
re hazırlıklara başlam • ştır. 

Burada verilen temsil çok 
muvaffakiyetli, çok güzel 
olmuıtur. Proğramm birinci, 
ikinci numarası olan (Bi 
rer gurup tarafından) istik
lal, idmancılar marıı zevkle 

söylenmiş, Salahattin bey 
tarafından bir şiir okunmuş

tur. 
Zeybek heyecanlı, alakalı 

olmuştur Ruhiye hanım 

tarafından diş ağrısı mono· 

l oğu, Haki bey tarafından 

iki monoloğ halkı çok gül 

dürmüş ve eğlendirmiştir . is

tiklal piyesi htmen noksansız 
denecek derecede mükemmel 

temsil edilmiştir . Salkım 
söğut şi i ri ancak bu kadar 
okunabilir. 2 perdelik Babür 
şahın seccadesi komedisi 
de hoştu. 

Gençleri bu muvaffakıyet
lerinden dolay• tebrik ederiz. 

Belediye intihabı yaklaıı· 
yor 15 Eylülde yapılacak 
olan bu intihabın hazırlık 

larına başlanmııtır. 

Şimdiden yoklama defter· 
!eri hazırlanmaktadır. 

Feci bir ötüm 
naer.aleyh. her dava ve id
dia gibi. onun ıs patı (öde
dim) diyene düşer. Alecak
lıya dütmez. Çünkü; bu 
noktada borçlu Veli usta 
(müddeaaleyh ) değil, (müd
dei) dır. Şimdi maddenin 
seyrine devam edelim 

3 - İkrar edenin 
müddeaa/eyh olması 

Bir kadın elektrik 
öldü. 

ceryanile 

Tellerin kopması ikinci 
önünü alrlı 

bir facianın 

Geç vakit gelen şu feci ha

beri teessürle kaydediyoruz: 
BANDIRMA, 16 i S.Ş.) -

Kazamız zabıt katibi Ömer 
efendinin zevcesi Şerife lıa• 

nım dün gece elektrikle uğ
raşırken müthiş bir cereyana 

tutuluyor. Bütün vücudunu 

kaplı yan ve büyük bir men -

badan kuvvet alan elektrik 

ceryanı zavallı kadını derhal 

öldürüyor Ömer efendi ka

rısını kurtarmak için derhal 
atılıyor Fakat .tellerin kop· 

Kara Hasan 
İdam edildi 

BANDIRMA . 17 (S Ş.) -
Evvelce Erdek'in Yukarı 

yapıcı köyünden bir 

kaç kişiyi öldürdüğünü yaz
dığımız Kara Hasan ismin
deki katil işlediği bu vaka· 
!ardan idam cezası yemişti. 

Bu karar tasdik edilmiş ve 
Kara Hasan dün sabah sa
at ikibuçukta Bandırma'da 
idam edilmiştir. 

Bu. pek tabiidir . Çün
kü; kendisinden hak t~lep 

v;"°dava edilen tahıs müd 
deaaleyhtir . Fakat, müdde 

aaleyh demek mutlaka bida
yet davada davacının kar · 
ıısındaki ıahıs demek değil- 1 

dır. Davaların seyr ve cer
yanında müdei (müddeaaleyh) 
ve müddeaaleyh (müddei) 
olabilirki, bu noktaya işaret 

ettik 

ması ikinci bir facianın önü
' nü alıyor. Zira Ömer efendi 

de ceryaııa tutuluyor. 

1 
Yok, üstadın kastı ala

cağın değil de, ödenmediğin 
lsbatı ise, bu da menfiyi is· 
batten ibaret daha çok ma
nasız, mantıksız ve gülünç 
bir ıeydir. 

O alacaklıya beyyine değil, 
borç'unun ödediği hakkın. 

daki iddiasını isbatten iz 
harı aczetmesi halinde. (ye· 
mln) terettüp edebilir. Çün· 
kü; alacaklı o mevkide 
(münkir) dir. 

4 . 5 - Mahkeme 
hancinde ve huzuru 

1 
hakimdt- ikrar: 

Bu suretle bu feci kaza 
Şerife hanımın ölümile biti-
yor. 

-~-

Sıcaklar devam 

·

1 

Arab_a bir Çi1c~ğu __ çiğ~e~i. 
Diın akşam ustu fecı bır 

kaza olmuş ve bir kum ara· 
bası küçük bir çocuğun 

üzerinden geçm iştir . Hadi· 
se şu ş eki lde ba ş l amış ve 
bitmiştir: 

:;; 

* * 
(Borcumdur, fakat vade-

lidir) demek batka. (borcum· 
dur, fakat ödedim) demek 
yine batkadır Bu iki sözü 
yekdiğerile mukayese eden 
herkes anlar ki birincisinde 
borcu ikrar manası hafif 
bir tül ile gizlenmlf, ikin· 
cisinde ise bu ikrar ölrnüı
tür. 

Her§eyi hukukçuluğa has· 
retmiye lüzum yoktur. Türk 
lisanından anlıyan herkes 
bu farkı vazıhan görür. 

* : . 
(Ödedim) demek bir defi

dir. (Defi c'ava) da bir da
vadır, bir iddiadır [SJ. Bi 

[4] - Eğer akıl - nakil me· 
selesine girecek olursak iş uzar. 

[5] - Misal şudur: Ali usta 
bir muamelei ticariyeden dolayı 1 
Veli ustadan 1000 kuruş alacak 
dava ediyor, Veli usta evet, 
«1000 kuruş aldım, ödedim» diyor· 

Ticaret kanunu maddesi· 
nin bu noktası hukuk ıisulü 

muhakemeleri kanununun 

236 ıncı maddesi ile izah 
edilmelidir. O madde şöyle· 
dir: 

" 236 - Dava evrakın· 
da veya hakim huzurunda 
iki taraftan birinin veya ve· 
kilinin sebkeden ikrarı mu· 

teberdir ve mukir olan ta 
raf al ey hine delil teşkil eder · 
Maddi bir hatadan neşet 

ettiği sabit olmadıkça ikrar· 
dan rücu olunamaz. Sulh 
müzakeresi esnasında sebke 
den ikrar muteber değildir. 
Mahkeme haricindeki ikrarı 
teyit edecek delail ve ema· 
re mevcut ise hakim buna 
binaen hüküm verebilir .• 

ediyor: 
S ı caklar aynt şekilde d ~

vam etmektedir. Yine boğu-

sarmış 

derecci 
cu bir sıcak şehri 
vaziyette. Dünkü 
hararet öyle vaktı 37 
bulmuştu . 

yı 

İzmir ve civ a rında da s ı 

cakların şidd etl e devam et
tiğini duymaktayız. 

iZ~İR 16 (A.A) Dün 
gölgede hararet derecesi 35 i 
bulmuştur. Her tarafta bir 
sıcak dalgası hüküm sür -
mektedir. 

öbürüne lharici ikrar) diyor. 
lar. Usulün bu madd•si sa
rih olduğu için ayrıca tah-
liline lüzum görmedim. 

Şimdi biraz da üstad Ve· 
dat beyefendiyi dinleyelim 
dendim. 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
bina s ı karşısında belediye 

tarafında yaptırılmakta olan 

binaya kum taşıyan Rıza 

oğlu Bürhan Hikmet araba
sındaki kumu boşalttıktan 

sonra süratle geri dönüyor. 
Bu sırada Martlı mahalle
sinde Şehri oğlu Talat efen· 

dinin 12 yaşlarındaki çocı;ğu 

J beygirle sebze getirirken 
süratle gelmekte olan ara-

' 

hadan korkarak ürken bey-
girden düşüyor 

Hızını kesemiyen araba 
za va Ilı yavrunun üzerinden 
geçiyor . Çocuk ağır rurette 
yaralanıyor . 

Bu halden korkan arabacı 
araba ile birlikte kaçm•ık 

istiyor. Fakat iki belediye 

me nuru ile iki de polis koşa-

rak adamı yakalıyor. Hami· 
[5] Mütekabil dava, başlı ba

ı şm a dava meseleleri mevzubahs 

1

, diye mahallesinde cami ya 
I d~ğildir. Bunlar şekle ait şeyler- nında yakalanan arabacı 

1 

dır. hakkında kanuni takibat ya
H, 8. Çantay 1 pılacaktır. 

Bu maddeden anlaşılıyor
ki ikrar ya dava esnasında, ı 

yahut mahkeme haricinde 
vaki olur. Dava esnasında 

demek "hakime verilen ev
rakta veya hakimin karşı 

sında. demektir. 
Birincisine. yani dava es· 

nasındaki ikrara (adli ikrar) 

Spor: Biı· Köylünün 
itiraz ve müna- görüşleri 

kaşa!ar Şu gözümün önünde du-
ran uçsuz bucaksız dnğların, 
taşların yakın bir günde 
M . sır'ın en bereketli toprak
larile bir olacağına inanma
ğa başladım. Nasıl olmasın?. 

Cami önünde koca sarığıyla 
lıöy hocamız neler anhıtı

yordu. Bizim kulaklarımızı 
patlatırcasına hocanın güm
bür, gümbür bağrışı , söyl6· 
yişi muhakkak boş değildir. 
Ben anlamıyordum amma .. . 
Neler söylemedi . 

Devam ediyor. 
ldmanbirliği cevap 

veriyor. 
Mıntıkanın kararına ya

pılan itirazlar büyüyor. Kol· 
ordunun gazetemizde çıkan 
protestosuna İdmanbirliği 
cevap veriyor. 

Bu mese!e hakkında gö 
rüşmek için futbol heyeti 
reisi burada değilmif. Bu iti· 
barla bugün yalnız idman · 
birliğinin mektubunu aynen 
koymakla iktifa ediyoruz 

Efendim. 
Muhterem gaze<enizin 

16-7-934 tarihli nüshaunda 
Kolordu İdman Birliği umu-
mi kaptanı Selim beyin ya· 
zılarını okuyunca hayret et
tim. Ve bu meseleyi izah 
ederek efkarı umumiyeyi 
tenvir etmek icap ettiğini 
hissettim Evvela itiraz me-
selesini izah edeyim: Kaleci 
Rü~tü efendi askerliğini ikmal 
etmek veya küçük zabit ol
mak üzere gönüllü olarak 
kıtaya iltihak ettiğine naza· 
ran, kulübünden istifa etme
si ve bu istifasını evvela 
kulübüne, aynı zamanda 
mıntıka riyesetine bildirmesi 
icabederdi. Rüotü efendinin 
933 tarihli bir istifanamesi 
Kolordu spor amirliğinin 

15-5-934 tarihli tezkeresine 
raptedilerek idman Birliği· 
ne verilmiştir . Bu vaziyete 
göre Rüştü efendinin istifa 
tarihinden ancak bir ay son
ra oynıyabileceğl nizam· 
namenin icap ettirdiği bir 
vaziyettir. 

Mıntıka riyasetine Rüştü 
efendinin istifası ne 933 ve 
ne de 934 senelerinde veril-
miş değildir. 

Halbuki nizamname mu 
cibince sivil teşkilata dahil 
askeri yurtların nizamname
nin bütün maddelerine tev
fikan hareket etmeleri icap 
ettiği zanederim ki muh
terem Kolordulularca ma -
lum bir keyfiyettir . 

Fakat dünkü nüshanızda-
ki yazılar bize öyle anlatı· 
yorki Kolordulular nizamna· 
menin bu maddelerini ya 
bilmiyorlar, veya bilmek is
temiyorlar. Tabiidirki sivil 
teşkilata tabi bir askeri yurt 
kendi arzusuna göre hare-
ket edemez. 

Binaenaleyh ni:ıamname 
nin maddelerine diğer sivil 
kulüpler gibi Kolorduluların 

da vakıf bulunması icap e
derdi. Futbol heyeti hiç bir 
vakıt gayri nizami bir tekil
de karar ver mit değildir. 

Birinci devrede İdman 
Gücü - idman Yurdu müsa
bakasında Güçlüler magliıp 
olmuşke.n Yurdun gayri ni· 

zami oyuncu oynatmaları 
yüzünden Güçlülerin hii k· 
men galip olmasına karar 
veren futbol heyeti geçen 
hafta Yurtlu!ara magıup o 
lan Kolorduyu da yine Yurt· 
luların gayri nizami oyuncu 
oyatmaları yüzünden hük
men galip addedecek bir 
kararı vermek üzeredir Ka · 
rarlarını nizamnameye uy
gun bir tarzda veren futbol 
heyetinin iki azası Birlikli
dir, diye tariz etmek bilmem 
ki Kolordululara yakışır mı? 

idman Birliği itirazında 
o kadar haklıdır ki, bunu is bat 
etmek için Kolordululara 
nizaınnamenin 126 ve 129 
uncu maddelerini okumaları 

1 nı tavsiye ederim. 
İdmanbirliği, Rüştü efen· 

dinin istifasının mıntıka ri· 
yasetine ihbar edilmediğini 

: ve 933 tarihli lstıfanamenin 

Hoca diyordu ki: Artık 

eskisi gibi düşünmek, eski
si gibi t~mbel yaşamak doğ
ru değildir. Köylü kendi işi· 

ni kendi görecek ve muhta· 
rını da, hocasını da kendi 
beğenecek. kendi intihap 
edecektir. Ve hak . hukuk 
yemiyecektir. 

Fekat bu sizin bildiğiniz 

gibi değildir. Evvel il hacını · 
zı, hocanızı eyi doyurmanız 
lılzımdır . Doyurmalısınız ki: 
Onlardan bekliyeceğiniz hiz
metler tam tertip yapılsın. 
Hoca burada sesini dııha zi
yade yüksdterek diyordu ki: 

Gelen giden misafirlere 
bol ve eyi yemek kö
vün şerefidir . Böyle ya-
parsanız bizede ayrıca bir 
neşe verirsiniz, bizim dıı he
vesimiz büyür. Ey cemaat 
bu sözümü kulağınıza lıüpe 
gibi asmalısınız. 

Ve yine diyordu ki: Biz 
her şeyi eyi düşünür ve 
köy ihtiyarlarının, köy bü. 
yüklerinin sözünü eyi tutar
sak ve yeni yetişme genç. 
ler de ileriye atılmayup da
ima büyüldermizıı hürmet 
ederse, köyün bereketi çoğa· 
lır, köy bir cennet olur. Ve 
yine diyordu ki Benim gece· 
lerce düşünüp uğrunda uy
kumu, rahatımı feda ettiğim 
bu n ~ sıhatlaııma eyi kulak 
asarsanız köyünüzün her tııra· 
fı bağ bahçe olur . Bu gör
düğünüz dağlar, taşlar Mt. 
sır'ın en münbit en bereket· 
li yerlerinden daha eyi olur. 
Haydi ileriye ... 

Fazlası hatırımılan uçmuş. 

Fakat hocanın kıırpuz gibi 
öne çıkmış göbe~ini sallı -
yarak ve koca kavuğundan 

taşan ve hayram e kmeği 
O'jbi kabaran ensesini elıle 
" kaşıyarak söylediği ve en 
ihtiyarım ı z Mehmet dayı ile 
ıtyanın babası Osman ağayı 
bile ağlatan bu ~özler hılld 
kulaötmda ~ınlıyor. 

" ** 15-5 934 tarihinde Kolordu 
spor amirliğince ldm an Bir· 
l iğine verildiğini iddia etmek 
tedir. Eğer l<olordu bunun 
aksini iddia ediyor!a. yani 
nizamnamenin icap ettirdi· 
ği tekilde mezkur istffanırı 
mıntıkaya istifa tarihi oları 

933 senesinde ihbar edildi 
ğini iddia eder ve ishal e
derse, idman Birliği bütürı 
haklarından vazgeçer ve 
şampiyonlu~u muhterem 
Kolorduya seve seve terk· 
eder. [fi.arı umumiyeyi bir 
az daha tenvir kasdile şunu 
da arz edebilirim ki, Rüıtü 
efendinin futbol heyeti müt 
tahidesi ve merkezi umu· 
mice musaddak lisansıda gel· 
mittir. Binaenaleyh, merkeı:~ 
umumiye ve futbol heyet• 
müttehidesine Kolorduca ya' 
pılacak itiraz bir netice ver' 
miyecektir . Şu hale nazarıı~ 
İdman Birliği ıamplyonluğıı 

bihakkın kazanmııtır 
Ve lik maçlarında da as· 

la mağlüp olmıyarak bil 
hakkı kazandığını isbat et· 
mittir 
_aygılarımı sunarım efendifl' 
İdman Birliği umum! kaptanı 

Şevkı fidni 
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A • 1 IDilnya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketleri_ 
1 ı · ·ı ~~\})J---k~ -~~ y ı ıspanya'daiı ~arı~ıklı~ların fransa'da mali ıslahat ı Alman Reich iUsat nazırı-

Al 

s • 
0 ma~ıyetı. Fiatları lüzumsuz ye- na YHSİ salahiyet Yerilmiştir 

Fransız gazetelerı n ut- "Times" den re yükseltenler şid- _"Völkischer Beobachter"den 
Hafta sonundaki büyük detle tecziye edile. lktısadi ~edbırler ıttıhıızı 

ku nasıl karşıladılar?. bir içtimada sol cenah clım· cektir. hakkındakı kanunun metni 
huriyetçilerinin lideri olan neşredilmiştir ve ~udur . 
eski bat vekil Sinyor Oza .,Times" den Madde ı - Alman Reich 

Hitler vakıt kazanmak istiyor-, 
muş, lazım olan da buymuş: 

PARIS, 15(A.A)-M. Hitler'in rnüıkül vaziyete hamletmek 
Rayttağ'da söylernit olduğu 1 tedlirler. 
nutku hakkındaki rnütalea - ' Gazeteler Hitler'in nutku-

larım serdeden gazeteler, 
mumaileyhin yalnız dahıli si
yasetin hatlarını söylemekle 
iktifa eylediğini ve beynel
milel meseleleri aüküt ile ge
çiftirmi§ olduğunu yazmakta -
dırlar. 

Fransız gazeteleri bu sü
kutu Londra mülakatlarının 
neticelerı.ltalya'nın yeni hat 
tı hareketi karşısında Alman · 
yanın içine dü~rnüş olduğu -

nun harici siyasete müteallik 

olan kısmının hiç şüphesiz, 
son dakikada İngi ltere'nin 

Berlin'de yapmıt olduğu te 

tebbiis ve M. Mussolini'nin 

hattı hareketi yüzünden nu
tuktan çıkarılrnıt olduğu fik· 
rindedirler. 

Hitler vakit kazanmak is
tiyor ki bugün için elzem 
olan da odur· 

Beı·Iin / Üç bomba 
müzakereleri M .. h" u ım zarar· 
Müsait bir safhaya 'l . ld 

girmiş arımucıpo u 
PARIS,15 (A.A) Hariciye BARSELON, 15 ( A.A l 

nezareti üç haftadanberi Ber- Hosptalel Köyünde üç bom
lin'de devam etmekte o'an ba patlamıştır . Bunlardan bi
ticari müzakerelerin müsait ri bir elektrik kofras•nda 
bir şekilde inkitaf etmekte 

1
infilak ederek maddi zararları ' 

olduğunu tebliğ ediyor. Mü- mucip olmu1, bir mensucat 
him me•elelerin ezcümle Da - fabrikuının pen ceresine bı
ves ve Yung istıkrazları me - rakılan diğeri geçen bir yol. ı 
selesinin it.i tarafın memnu- cuyu ağırca yaralamııtır. 
niyetini mucip bir tarzda Üçüncü bomba yine bir 
halline müsait bır itilafın a- mensucat fabrikası sahibinin 
na hatları üzerinde prensip evinden içeriye atılrnı~tır. Bu 
İtibarile anlaomak mümkün son iki tecavüzün mensucat 
olmuıtur. sanoıy ii usta başılarının ihti · -n- 1 lafiyle alakadar bulunduğu 

Yemen- Mısır ı tahmin edilmekt,·dir. 

Anlaşması isteniyor Romanya Kıralının 
KAHiRE 16 (A.A) -- Ye ziyareti 

men hükumetinin Mısır'la si- LONDRA, 16 (AA) - Sun-
yasi münasebat tesis etmek day Ref~re~ gazete~i Ro-
İhtediği tahakkuk etmekte- manya Kralının yakında Pa
dir. imam Yahya'nın saray ris'e ve orodonJa ihtimal j 
nazırının bu hafta içinde bu- Londra'ya ;tdleceğırı ı yazı-

1 

raya gHlmesi bekleniliyor. yor 1 

~~~~-- 1 

Hariçte bizi nasıl görüyoı·Iar 
(Üst tarafı birinci sayfada) tırmak için Türkiye'den itha
hi ihbar edılen bu takas latı artırmak hususunu na 
"kompensasyon. itilafında zarı dikale almalıdır. 
en mühim Avusturya ibra· Türkiye'nin istihsal ettiği 
cat emtia' ı için kıymet üze
rinden kontenjan verilrniı. 
Avusturya ihracatının Türk 
ithalatı ile mütevazin olması 
esas tutulmuştu. Serbest le· 
diye münasebetinin temin 
ettiği fayda karşı~ında kıy

m!'te nazaran tesblt edılrnir 
olan kontenjanın •urum 
"konjunktur,. ne arzu edil 

diği bir vüslatte tekabül 
edememek mahzuru bulunu
yordu, geçen sen<'nin •onL·n
danberi Türkiye "cleaıing,. 

prensibini kendi ticaret •i 
Yasetinin kaidesi haline koy

du ıce hemen bütün devlet
leri "clt>ar:11g" muka\eleleri 
akline sevketti . Kezalik 

Avusturya ile de ticari mü
nasebetın "clearing. esası 
üzerine tanzimi derdesttir. 

Bu •uretlt: Türkiye'ye ih· 
racatımızın "clearing. usu
lüne uyduru: ması zarureti 
vardır ve ümit edilir ki 
"clearing., yapa11 memle 

ketlere gösterilen rnüsaadat 
Avusturya, ihracatı için •Ü· 
rüm "konjunktur. ünden la· 
mamile lıtlfııdeye imkan 
verecektir. 

Türk emtiasının Avustur
Ya'ya ihracının artması Avus
turya'nın Türkiye'ye fazla 
ihracat yapmuı dernektir. 
Bu itibarla ihracatımızı ar-

tütün, incir, kuru yemiş, pa
muk ve bilhassa taş kömürü 
gibi bir takım mahsulatın 
rnübayaasi ticaret münase. 
betlerinin sıklaıtırılrnasında 

mevzubahs olabilir. Avusturya 
senede cernan yekun 3 mil
yon ton gibi ehemmiyetsiz 
olmıyan bir miktarda taş 

kömürünü Türkiye'den salın 
alabılir ve mukabilinde Tür

kiye'ye muadil kıymette mal 
ihraç ederek mütekabil tica
ret münasebetlerinin geniş· 
!etmesi imkanı elde edilir. 
Bu mubadelede bilhassa Avus· 
tur ya 'nın ağır sanayii (maki

ne. vagon v.s. ) istifade ede 
bilir, zira aktı mütesavver 
bulunan "clearing" itilafındanl 
satın alınacak taş kömürüne 
mukabil pozisyonlar emre a
made bulundu .. ulacaktır. 

Avusturya ile Türkiye'nln 

iktısadi ve kültürel rnünase · 
betlerinin artırılması için ge. 
çen ay Türk Turing Kulüp 
reisi Retit Saffet beyin Vi
yana'yı ziyareti ve orada bir 
konferans verrne•i münase· 
betile Dr. Strafella'nın riya
•eti altında bir Avusturya · 
Türk Cemiyeti tetekkül t:de 
rek her iki taraf rnünasebe· 
tinin bir plana müsteniden 
her sahada canlandırılması 
na gayret edilmektedir. 

Ayan maliye komitesi 
na hükfımeti tiddetle tenkit lktısat Na-zırı kendi iş ve 

mali islahat projesinde M. 
ederek kendilerine cümhu iştigal sahusı dahilinde Al-

Marcel Regnier'ln raporunu 
riyetçi ismini veren bütün 
İ spanyolların Madrid'e karşı 
Katalonya muhtar hüküme
li ile el ele verip çal ıma
larını tavsiye etrnit ve cürn· 
huriyetin ıerefinin haleldar 
edildiğini görmektense ölii-
münü görmeği tercih etti·· 
ğini söylemlılir Sinyor Oza _I 
na'nın iddiasına göre lspan 
ya cümhuriyeti hükumeti 
geçen eylüldenberi istikarne 
tini f'ltırrnıf, •iyasi terbiye 
sini terketmit ve cümhuri -
yetçiler üzerindeki manevi 
nüfuzunu kaybetmlttir, bir 
asır evvelki lsabella hüküm· 
darlığının berbat tecrübeleri
ne dönrnüıtlır. Ahlaki sukut 
o dereceye varrnıttır ki, 
cümhuriyetçi namını lafı -
yan bazı kimselerin dönrr e 
kıraliyetçilerle birleı;,rek 
cümhuriyeti utanılacak bir 
mevkie düıürrnek için 
teşebbüslere girlıtikleri gö
rülrnütlür. Katalonya ile 
ihtilaf bir felakettir . Fakat 
lspanya'da cümhuriyet ola 
rak kalan bir Katalonya 
olduğu için cümhuriyetçiler 
Katalonya'yı takviye etme· 
lidir. 

Cürnhuriyele hiyanet ede-
rek faristlerin ve kıraliyet· 
çilerin eline vermekten ise 
her hangi felaket tercih olu
nur. 

Bu akşam rnebusan mec 
]isinde sosyalist mebusu Sin
yor Ozano'nun apartıma 
nında yapılan araıtırrnada 

bir kaç düzüne tabanca ile 
bir çok mühimmatın bulun
ması mevzubahs olrnuı ve 
müzakere olunmuıtur. Bu 
münıı.sebetle eski vekillerden 
Don Pietro hükümeti yeni
den tenkıt etmiştir. 

Amele sınıflarının ve bir
liklerinin polis tarafından gör· 
dükleri sert ve tiddetli mua· 
rneleler bu sınıfı nevmldiye 
sevkelrnitlir. Bu vaziyet kar
ıısında amelelerin silahlan. 
dıklarını görmek fayanı hay
ret bir ıey değildir. Çünkü 
böyle bir tazyıka boyun eğ
rnerneğe azrnetmiılerdir. Şa

yet boyun eğmek mecburi
yetinde kalırlarsa bu ancak 
mezbuhane bir mücadeleden 
sonra olacaktır 

Mebusan meclisindeki cer
yana bakılırsa Katalonya 
meselesini bastırmak üzere 
) eni askeri kıtalar teşkili 
hakkın<laki hükürnet layiha
sı meclis tarafından kabul 
edilrniyecektir.Yalnız yaz ta
tilinden evvel rnecli•in ka. 
bineye itimat reyi vermesi 
istenilecektir. 

Bart~ou'nun lon~ra seya~ati 
.. Türkische Post " dan 

tatbike karar vermitlir. Bu :::. i~~:::~ratın~er:.~ı::~~n 
rapor bugünkü sistemin bo· 
zukluklarını tetrih ediyor 

korumak ve bu zararları her 
taraf etmek için lüzumlu aör 

ve daha cezri hareketle eyi " 
düğü bütün tedbirleri itıiha· 

neticeler alınacağını gösteri· 
A 

za selAhiyettarJır. 
yor. yan komitası bu ra--
pora ilaveler yaprnağı lü- İttihaz edilecek tedbirler 
zumsuz görmütlür. Yalnız Reiclı'ın diğer bir nezareti 
ıu fıkrayı koyrnuftur; Fiat- nin iştigal sohobına taalluk 
ları haksız olarak yükselt- ettiği takdirde bu nezaretle 
meğe sebep olan her hangi anlaşarak ittıh ıız olunur. 
bir p.hıı bet yüz franktan 2 - Birin<'i C kraduki esns 
bin franga kadar nakti ce · Üz~rin~ ittihaz edılen tedbir 

ler meycutve meri ka ., unbrzaya ve altı aya kadar ha-
p!• ceza•ına mahkum ol.ıcak- dan ayrıl ı.bilir. Reirh İkt ı sut 

Nazırı kendi tarof.ndon ittı
haz edilen kJrarlara karşı 
vukubulacak mulıalıf hare
ketlerin hapis c• ezosı ve ce
zoyı nakli ıle, yahut bu ce_ 
zalarılnn bfri ile tı· rziye~ini 
emredilebılır. C• zayı nuktının 
son haddi tahıljt etliln.ıış 
değildir. 

tır. 

lısizlfğln önünlı almak 
için nafıa itleri projesi me
buslar meclisinin maliye 
komitesi tarafından tetkik 
edilrnittlr. Mesai nazırı M. 
Marquis projenin tatl:ik tar
zını izah ederek bunların 
devre nihayetinden evvel 
meclis ve ayanın tastikinden 
geçmesi hususunda ısrar 

etmitlir. M Germaln.Mar-
tin projenin mali cihetini 
izah ederken bazı < hernrni· 
yetslz tadilat tavsiyelerinde 
bulunmuş ve senevi 180 
milyon franklık bütçe yardı -
rnına muvafakat etmiştir. 

M. Flandin bu faaliyetten 
ne dereceye kadar semere 
beklediğini ve muhtelif sa 
nayie kredi ayırmak 

mini izah etrnittlr. 
siste· 

Alman' ya ha~iseleri 
"Neue Züricher Zeitung"dan 

3 - Bu Kanun ne:rı ta
rihinden muteberdir ve 30 
eyhil 1934 te mevkii meri -
yetten kulkacaktır. 

•t He- -

Bulgaristan'da mat~uat ~a-
yal ve faaliyetinin yenidtn 

tanzimi. 
"Tiırkische Post"dan 

Bulgaristan'da matbuat 
hayatının yeniden tanzimi 
için Bulgar kükürnetfnin it· 

tihaz ettiği bir karar ile 
gazete ve mecmuala~ın ve 

diğer mevkut rnatbualar.n 
sahip ve naşirleri neıriyat 
devamlarına müsaade almak 
üzere propağanda dairesine 
müracaata mecbur lutulmuı 
!ardır . 

Utro gazetesinin iıarına 

göre bu bapta iiç yüzü mü 
tecaviz müracaat vukubul

muıtur Dikk..te ıayandır ki 
bütün istidalarınh emen beıte 
bir gizli ve aşikar komünist 

gazete ~·e mecmualardan gel· 
mittir. Tabiidir ki, bu gaze-

l 
lelerin neşriyatına nihayet 
verilecektir. / 

Yevmi gazete olarak :-Oof
ya'da yalnız Soro, Utro, 1 

«Journ .. J dtıs Debals» ga 
zetesi ıSunday Refree» ga
zetesinin şııyanı dikkat is
tihbaret•nı kaydetmektedir. 
Buna nazaran az zaman ev
vel Brüning'in LonJrı. 'ya ve 
Wırth'ın Moskova'ya seya
hatlası ceneral Scbleıdıer'ın 
teşebbüsü ile alAkadar oldu
ğu ve Paris'tc de bu kabil 
sondajlar yapıldığı "fe Scb
leicher'ın sag ve sol cenaha 
mensup gayri memnun ana_ 
sırın yarJımlarile bir ılurb~i 
hükumet yapmıık ıstediği 
ve hadisntın cereyanından 
Reicheswchr'in muvaffukı
yet kazand ğı nasyonal sos
yalist milislerınin par\·alen
uıası şımdiye kadar hakim 
olan rejimin bir zaafı Je· 
mek olduğu, ordu ve rski 

' Saria, Swobodna Retsch, 

Nowo Wrerne, Karnbanıı, 

Mir, Dnewnlk ve Makedon
ya gazett'leri inliıar edebi -
leceklir. 

Prusya ruhunun Hider'., ken-1-----------
di gayelerine hddım olduğu 
müddetçe tahammül edectk
leri, ahvalın bu inkişafı.ıda 
Almanya'nın sulh ve müsa
~e°:1et politikası hnzırlığına 
ıstışmaoı etmek i~tiyenlerin 
şidd.,tle inkisarı hayale uğrı
yacakları ve bunun için şim. 
diye kadar olduğundan do
ha fazla bir diklrnt ve te. 
yakkuz IAzım geldiği anla
şılıyor . 

«Temps» gazetesi komklo. 
acaba sag ve sol cenah 
müfritlerıoin mü~terek bir 
hakareti midir? bualini eor 
duktan sonra «uzun miiddet 
müteredılit bir vazıyette kal 
dıkten sonra Hitler'ın ken
dine mahsus bir oyun oyna
mak istPdiğini, gerek sol ce
nah mü(ritleri gPrPkso arka-

sonra •F ıkat bu yol nereye 
gidiyor?• sualioi aı·mış ve 

bunun yarının bir bırrı ola

rak kalocıığ nı, siyasi fı rka· 

ları ortadan knhlırmanın ha· 
kıkatt~ dahili nıulıorebeyi 
teshil ettiğini koy<letmıştır. 
Bundan sorıra «Temps» ga

zetesi parlllmeter id..ıreli dov_ 
!etlerin f..ıydelarına işaret et· 

1 

tikten sonra su mııtalaado 
bulunuyor: 

«30 Haziranda vaki olan 
hadiseler ne mu objl bir 
ihtılAI, ne bir darbei hüku
met ve ne de rejııne korşı 

vaki bir hareketin b 'ıstırıl

ması değil, t.ırihte Paralleli 
bulunmıyan ve nı>toyici hak
kında bir şey söylemek çok 
müşkül olun bir ihtil:\çlır ıı 

Barthou'nun Londra seya
hati rnünasebetile " Deut
ıche Zeilung. gazetesi bu ıe
yahattan dolayı Almanya'nın 
endite etmesine mahal ol
madığını bir İngiliz.Fransız 
anlaımaı ·nın ıulh için en 
eyi bir teminat olduğu hak
kında Fransız matbuatının 

neşriyatı üzerine Almanya' 
nın asgari metalibatı tanın 
madıkça Avrupa meselesinin 
halli imkansız olduğu ceva -
bı verilebileceğini ve Fran
sız hariciye nazırının günün 
birinde bu hususu takdire 
mecbur kalacağını yazıyor. 

da Monarchi taraftarlarının giz. 
lendiği muhafaz,1 kdlara karşı 
harek~te geçmeğe karar ver· 
diğini ve her ikı tarafla mu
vasala tPşkil eden lıöp üyü 
yıktığını ve kendi yoluna 
devam edeceğini yazdıktan 

«Bir komplonun kuvvedPn 
file çıkerılm11sına mani ol
mak bahanesile ha vekil Hit. 
ler emsalsiz hir enerji ve 
şidetle S. A. llücum kıtuotı

nın en kudretli şcfl~rini malı-, 
vetti.» 

.................................................... 
: Savaıı'n : , , : Yazan : : 
: Kü_çük : Aş~ın mucızesı : salih : 
: Hikayesi: : Vcedl : 
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Hasta, yavaı yavat yata- kaldı, yalnız beni yaktı. 
ğında doğruldu Zayıf ,titrek Sözlerime inan. Ôlllmün eti· 
bir sesle karısına anlatma . ğinde bulunan bir kimse 
ğa baıladı. yalan söylerniye lüzum gör· 

-Bedia, biraz daha yak- rnez, değil mi? Muazzez, 
Iaı, beni dinle cicim. Bili. bu temiz ruhlu kız bana 
yorum ki son dakikalarımı kartı hiç bir zaman bir ağa
yatıyorurn.Söyliyeceğim söz- bey sevgisinden batka hlı 
ler ihtimal b iraz •onra beslemedi. Ben onun için 
ademin boıluğuna atılacak sadece hürmet edilecek bir 
bir biçarenin itiraflarıdır. enişteydirn. Bir giindü • ıe-
Çok acı feyler söyliyeceğirn. nin evde olmadığın birrün • 
Yalvarırım Bedia, bana gii Ona gönlümdeki duygular-
cenrne 1 elan bahsetmek istedim. 

-Rica ederim Cemil, ni Rica ederim Cemil 
çin mütemadiyen ölümden ağabey, böyle ıeyler söy
bahsediyorsun ? Hem d oktor leıncyiniz. Hem ablama ya· 
sana iki aya kadar eyi ola - zık değil mi, onun ne güna
cağını söylemedi mi? hı var? Diyerek uzaklaftı. 

- Ben hep•ini biliyorum İıte aramızdaki yegA.ne ha· 
Bedia. insanların ö?ürn dö dise, O, menfur hislerime 
şeğinde iken mera k ve te- mukabeleye tenezzül etrnl
ce•süsleri artar. İnsan, bil- yecek yüksek bir ruha ma· 
hassa benim gibi kalbinıle lıkti. Tıpkı senin gl -
bir vicdan azabı hi•s• d n, bi. Allahım! Niçin beni bu 
günahlarını itiraf edernfden iki temiz imanın araıına 

bıraktın. Keskin, sivri bir ölmek korkıuile titriy<n 
ağır bir hasta olursıı ... On- yılan diti gibi sadece zehir 

kussun diye mi? Öldür beni, 
!ar her 'eycen fÜphelenir- hem de tez öldür! Ah!.. Ha
ler. her rözden bir mana 

yır, biraz daha dur Daha 
çılcarmıva u~raşırlıır. Sıı. söyliyut kler m bitmedi. 
narlar ld ö1ecek ini b· lincliği O na de ki: Cemil senin için 

halr'P kenclilerfrr'•mal>larıyor öldıi. Son nefesince bile du-
Zannederler ki kend ı lerin daklarında güzel ismin do-

den gizlenen bir hakikat !aşıyordu. Fakat kızma gll· 
varclır. Herşeyi biran evvel cenrne ona . Muazzez'e deki. 
öğrenmek; rneraktan,dü~ün- Bir gün mezarıma gelıfn. 
ceden kurtulmak isterler. Üstümü örten siyah toprak
Bende de aynı hhler vardı. lara bir kaç damla göz yatı 
Dinledim ve doktorun sana serpsin Belki ruhum bu· 
söylediklerini duydum . Dok- / nunla saadete kavutur. 
tor: "Onu ancak bir mu- Bedia, itle sana hepsini 
cize kurtarabilir-" Diyor de- anlattım. Yalvarırım, beni 
itli mi? Havır, hayır inkara af. .. Hasta daha fazla 
kalkıınıa, ht'psi11I i'ittim. söy 'iyernedi. 

Sana bir itirafta Bir kalp 
itirafıncla bulunacağım Bili
yorum ki kalbinde bana kar-
şı derin bir a şk be•li vorsun 
ve bu 83na ıztırap vert'cek. 
Fakat ... Mutlaka sövlemeli· 
yım Ben ne ıefil bir mah
lükum yarabbi! Genç, fe
dakar zevcemin kalbi yalnız 
benim için çarparken, baı
ka•ını seviyor ve saadeti 
diğer bir insanın kolları ara· 
•ında arıyorum. Hem kim· 
de biliyor rnus.,n?Senin me 
!ek karde§inde Muazz z'de. 

- Ne, onda mı , ama n AJ
lahım! 

• 
** Bedia hemen ailenin dok-

toruna kottu, vakayı ol 
duğu gibi anlattı. Tecrübeli 
doktor: 

- işte bu fena, dedi. 
Buhran onu öldürebilirdi. 
Şimdi elimizde son bir çare 
var. Ya onu tamamen eyi 
edecek, yahut ta ... 

- Ne çaresi ~ 

- Muazzez'i lstanbul'dan 
çap ırmak . 

Koca•ına çılgın gibi mer
but olan genç kadın he
men o gün ıu telgrafı çek· 
ti: " Kardetirn , ilk vapurla 
derlral geliniz " 

* * Hasta ağır a~ır gözlerini 
açtı. Adeta gördüğüne lnan
rnıyormuı gibiydi.Hulyalarının 

ele geçmez perisi Muazzez itle 

- Evet B<dia, oıı d11 l'\t' 
den bu genç k ı.ı:ı evim ize 
çağırdın? Neden o aylarca 
burada misafir kaldı. Ben· 
den hiç fÜp lı elenml'dinrni? 

Nıhayet ben de h ı r insandım . 

O bir yıldırım gibi kalbime 
girdi. Daha ilk gördüğlırn 
dakikada bu genç kızın be
ni ma vedeceğini anlı.mış
tım. Bu sezişim doğru çıktı. 
Muazzez, gönlümün üzerin 
den her ~eyi alt üst eden 
bir kasırga gibi geçti. Dü 
ıünrnernek, bayat•n ı sana 
vakfetmek istedim . Fakat 
muvaffak olamadım. Çünkü 
elimde değildi Çünkü ken
dimi bir sele kaptırmıştım. 

1 

karıırında durrnuı, ıefkat 
taşan lacivert gözlerlle ken· 
disine bakıyordu. Mucize 

Genç adem içini çekerek 
d~rin bır nefes aldı. Duy 
duğu ıztıraptan, heyecandan 
yüzü tekallüs elıniye bat
lamıştı. Agır ağır •Özüne 
devam etti : 

Nihayet o İstanbul'a gitti. 
Fakat ka bimi de, tuurumu 
da b e r a b e r g ö t ü r . 
diı. Artık ne yaptığımı 
bilmiyordu'TI . Hayalimde. 
kalbimde yalnız o vardı. 
Her ne lararafa baksam, 
kartımda lacivert gözlerinin 
derin , masum bakışlarını 
buluyordum. 

Bı iyorum, bu sözler knl
bini yaralıyor. Samimi, iç
ten sevgine karşı bu yap 
tıklarım çok nan örce ha
reketler t edia, beni affet, 
yalvarırım, affet beni! Ye· 
min ederim ki aramız ,la hiç 
bir ıey geçmedi. Bu aıak 
- daha doğrum bu menfur 
his • yalnız benim gönlümde 

göründü. Aylardanberi ya
tağından kalkrnıyan hasta 
ayaklanrnıı, sevgilisin'n el· 

!erine sarıln•ıttı.İhtiyar doktor: 
"Kurtuldu! diye bağırdı. 

Hu karıılaşrna onda ak&i 
bir tesir de yarabilircli He· 
pimize geçmiş oln•n. Yalnız 
uzun bir nekahet devre· 
si geçirecek Kendisine eyi 
1 akmak lazım. Genç kıza 
dönerek: Bunu da ancak siz 
yapabilirsiniz. 

- Ben mi, bunuıl olur? 
- Kızım, hastanın kur· 

tulrr:a,. için bu muhakkak 
la11m. Yoksa yine nükseder. 
Ablasının . doktorun rnuslr 
rlcalarım kır~ l1'1van genç 
kı:r, bu vazifeyi kabule rn
bur kaldı. Cemil birkl'c 111 
sonra eyi olnıuftu Tıbbın 

aciz kaldığı bu hastalığa 
atk, bu kalp ilacı eyi gel. 
mitli • • • 

Yalnız kocuının mesut 
olmasını htiyen, bu emel 
uğrunda kendi hayalını, sa· 
adeUni sevinçli bir ferağat
le çlğniyen genç kadın, yeni 
bir fedakarlık daha yeptı, 
Adeta zorla denel:ilecek bir 
sure'le bu iki g ncl l:irlet
tirdi. Gözlerinde bütün ira
deslnP. rağmen glzllyemedl
ği bir damla yat olduğu 
halde Yeni evlilere saadet 
temenni ederek annesinin 
yanına hareket etti. 
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NEYROZİN 
CELAL 

BütQn asap ağrılarını s'iiratle 
• • 

geçırır. 

Balıkesir \ 'ilayet llaiıııi 
Eııc üıııen iııd eıı; 

.\zarni ıııik tarı 
teneke 

500 
50 

100 
50 
20 

Ciıısi 

Benzin 
(iaz 
\'arron "· a••ı o J ;--.. 

Valvalin ya~ı 
Gıres yağı 
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~;;;;;;;;;;;;;, 11--·,! OTEL VE GAZiNOSU ı. 
1 ŞEHİR 1 lııIAHFEL I a Şeref Bey idaresinde ~ı 

Sinemasında 

15 Temmuz 934 Pazar akşamı:9 ~a 

Esrarevgiz Adam 
l1 iiıııessi ller: 

11.\ RRi 
OLIVA 

PlL 
F'EI ı ı 

Filimi rı ıııevzuıı isıııinıff11 
cı 111 a~ılnıak tadır. 

SiııPıııaıı.ız ~··~t>l ""ri11 \P 

halıcenıiz ıııiikf'ııııııd \I' nıurıtn -• 
za rııd r r. 

SİNEMASINDA 
15 Temmuz 9 34 Pazardan iti~aren 

Dağ Çocukları~ 
ı ~en~l e re, sporculara ve do

lavısile lıt'rkese la vsiyı· f'deriz. 
• 

i! Balıkesİı'irı lıPı· lıu.-.ui-ta en !! 
ac • ıııiikeıııııwl otelidir. tJ 
U Konfor. Temizlik, Senislerindeki f 1 

lı nezaket ve ciddiyet, emniyet 
a Gı:· ı·ek /ltfem/t' ket halkının. l 
oı gerekbütün mısafir/erimizin 

1 te umumıtakdfrini cPb<>tmiştir. J 
Çevirenler: 1 !! 
Lui Treıık ı· r ,e rııe~lıur ar ;; TEMAŞA Gazinosunda 

~:;ğ" Ç~~1;;kıa rı Ü Güzel Sesli Bir Radyo 
1 

Cidden mükemmel bir filimdir. rJ ~t'lıriı ı , İ-.ıarıhul , •. ız111iriıı lıiitiiıı ~azı · telPri r 
Yakında : Ben bir l' ı ııı·H·uıtur • 

Vila~ et yollarında çalı~aıı k.aıııyoıı 'e siliıı
dirlıwiıı bir seııelik ihtiyacı için liituıııu halinde 
al~nrııak iizl're h~lada '.ııi_kdarla~ile cin~le~·i )azılı / 

yaglar ~a "tııanıesı nıucılıınr<' nıuba)aa ı>dılnıek 'e ll.\SIP[TiN ,en \GL..\BI~ l\IZ 
13- ağustos- \J3 .t tarilıiııe ıııii~aılif pazartesi gii· 1 P k ., •• Balıkesirın en eyi tanınmıt bir oturma ve ranga acagıyım •• dinlenme yeridir. . ~· 
nii saat orılwşıe ihalP edilıııt• k iizre bir a) rııüd- J , _ 

detlt- fl t•ııi ıııiirıakaSa)a \az edilmi~tiı'. 
1 

'\c·--------·----------------·· P•AA•••------------..--- . M~ffi!eM&IBiH~stsıısterHi8i!IHHHil!I 
Talip olaııların )Üzde yedi bu~uk ııisbetinde l 

teıuinatı nıtnakk.atı>lt•riııi 'ezııe)t> lt>slinı il(· ti- · 
caı·et odası \f'sikal:.ıl'ik hiılıkte yevmi nwzlı.tir-

Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 

it 
ı Memleketimizde Her Mevsi-

j min En Son Moda Çeşitle
tM 

da ve bu hususa dair fazla malumat almak isti
yenleriıı dalıa e\ 'el eneiinıeııi \'ilfn ete gelıııele-
• • • 
ri ilan olunur. 

B<tlıkesir \'aliliğintleıı: 

Ayvalık'ııı lla~Tetiıı Paşa ıııahallesiı de ka
i111 vı• 388 ııurııralı muafı) et r11Jı,.alııarı11•siııi ha
iz Zl'Vliın·a~ı Fabrika~ı sahihi c .. ıaı \(> Reııızi • • • 
hiraderler 929-H30 'e 931 mali st'ııı>si is celvel-

• 
lerini tarihi ih\rıdaıı ilihan•ıı jki ay zarfında H'!'-

ıııedikleri laklirde Teş' iki Sanayi Kaııuııuııuıı 

a 6 ıııcı 111addesi nıuci hinee muamele ~ a pılacağı 
tebliğ ma11.am11ıa kaim olıııınıak iizere il~ıı olu
nur. 

Balıkesir 1\skeı·i Safııı 

Alma l\()tnisyonuııdan: 
Balıkesir kıtaatı ihtivacı il'iıı nıııklı:•zi diz lıiıı . ,) . 

kilo ~rğıı· Pli . ~ irıııi hiıı kilo ~ad" ~ağı kapalı 
zarfla ,.e lıavvaııat iciıı iic• \iİZ lıiıı kilo saıııan 

• • il ... 

aleni rıııınakasa ile ihalf'lı•ri ı ı -8-934 runıartesi 
§ı(Ünii saat onda )· apılaı·aktır. Taliplerin ınezkıir 
~ün \e saatlt! Balıkesir Ask<'ıi "'atın .\lıııa Ko-
mis~·onurıa miiracaatları. 4-2 \ 

1 
-~~~-~~~~~~~~~~~~! 

Zayi tasti~name ,~~~\?j@Y'?j@)-'n@r 

'~ n· H k. . ~· 
9JO senesinde Bal ı kesir ,ı;ı lŞ e lml ~ 

kız orta mektebinden almıı 'l ~ 
olduğum 32 sayılı tasdikna- M N • • ~ 
meyi. z~yi et~lm Diğer ~'.r ~ • 1yaZ1 ~ 
ıuretını alacagımddn eskuı I~ 'W 
nin hükmü olmadığını ilin ~ • ~) 
eylerim ~ ltaslasıııııı cuıııa- ~ 

Maden mühendisi Refet &, dan ıııada lıt>f' giiıı @ 
beyin kerimesi ~ saaı H darı ı 7 ve .. 

Suzan ~ kad<ır . .\~rılar:ıa ~ . 
---------ı& ~t'('f'l~ı·i kahııl ve f/ 

Bir ~üze itme ~ te<l:ı vı ı>d .. ,.. ;:ı, 
Savaşın 15 Temmuz 934 ı .""-

tarihli nüshas ında sat ı lacağı '1:ı @ 
iHn edilen Sacit zude Ali ~ Balıkesir K ;;... 
Bahtiyar beyin Börekçıler ~ • ~ 
mahallesindeki mağazanın ',,~ı ff C .,.,_, ~ 1 

3328 pııyda 1904 payı deni - '~ m ye • l YO ~ · 
lec~gi yerde 31398 p ~yı dı- !?. f® 
ye bir sehiv olarak yu z ı lmı ş ı ~· J 2 2 ~ 
olduğu ve satılan payın { ~· 

3329 payda 1934 payı olduğu~ -~•@{l.,C~ı;<~~ 
tashihen ildn oluııur ' 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
oldujtum Müsyü Vil. 

1 

li tarafından en ır. üş· 
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 

1 

BİR 

Defa 

mektedir. İpekli , yün- ı I rini Tak ip Eden Ve Ucuz 1 
lü kumaı·lar ve elbi- I ~ Fiatla Satan Yegane Maza 
seler üzerinde olan 1 ~ 

bi umum lekeler be, ~ 
ılakika gibi pek kısa j il 
bi r zamanda çıkarılı r . lif 
Ayrıca kola ve elbise 1 
ütü<ü de pek ehven Mt 
fiatla yapılmakta ol ~ 

TAVSANLIZADE 
• 

mduğunu muhtereha· it Deneyiniz lkımızateb,ir ederim. , ~ 
!it 

FAHRi 
Fantazi Manifatura Ve 

lar imal edildilti gibi 
eski ıapka-lar da ye 

1 ni bir hale getiril· 

•. ~' ... ' ~·~ .... ; ,!!h. ',._ ~. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
---~---

Kuvayi /lt1illiye caddesinde Ziı'aat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki 

SON 

SA{~L \ll \"E SIK 
• 

1 pek çoraplar 

~lfDWMll 
935 KADIN Modelleri 

, . e eıı yeni çeşitle ı· 

KADRİ Tuhafiyeci 
- () ' .~ ~:. :·· . 1 

w 
~ ~.~ 
~Kumaş Mazasını anıyınız• 

1~ Kuvayi Milliye Caddesi N.o : 52 1 
ı~~!ilHilSiBI~-·~-~---··--~~~ 

.~._. / ' -~~. -

Foto Filim Sümer 
Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim makinasile 

ı 9 muhtelif poz 35 kuruştur 
Vesika işlcrindr de kııllarıılır 

.\liie:-:st>.;ı• i-alıiplerirıiıı siıwrııa~·a H'l'•!

('~klı•ri ~aıı, rP kl~ıııları ıwuz fialla ~apılıı· 

Balıkesir namazgah caddesi ma- 1 

arif dairesi arkasında 1 

.'-;.. . . ' . . ~ 

Yeşilli Hamamı Açıldı. 
Yeni müsteciri: HABİP AGA 

Gece saat 11 e kadar açıktır 
niindi"ız l 1 p kadar erkeklı·ı·e, 1 1 deıı ~oııra 

ıla kadınlaradır. 

Havlular ve ~amam takımları yenidir. 
Temizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. 

Orına ~iıliııiz. Yıkaıııııa11111 ze\kıııi du~· arsrnu. . . 
------

Neşriyat müdiirü: ESAT ADIL 

Vilayet Matbaası Balıkesir 


