
Dönersem ~a~peyiın millet yolun~a ~ir 
azimetten! 

Namık Kemal 
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Nüıhaıı Her yerde 3 kuruştur· 

PAZARTESİ 23 TEMMUZ 1934 

r==~~----· 

ı 23Temmuz 
Bundan tam 26 sene ev

vel zulüm V(' istiptadı 
devirmiştik . 

j arl/ıimizlll iki büyük dönüm rııinıi /l(frdır. Biri 
Meşrııliyetin. diğeri Milli Hakinıiyeliıı ilıinı 

Bıındu:ı tam :!ö sene euuel asırlarca sıirııııış olan 
isllpdııl rejinıilli yıkıııışlık Jştı: Jfl T"m11ıu::. ( 2.'J 
T<]mnııı:) bıı larilıi gıinıiıı şereflı bır adıdır. 

Tıir/; /arilıine Jııirriytl abiılesiııiıı diklldi!ii lnıyıınıi 
uı· onıın kalıramcınlarını minnet ve· s11yyı ile annıuk 
hepimi:· borçtur 

23 'fenımıı: lııirriyet bayramıııı bıılıin vcılaııdaş-

larıı111:a kııtlıılarr: .. 

Ga::.demi: bı'iyıik bayram şereji'ııe yıırııı çıkmıya 
caklır. ·- ~-. 

-----~...:.----------~~~~:-'.'."'~~::---~· •• 
Başvekilimiz Vekilleı· heye-
Bugün istanbul'a gelmiş \ ti kararı 

bulunacak stanbul Telefon 
şirketine bildirildi 

İST AN BUL. 22 (~.Ş.) -
Şehrimiz telofon tesi•atının 

devletçe mübayaasına İcra 
vekilleri heyetince karar ve· 

ANKARA. 22 ( A.A. ) 
Baıvekil İsmet Paıa Hazret
leri dün akıam trenle lstan-

bul'a hareket etmiştir. Ve is
tasyonda Vekiller, Cürrhuri · 

CÜMHURlYET; EMECE HAKlDEGERE HÜRRİYET GETİRİR' 

GÜNLÜK SİY.ASI GAZETE 

Avrupalıların Türke,boyur'!_ eğdiği gün ., 

24 temmuz 
Yarın Lozan Su/hunun Yıldönümüdür . 

\' \ T 1\. 'D1\ s: Tiiı·k Silalıı ııın \T(' rl"ii ı·k 
" 

Siyasetiııiıı btı yiiksek z•ıf'(•ı·iııi ktılltıl<ı 

Lozan muahedesinin imzalandığı Şato 
Meırutiyet ile ancak da- ı boyunduruğunda tutmağa 

hili hürryeitimize kavuımuş- azmetmiı olan Avrupa'lıyı Ö· 

tuk. Fakat harici hareketi· -

miz henüz bır takım zencir· Tedris konferansında 
lerle bağlı idi. 

Uzun seneler, beynelmilel 
milletler ailesi arasında Sİ· 

yasi ve iktısadi istıklalimizin 
bu zencirlerile dolaııyorduk. 

Nihayet Türk vatanını kur· 
tarma savaıı baıladı 

İnkılabın demir eli milli is· 
tiklali kurdu. Halk hakimiye
tini ilan etti. Bizi mahvetmek 
istiyen, bizi iktısadi esaret 

Murahhasımız Tur~ maa-
rif inden ~ah~etti 

CENEVRE, :2 (A.A) 
Anadolu Ajan11 Hususi mu· 
habiri bildiriyor: 

Baynelmilel üçüncü tedrlı 
ve terbiye konferansına Tür· 

kiye namını. Paris talebe 
müffettiıi Kadri bey ">1irak 

Lozan muaheclesinı iınzalıyan 
ismet Paşa 

nümüzde eğilmeğe mecbur 
ettik. 

Dünyayı hayretler içınde 
bırakan ve tarihin mel'un 
bir mirası o1 n kapitülas· 
yanları kökünden süküp 
atan Lozan muahedeıini im· 
zaladık ve imzalatt k 

24 Temmuzda temelfe-ri 
atılmıt olan bu eiyasi ve 
iktııadi istiklal, tarihimizin 
en şerefli bir zaferidir. 

24 Temmu' Lozan sul 

Başvekil i met P şa ~ugün istın~ul'a 
var~ı. 

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

Birinci YIL - SAYI : 215 

Cümhuriyet idaresinin sıhhi eserlerinden 

Doğum ve çocuk bakım evi 
Yazan: Dr. Ahmet Halit Doğum 

2- ve çocuk bakım evi ser tabibi 
Bu cehalet derdinin millf'· 

tin bünyesini, harpten daha 
ıümullü ve daha vahim bir 
tPsirle kemirmekte oldugu· 
nu pek büyük ~ ir isabtot ve 
ciddi bir nazar nüfuzile gö
ren cüınhuriyet hükumetimiz 
milli bünyenin kuvvetlendi· 
rilme•i nüfusumuzun çoğaltıl
ması işine temas edince hu 
ıeyden f'Vvel n·evcut sılıhi 
tesisatın büyültülme ıne, di 
ğer medeni milletlerdf' gÖ· 

rülen sıhhi teshat ve te,ki!a
lın bizde de aynen l,uru!ır:a· 
larıra karar verilmi§tir Bu 
suretle cün lıt:r yelin teeESlı. 

•Ü tarihine kadar ihmal edi
len halkm, kö)lür,ün sıh~.a

tile hükumetimiz yakından 
alakadar olmuş bulundı:. 

Fn büyiik vilayet merkez· 
(erinde bir sıhhiye rrüdüde 
hır belediye tabif ini n ü~kü
latla bulundurabilen salta· 
nal devrine mukabil cüm 
huriye! devrinde 
her vilayet merkezinde 
kafi ni! bette ve los ııı aza· 
mı müteha•srn olmak ıartile 
bir çok doktor bulundurul
duktan mada her kaza ve 
hatta nahiye merkezinde 
birer tabip bulundurmata 
belediyelerimizin nhhi tef 
kilatını tevsia muvaffak o· 

dık. Bu hastaların bir ço
ğunu tedavi ederek itlerinin 
baıına geçtiklerini meıudane 
seyretdik. 

Yine bu teıekküllerln 
müsmir faaliyetleri ıayeıin

de mezkur afetlerin ileride 
güzel yurdumuzdan tama· 
men kaybolacağına emin 
bu ~unuyoruz. 

Cümhuriyet idaresinin aç 
tığı sıhhi savaılar arasında 

doğum ve çocuk bakım ev
leri de zikredilmiıti: 

1 - Bu müesseselerin va 
zlfesi nedır? 

2 Hükumetimizin yüz 
binlerce lira sarfile kurdu
ğu ve bunları yaıatmak için 
yine bir bu kadar masrafı 

ihtiyar eylediği bu müe11e
selcrin vücutlarına neden 

lüzum görülmütlür? 
3 - Bu müesseselerin 

muhterem halkımıza bir hız. 
meli var mıdır? 

4 - Bu hizmeti günün 
birinde nihayet bulacak mı 
yoksa ileride daha ziyade 
büyüyecek ve bu günün kü· 
çük mikyastaki doğum ve 
çocuk bakım evlerinden 
atinin en mühim sıhhi bir 
müeese~esi doğacak mıdır? 

yet Halk Fırkası umumi katibi/ rilmiıti. Bu karar dün şir
ve Ankara'da bulunan Me- ketin salahiyettar memurla 

buılar ve Vekaletler erkanı rına tebliğ edilmit ve murah
tarafından teıyi edilmitlerdir hasların Nafia vekaletine 

İnhisarlar vekili Ali Rana bey bildirilmesi ilave olunmuıtur. 
·~~~~~--~-=,~~~~ 

de aynı tre nde İstanbul'a git· • 
hunun •iyasi ve iktuadi e· 

etmi~tir. Murahhasımızın hemmiyetini gün geçtikçe 
cümhuriyet hükumetinin on ve gözümüzü maziye çevir· 
senelik maarif faaliyeti dikçe daha eyi anlıyacağız. 

lunmuı bulu:ıuyor. Ek$erisi 
cılız ve tabii ıekilleri de· 
ğlşmiş olan milletimizin bün-

Bir az tahlile ve delılller 

gösterilmesine lüzum his· 
settiren ilk suallerin cevap· 
!arını bir az sonraya bıraka
rak evvela son sı:ale cevap 
vereyimki: 

mittir 

Oto rayların tecrü 

besi devam ediyor. 
ANKARA, 22 ( A.A ) 

Devlet Demiryolları tarafın
dan getirilen otorayların tec· 

rübeleri devam etmektedir. 

Dün akıaın da Kayaş'a kadar 
bir tecrübe yapılınıı ve bu 
tecrübede nafia vekili Ali 
bey de bulunmuştur. 

Zonguldak'ta bü

yük bir fabrika ku

ruluyor 
İSTANBUL, 22 (8.Ş) -

Zonguldak'ta vücuda getiri· 

lecek büyük tesisatın bir ni 

teşkil eden kok kômürü fab· 

rikasının temel atma mera· 
siminin ay Fonunda icrası 

için bütün hazırlıklar ikmal 

edilmek üze-redir. İnşaat 19 
ay devam edectk, müteaki· 

ben günde 20() ton kömür 
i§liyecak, kok kömürile be

raber benzin de istihsal cy

liyecektir. 
--=-----~----::::-~~ 

Yunan 
Tayyarecileri 

Dün sabah lstanbul'a 

geldiler. 
İSTANBUL, 2 ! (S Ş . ) 

Türkiye'yi ziyarete gelecek 

olan üç tayyare ve on dört 

tayı•areciden mürekkep Yu

nan hava filosu bu gabah 
Selanik'ten uçarak, iki saatte 

İstanbula gelmi~lertır. Tayya 

reciler Türk meslektaşları, 

Tayyare cemiyeti ve Yunıın 

konıoloshanedsi erkanı tara

fından hareketle karşılan 

mıı ve perapalas otelinde 

mieafir edilmlılerdir. 

Dip burnu hadisesi 

Tü ı· k vt• İngiliz donamaları. 
Hadisede ölen İngiliz zabiti için 

büyük merasim yaptılar. 
ANKARA, 22 ( A.A. ) 

Bugün saat 9,30 da İngiliz 
donanmasına mensup üç krü
vazörle donanmamıza men· 
sup Kocatepe torpilo muhri· 
bi olduğu halde Dip burnu 
önünde 14 temmuz müe•sif 
hadisesinde vefat eden İngi 
liz Bahriye zabitinin istiraha· 
tı ruhu için takarrür eden 
ayin yapılmıştır. Merasim
de İngiliz gemileri yerlerini 
alınca Kocatepe kumandanı· 
nın Türk donanması namına 
çelenk atılacağını bildiren 
mektubunu İngiliz Amirali-
nın bindiği krüvazöre götüren 

verilmek üzere Kocatepe 
kumandanına bırakmııtır. 

Merasim esnaıında Sisam'ın 

kadın ve erkekten mürek· 
kep halk kafilesi motörle 
İngiliz gemileri etrafında 

ve Kocatepe etrafında do-

laımışlar ve dostane alaka. 
!arını göstermişlerdir. 

Hadise ve Atina 

matbuatı 
1 

ATİNA, 22 (A.A.) -Türk· 
İngiliz hadisesini büyük ala 

ka ile takip etmiş olan Yunan 

matbuatı, bu hadisenin mem· 

nuniyete şayan bir surette 

kapatılmış olmasından mü. 
yüzbaııyı İngiliz fil osu erka· 
nıharbiye reisi kabul etmiş 
ve teessüre gösterilen sami· tevellit mahzuziyet izhar et-

hakkında verdiği izahat r- k t ('ğ' . · ur , va anperver ı ının lendirmek. solan ve sararan 
ye$inl bir an evvel kuvvet-

konferans muhitinde gayet / bütün semerelerini • Lozan b · · 'hL t' b enzını sı r.a ın pem e ren~ 

eyi intiba V<: tesirler uyan- muahedesile devıirmi' ol- .1 .. il . k .. 
d t d 

/

. gı e guze eıtırme ıçın yu-
ırmıı ır. u . 

. -· karıdakı te§kilatın vücudu-

kilovaf ücretinin yeniden indiriı mesi lazım 1 nu kil.fi görmiyen hükume-
1 timiz sıtma, frengi, verem, 

t • f k • - 1 trahom ve diğer bulaııcı, 
arı e o ınısyo n u tahripkar hastalıklarla; do 

ğum esnasında vukua gelen 

Ht•ı· üç ayda biı~ toplanıp ÜC-' :~~:~~::e, a~:..::~a y=:~~~ 
ı·et meselesirıi tc~tkı·k (•de- tanının bilinmt:mesinden 

~ vaya eyi tatbik edilememe· 

ce kti sinden hurnle gtlcn çocuk 

Sıhhi ve fenni bakımların 
verdiği eyi neticeleri gören 
ve takdir edebilen her fert 
gibi ben de halkımızın ilmi 
seviyesi yük•eldikçe bu gibi 
sıhhi müesseselere karıı du· 
yu!an alaka ve ihtiyacın 

artacağına ve dolayulle bu 
müesseselerin her lıalde da
ha 7iyade tekamül edeceği
ne kani bulunuyorum. 

Bundan sonra diğer su
allere ait cevapları kayde
deyim: 

1 Bu müesseıelerln 

Gazetemizin u"-un ve yo · 
rulmaz bir oavaıındaıı •on 
ra elektrik şirketi ile bele· 
diyemiz arasındaki mukave 
lenin tadil edilerek kilovat 

ölümlerile mücadeleye girif· 
dakl. t ·· t t k'k vazifeleri şunlardır. 

emen·uca mı et 1 miıtir. işte bu gayede mu· 

ücretinin ve saat kirasının 

yüzde yirmi indirilmiş olduğu 
malumdur. 

Mukavelenin tadil edilen 

ederek kilovat ücretinin in· A Hanımların, gebelitln 
mes veya çıkması lazım vaffak olabilmek için sıtma, başlangıcından loğuıalık dev 

frengi, trahom mücadele gelip gelmediğine karar rinin sonuna kadar geçirdik-
k teşkilatını. veremle mücadele 

verme üzere bir de 1 !eri sıhhi ve b ti hl . ti . . .. h aya r 
"tarife komisyoııu. vücuda cemıye erını, mun auran k 1 -

1 
· t • h 1 ki d ço arıza arın huıulune mü· 

getiri mişli • ın anı asta ı arın te a vi-
Bu tarife komisyonunun sile uğ•a ·an intaniye kasta· sait bulunan nazik devre 

temmuzda toplanarak ücret h içinde baı gösterecek gayri anelerini ihdas etmiş bulu. 
meselesini Türk lirasının le- tabii halleri, arızaları teda-

mi alakaya teıekkür etmiıtir. mekte ve Ankara hükumetinin hır maddesinde valıidikıyasi 
Meruime •aat 9,30 da bu meselede göılermiş oldu- olarak Türk lirası kabul edil- 1 

mevvücü:ıe göre tel · ik etme
si ve neticeyi şirket abont!· 
!erine bildirmesi liı zımdı 
Halbuki kemi$yon henüz 
bu vazifesini yapmış değil
dir. Türk lirasındaki son teme
vvücata göre kilovat ücretle
rinden bir miktar daha in-

nuyor. Bundan başl<a mev-

cut hastahaneleri tekamül 
ettirerek bunların idareleri· 
ni yalnız mütehas"< doktor· 
lııra tevdie ve her birinde 
üç beş mütehassıs tabip bu
lundurmağa muvaffak ol

. . -

boru ile sancaklar yarıya ğu uzlaıma zihniyetinden ı ıniş ve her üç ayda bir Türk 
l·ndı·rılerek başlanmı•, zabit· bahseylemektedirler. ı· k b" b • ırasının anı ıyo orsaıın 

ler kılıçlı ve mürettebat be ----=---,,,,-:-:--"'7"-=----------...... --
yaz giymişlerdir. 12 dakika Gazetemı·z aleyhı·ne 
süren dini merasimden son· 
ra havaya atılan üç el yay
lım tüfek ateşi arasında 
boruldr selam martı çalın

mış ve arkasından çelo1k
ler atılmıştır. 3 dakika sü· 
küttan sonra İngiliz gemi· 
Ierindeld bandolar milli mart 
tarını ve müteakiben paydos 
havasını çalmışlardır. Bu 
suretle merasim b.ti,,ce De
vanhire krüvazörü Kocalepe 
ye kırk metre kadar yakla
şarak ge(crkeıı Tiirk i.stiklal 
marşını çalmıştı« lnııiliz 
amiralı morör:e Kocatepeye 
göndereiği kendi yaveri. a· 
miralın teıekkürünü fifahen 
söyledikten sonra amiralın 
kartviztini lngıliz amiral 
zırhlısına giden zabitlıtılze 

Müddeiumumilik dava açtı 
Cümhurıyot müddeiumu

miliği SAVAŞ ne~riyatı aley
hine dün bir Juva a\·mı~tır. 

Adliye vekaletince tahrik 
edilen bu Jııvaya sebep 
ha~muharririmiz Esat \dil 
beyin bazı mak:ıleleriJir. 

~lüddeiumumilik bu ma· 
kaleleri matbuat kanunu 
nun 30 unl'U ve 40 ın<'ı 

maddelı rinin sümulü Jahı-

tinde görmektedir. 
Vatanperverane ne"riyatı 

ile tananmı~ olen gazetemız; 
cümhuriyet hakiminin yük. Baş muharririmiz Esat Adil bey 

sek vicdanı huzuruna tam / Muhakememiz Agustosun 
bir itimatla çıkmıya hazırdır . birinci günü bnşlıyacaktır. 

dirilmesi icap edecekdir. 
Halkın menfaatlerinin 

korunması yolunda, beledi
yemizin hassasiyetle hareke· 

ı te geçeceğini ve tarife ko 1 

ınisyonunun derhal top ana 
cağını ümit ediyoruz. ---~ 

Belgı·•ıt 

muşh·r. 

Cümhuriyet idareılnin f'n 

verimli ıuhf'lerlnden birini 
teıkil eden sıhhat ve içli· 

mai muavenet vekaleti ce
lilesinin müsbet es'!rlerlnl 
teıkil eclen bu hayırlı sıhhi 
teıekkülledn kuruldukları 

günden itibaren bu ana ka-

Üniversite talebeleri dar geçf'n müddet zarfında 
gördükleri hizmetin büyiik· 

istanbul'da lüğünu ve d.emmiyetiroi 
İS r ANBUT 22 (S Ş ile!- takdir etmiyecek bir ferdin 

grat üniversitesine menıup vücudunu kabul etmek 
120 talebe baılarında mual mümkün olamaz. Biz b 
limleri bulunduğu halde t kk"'ll . d u 
b " h 1 • 

1 
eıe u er ıayeun e ara-

ugun ıe r mıze ge miı d k f 
)erdir Misafirler üniversite m z a 1 rengililerin,sıtmalıla-
tal~b~leri tarafıncla~ ıstıkl:ıal lrın, veremlileıin,trahomluların 
edılmıı ve ıereflerıne ziya· mıktarını azalttık, bunların 
fet verilmiftir. bulaıma kabiliyetlerini kır · 

Türk Adları 
( ç) 

Çal 
Çapat 
Çal han 
Çal tekin 
Çalma bey 
Çatak 
Çavdar 
Çalma 
Çadır 

Çalka 

Çakal 
Çakmam 
Çak11m 
Çavlı bey 
Çavlıtekin 

Çalım 

Çalık 

Çaldıran 
Çaluk 
Çapar 

Yeni doğan çocuklarınıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiy~t. Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde neş· 
rolunacakhr. "Hn işaretlileri kız 
adıdır. 

~ 
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Serbest sütun : ~ 
Ticari ikrar 

&->I 
~~ 

-~ 
I~ ı;;; i 1111. ~l ır ıe ır ır -~~. 

rcT"L_ 
I~ ı;;; 

f?ir k~ylünün JJ.Öf 

Serbest nazırrı 
Arkadaıım ne büyükı 

~oıkun bir ıairdi. Öyle 
Yazılarında değil, yapı 

rında, bakıılarında, h 
yürüyüılerinde bile yük 
ve derin manalar v 
Bence onun her ıeyi b 
şiirdi. 

ikinci Cevabım 
Aziz hocam, sizi beklet

tim . Mahkemelerin tatili 
arifesinde elime kalem aL 
mağa vakit bulamadığım 

için iki gün teahhurla cevap 
veriyorum. 

Münazara mevzuu , hallet· 
mek istediğimiz (ticari ikrar) 
dan uzaklaııyor, hele (cüm· 
le mi, t~rkip milgibi kaıdele 
re de temas etmek mretile 
devrei tufuliyete dönüyoruz. 

Hocam; bunların münaka· 
fasını ilk mekteplere devam 
eden yavrularımıza havale 
edelim. Bizim mevzumuzcla 
terkiplere cümle tesmlyesi 
mahiyyeti davaya te•ir et· 
mez Mesela ikrarı mürck 
kepteki mürekkep !.elimesi 
cümle demek yüzünden ya 
zıda kullandığımız mürek
kebe dönmez. Ben bu iki 
kelimenin meydana getirdiği 
mana itibarile kendilerine 
sırasına göre cümle, sırasma 
göre terkip dedim. dikkat 
buyurınız. 

(Mürekkep ikrar) terkip 
veya cümlesi alamoddur ... 

Fakat hiçbir vakit hukuk 
yolunda bir terakki değildir. 

Siz bunu terakki ile alakadar 
görerek bana terakki karfı· 
tında tahammül tavsiye bu· 
yuruyorsunuz .. Aziz hocam, 

benim gözlerim galatı hilkat 
olarak baıımın arkuında ya 
radılmamıştır. G ö z 1 eri m 

önümdedir ve hilkatim ve 
görgüm itibarile daima ileri
yi görürüm ... 

Mürekkep ikrar sözünün 
zihinleri teıviş ve tefehhümü 

vi etmektir. Bu arızaalr 
çocuğun herhıtngi bir se 

beple düımesi, vakitsiz doğ
ma tehlikesini göstermesi, 
çocuğun tam vaktini doldur

madan veya doldurduktan 
sonra yani 370-280 günü 

ikmali anlarında ölümleri, 
ya çocukta veya annenin 
havsalasında . leğen kemik· 
!erinde • mevcut gayri tabi

ilikler, manialar dolayıaile 
doğumun güçle~mesi;gebeliğin 

annenin uzviyetinde, kal· 

binde, böbreklerinde, ciğer
lerinde ve hatta sinir' erinde 
mucip olduğu fizyolojik de
ğişiklikler tesirile husule ge
len iştihaaızlık, bulantı . kay
lar ,zehirlenmeler, havale ve 
sairelerdirki, ileride bu arı· 
zaların neden ileri geldiğini 
bunlardan korunma tarzla
rını ve tedavi ıekilierini 

mümkün mertebe izah ede
ceğim 

hakkında 

tasvipten başka faydası yok. 
İstılahatı kanuniye istikrar 
yaraıır. Eğer böyle olmazsa 
değişen ıstılahlar karıısında 

iki taraf anlatamazlar. Nasıl· 
Ki biz de anlaıamıyoruz. Sizi 
sarahatı kanuniye karıısında 
indi mülahazalara sevkeden 
eminim ki bu yeni terkiptir. 
Şöyle, kanunun ıstılahına av
det ediniz, vaziyeti bir da va
nın define benzetiniz. O va
kit aramızda ihtilaf kalmaz. 
Bakınız mürekkep ikrar size 
ne derecede gayri tabii mü
talaalar icat ettiriyor. 

Affedersiniz.. İkinci ma
kalenizde ikrarın tecezzi 
kabul etmiyeceğini sebep 
ve hikmeti olarak yürüttü
ğünüz mütalaanın sebebi 
taknini değildir. Bilıyorsu· 
nuzki: (İkrar mükirrin mah
sulü haberidir, onun malidir, 
ikrarda hakim olan mukir
rin arzusudur, mukarrünleh 
anı parçalamağa kalkarra 
aharın mahsulü vicdanına 

taarruz etmiş. bu suretle 
mukirrin ikrarını kendi çı· 
karın.ı göre tevile tasaddi 
eylemiş olur) ve bunun mi· 
ıali olarak ta: (Ali ağanın 
müeccel borcunun müecce· 
len talep edilmesini kayde

diyorsunuz.) Hocam bu 683 
üncü maddeye misal olamaz. 
Müeccel ve muaccel vasıfla
rile borcun zimmetteki vü 
cuduna halel gelmez. İster 
muaccel. ister müeccel olsun 
o borç Ali ağa zimmetinde 
yine mevcuttur Mutalebe 
zamanına taalluk eden iti· 
razla borç zimmeth!n dü§· 
miyor. Halbuki:. Borcumdu, 
ödedim) iddiasile borçlu 
zimmetini nefi ve nez edi
yor. Aralarındaki fark,tica
rette tecezzi etmiyen ifade
ler (inkar) sayılacağından 

birincisinde davacı muaccel 
olduğunu isbat etmezse ala· 
cağını bir müddei sonra 
alacak, ikincisinde isbat ede 
mezse hakkı mutalebesi kal
mıyacak. Mesele hal ve da 
va bertaraf edilmit olacak. 
fakat sizin misalinizle hakkı 
mutalebe ve dava bir za. 
man sonra avdet edecek. 
Demek ortada hüküm ifade 
etmiş inkar manasında bir 
ikrar yok demek oluyor . 

Hepimizin malümu oldu
ğu üzere ukudalı adiyede 
gerek alacaklı. gerek borçlu 

mukabil iddialarını isbatla mü
kelleftirler. Çünkü beıeriyet 
camiasının icabı budur. Her· 
kes aldığını, verdiğini isbatla 

Darülhuff az Mektebi 
Muallimi adliyeye verildi. 

Mustafııfakib mahallesın- bildirilmektedır.Fakat Mekte 
deki camine Darülbuffaz is· ı hin on sekiz küçük talebeye 
miade bir mektep açılmıstır. eski harClerle ders okuttuğu 
Bu mektep alı!.kadarlardan j görülmüştür. 
aldığımız malumata göre ıli Vildyetin haberi olma· 

yanet i~lerinin emrile açıl. 1 dığı anla~ılan bu mektep hak. 

mıştır. Hatta diyanet işlerin- kında takibata geçilmi~tir 

den tutulacak muallım i('in İlk tahsil çağındaki bu 18 
harcir..ıh olarak 30 lira <la çocuğa arap harflerile tedrı· 

gelmiştir. sat yaptırdığı cürmümeşhut 
VilAyet müftülüğü bu mek- alinde görülen Eskikuy11mcular 

tehi aldığı emir üzerine 3('- mıılıallesiaden Halil İbrahim 
mış ve muallimi de tutmuş. efendi oğlu Hafı:: Mehmet 
tur. Emirde ilk tahsili bitiren- efendi yakalanarak adliyeye 
leri din ders~eri okutulması teslim edilıni ·tir. 

mükellef olduğuna göre de mevcut oldukça umumi ka
her muamelesini senede bağ· 
layup mükellefiyeti mezkü · 
reyi ifada mahrumiyete düı· 
memek asıldır. 

Semavi k!lnunların emri de 
bu merkezdedir Ancak kü 
çük muüelelin merkezi 5ik
leti olan köylerle şehirlere 

uzak olan yerlerde yazı 

yazanla kalem, kağıt bu1-

mak güç olacağından ka 
nunun vakit vakit 1000 
kuruşa. 2000 kuruıa, 5000 
kuruıa kadar alacak da 
valarını senede bağlamakta 
müsamahayi kabul etmittir. 
Bu müsamahanın hilafı as· 
!olduğu ıüphe•izdir. Bir ku
ruş bile senede bağlanmalı
dır. Ancak külfete deymedi
ği suubette vardır. Anın için 
müsamaha ediı mittir. 

nuna müracaat edilemiyece· 
ğl malümu alinizdir Ticaret 
kanununun 4 üncü babının 

ikinci faslının üçüncü kısmı· 
nı t•tkil eden be~ madde 
ukudat• tüccariyenin esbabı 

sübutiyesini teşkil ediyorlarki j 
683 üncü madde bu beş mad
denin içindedir. Madde mut
laktır. Hiçbir kaydile takyit 
edilmemektedir . Binaen · 
aleyh şu ve bu ikrarın değil 

ikrarı tazammun eden bilü

mum ifadelerin aynen kabul 
veya reddi zaruridir Bu em· 

rin gıkıh kaidelerine muta
bakatı aranmak faydasız bir 

külfettir Çünkü Fransızlar 
bu meseleyi taknin ederken 

kaidelere değil ticaret işleri· 

İhtikar la 
mücadele 

Komisyonu 
İhtikdrla mücadele komis

yonu dün mektupçu Hilmi 
beyin riyasetinde ikiııci iç. 
timaını yapmıştır. 

Komisyon lıu içtimaında 

hiç bir karar vermemi~tir. > 

Yalnız belediye ve ticaret 
odasına sorulan suallere ge
len eua fıatları listesini 
tetkik etmiştir. 

Komisyon hu tetkikine 
devam etmek üzere dağıl· 
mıştır. C'çüncü içtimaını 1 
Ağustos ı·arşamba günü ya. 
pacaklardır. 

Elektıı·ik er-
keı1 söndürü

lüyor 
Bir kaç defa yazdık Mev

sim değişti, fakat elektirik 
ler yine hep saat üçte sön. 
dürülüyor Şehrin inzibatı 

namına belediyemizden rica 
ederiz, elektiri klerin biraz 
daha geç söndürülmesi temin 
edilsin. 

~··· 
Vazifesi değişenler: 

Operatör Nedim bey Edre
mit hastahanesi baş hekim· 
liğine tayin edilmiştir. 

nin seyrine uymuşlardır. 1 

Bahusus ben yalınız Hocamı Spor: 
dinlemek istiyornm. yoksa 1 • • , , • 

Gelgelelim ticaret işlerine: 
Ticaret umurunda da sürat 

Haydar molla ile Zi - Bısıklet gezıntısı 
ya bey ve daha herhangi bir 

fikir kitabının ikrar ve eda 
fasıllarını Savaş'ta da oku
mak değil. Zaten ticaret ka-

nununun ruhuna intizammı 

amme ve serveti mahalliye 
mülahazaları hakimdir? Bu 

ınülah.ızalarda devlet huku
ku da mündemiçtir. Kaide 
ler değil. Siz ukudatı tücca-

İdmangücü Reisi Şevki 
beyle İbrahim isminde diğer 
iki sporcu dün akşam bisik· 

!etle Bandıl"ma'ya gitmişler 

dir. Sporcular 23 temmuz 
bayramını bandırma'da ge
çirerek döneceklerdir. 

ve tedavülün kesreti içinde 
senet alup vermeye, hele mer· 
sumunu meydana getirmeye 
imkan yoktur. Asırların tecrü 

besile bu hakikat tazahür et

ırıittir. Ticaret iti muamelatı 

adiye.nin kuyud altına alın 

mak arzu edilince sürate ve 
da eylemelidir. Onun için ti. 

carette beyyine külfeti müd· j 
deiye tevcih edilmittir. Bu 1 

külfetin müddeiye tevcihine ı 

mukabil kanun her suretle is·! 
batı müdeaya cevaz vermek 
suretile da•acıya kolt ylık 
göıteriyor. Velhasıl, ticarert· 1 

te beyyine hududu adi mua
melelerde olduğu gibi dar ve 
sayılı olmayup sayısızdır. 683 

1 üncü madde aynen Fransa 
kanunundan alınmıştır.Sebebi 
tedvinide yukarıda mülahaza-: 
lhrdır. 1 

riyede senedin adet olmadı- Karışık kuru kahveler 
ğını b!r kere kabul ettikten Abacılar iı,inde kuru kah. 
sonra borcunu ödediğini isba· veci Abdullah efendinin sal
ta davet edemezsiniz. Çün- makta olduğu kahvtıler kim

Hukuk usulü muhakeme 1 
leri kanunu bir lıarunu umu
midir, buna nazaran ticaret 
kanunu bir kanunu hususi 
dir Kanunu hususide ahkam 

kü hiçbir senedle takviye 
etmeksizin rekadar emniyet· 
le borçlanmışsa okadar em· 
niyetle borçtan kurtulmuş 

olması pek tabii bir ıran· 
tıktır. 

Muamelatı adiyede bor 
cumı eda ettiğini isbata mec· 
bur olmast senetsiz muame 
lenin esasen memnu bulun· 
masındandır. Ticaret işinde 
senet adet olmayup mııame 
leye emnıyet hakim olduğu 
na göre borcunu kemali saf
fetle ikrar eden tacirin ver 

yaker nporuna g-öre karı

şık görülmütür. Bu suçu mü. 
kcrrer olan Abdullah efen· 
dinin belediye encümeni 1 O 
lira para cezasinle teczi· 
yesine ve tahminen temhir 
edilmiş olan IO - 15 kiloluk 
kahvesinin de imhasına ka· 
rar vermiştir. 

diğini de o kadar saffetle 
kabul etmelidir. Hatmi ke
lam ve se 1am aziz hocam. 

Avukat 

E. Vedat 

İlyaslar 

Mezarlığı park olacak. 
Bu sıra belediyede mühim 

t t şehbüs ve faaliyet vardır. 
Toygar tepesinde yapıl

ması takarrür eden asri me
zarlık işi ilerlemektedir. Bu 
mezarlığın projeleri beledi
ye mühendisi tarafından ha
zırlanmaktudır. Şimdilik me
zarlık yapılarak yerin sahip· 
!erile bir anlaşamıımazlık var. 
dır. 

Belediyenin takdir etlıği 
fiata razı olmamaktadırlar. 
Bu hal devam ederse iş malı· 
kom.,ye aksedecektir. 

Mahkeme bir netice vere
ek ve Toygarlepe bir meznrlık 
haline konacaktır. 

Ondan sonra İlyaslar mezar
lığındaki ölüler sahipleri ta
rafından yeni mezarlığa nak
nakledilecelt ve yeri tasavvura 
görerek bir park haline geti. 
tırilecektir. 

Enstitülü izciler 
Şehrimize geldiler 

Ankara Gazi terbiye ens
titüsünden beş genç Garbi 
Anadolu seyahatine çıkmış· 
tardır. 

Başlarında Şinasi bey is
minde hır muallimleri olnn bu 
dört gııncin ikisi Pedagoji. 
biri eJebiy:ıt şubesi me
r.unu, biri <le heden terbiyesi 
şubesinin son sınıfındadır. 

Gençler liarbi Anadoluyu 
bisikletle dolaşacaklardır. 
Oün akşam treni le şehrimize 

gelmiş olnn bu gençler bnrn
Jnn itibnren bisikletle gez· 
mive başlıyacaklardır. 

izciler Bal ya, Edremit, Ay
valık, Manisa. İzmir. Aydın. 
Nazilli, \luğio, Afyon ve ha
vnlilerine gidecP.k oradan 
Ankar:ı'ya döneceklerdir. 

Genı·ler Garbi Anadolu'yu 
ge7.mek ve köylül~rle tanış

mak, memleketı yekınılnn ta
nımak maksedile bu tPşeb. 
büse girişmi~lerdir 

izciler , · ecati bey muallim 
mektebinde misafir edilmek. 
tedi rler. 

Trenden inince illı: ,!ela 
Halkevine giden gençler re. 
is Esat adil beyle hır iki 
saat konuşmuş sonra vali b~
yi ziyaret etmiştir. 

Bize Ankara'dan selam ge
tiren bu inklıap çocuklarına 
inkılllp yollarında eyi yolcu
luklar ve muvaffakıyetler 
dileriz 

- ~- --

T orosspor gelmiyor 
Dünkü sayımızda Adana· 

nın İzmir'de bulunan Tros· 
spor takımı tarafından İd· 
manyurduna bir maç için 
teklifte bulunulduğunu 
yazmı,tık. İdmanyurdu bu 
teklifi tetkik etmif, mali 
sebepler dolayısile bu tek· 
life red cevabı vermiştir. 

Bazan kendisile bir d 
nin en kuytu bir yer· 
saatlerce otururduk Ya 
yavaş süzülerek akan 
bir suyun kulaklarımıza 
dar saçtığı hafif bir f& 
rüzgarın püfliye,püfliye 
lükle ihtizaza getlrebil 
yaprakların çıkardığı d 
bir hııırtıdan baıka otur 
ğumuz yerin sükütunu i 
eden hemen hemen hiç 
ıey ) ok gibiydi 

O; evet o, dalgın 

!erini ufkun namütenahi 
lerine daldırarak sakit 
samet kalır.. Ve ben 
onun huzurunda bu sa 
ve sükütun da bir tiir ol 
ğuna inanarak hayran 
mebhut dururdum. 

Hala bugünkü gibi b 
rımda: Deniz kenarında 
günkü gibi sessiz, sad 
otururken arkadaıım bi 
bire fırlıyarak bir h• 
tavurile aöylemeğe baı 

Sesinde bir boğukluk, y 
larında bir baıkalık v• 
Diyordu ki: Ben artık 

devrin aruzu ve bilmeıD 
devrinin hecaıile kafa p• 
mıyacağım. 

Bir ıair hissiyatını, rıı 

nun ilhamatını vezinli " 
fiyeli cümlelere nasıl !1 

rabilir. 
Bu hissi heyecanları 

ne sığdırmağa çalııııt 

düzçesi hamakattir. 
Ben daha ıleri gidece 

Mademki duygulu keli 
lerin mana taraflarına 
miyecek kadar hassal 
meyyali ittiıadır. Made 
ifadeler ıairane hislerin 
celiklerini ihata kabiliye 
den çok uzaktır. Ola 
kuvvetimle bağırıyor ve 
ediyorum ki: Bu devir v 
siz, kafiyesiz ve man• 
serbest şiirler devridir. 1' 
daşım, heyecanından gö 
1 eri yatağından fırlaınıt 
vücudu sıtmaya tutul 
bir hasta gibi zangır, zıı 
titriyordu 

Beni hayretle karıtılı 
korku istila etti. BilmeıD 
den bir hissi deruni, bıı 
yecanın sebebini bulaın• 
tan mütevellit bir hain 
reddütle dimağımı çiıD 

liyor. ve kalbim yırtıcı 

kırıcı bir pençede kı 

nıyordu. içimden ko 
gayri iradi bir ses: 

Yarabbi , bu bir cill 
olmasa .. 

~ooaaaaaa00 000aaaaaa0 A 
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parak bize uzak bir köşeyi gösterdi. 
Koyu yeşil bir defne ağacı altında yarı 
y.ıva.rlak koltuklarla çevıilmi~ yuvarlak 
bir masaya yaklaıtık. 

mikap biçimincle turuncu Çesterler [2); 1 

tuzlu,pariak, siyah havyarlar 'c scğuk- 1 

tan terlemiş bir gercel vr.llıa ... onu- 1 

müzde hazır bulunuyordu lçmeğe, bi
berli votka ile başladık. Bestekar biz· 
zat sakilik etmekten hoşlanırdı. Kad~ h 

lerden üç tanesini doldurdu. Sonra la· 
tife yapmak için birden elini durdur
du ve: 

rıldı: Biz de arkasından . . Bir 
haylı atıştırdıl.c .. Sonra balık çorbası 

ı•marlıyarak cıgaralarırr.ızı yaktık Öbür 
salonda. ork. latif, hazin bir parça ça· 
lıyor, sitemli sıtemli inliyordu. Bestekar 
koltuğun arkasına iyice yaslanmı~. cı· 
garasmı emiyor, gene her zamanki gibi 
derin derin nefes alıyordu . Kabarık 

göğsünü biraz daha ~itirerek dedi ki : 

İvanoviç, Georgi İvanoviç, bütün ku• 
Iarınızla bu haşin zekanızın hesab 
öbür dünyada nasıl vereceksiniz, 
mem ki?! Neyse, Allah kusurunuzu J 
fehin ... dedi. .:.onra katlarını çatar 
Faust'tan bir parça çalan orkla beratı' 
şunu okudu: 

: Edebi tefrikamız 3 \ 

\ SEÇMERUS HİKAYELERİ i' 
a a 

i Güneş çarpması \ 
aD IVAN 1 °a BUN N'den 

Çeviren A. Gaffar 

Yortularda idi. Bir akıam, üç eski 

arkadaı. bir de Georgi İvanoviç namın· 
da birisi ile Bolıoy Moskovski lokanta
sında yemek yiyorduk. 

nayram olduğu için Bolıoy Moı· 
kovski tenha ve serindi Her tarafta 

latif bir taze çiçek kokusu vardı: süm

büllerin, inciçiçeklerinin kokusu. So
ğuk ve donuk bir günün aydınlattığı 

eski bir salondan geçip yeni bir salo
nun kapısı önünde durduk. Kar gibi 
beyaz örtülerle Üzerleri henüz örtülmüş 
masaları gözden geçirerek kendimize 
eyi bir yer arıyorduk. Temizliği, sıcak

kanlılığı ile hemen göze çarpan idare me· 
muru zarif, mütevazi bir reverans ya-

Bestekar koltuğa gürbüz vücudunu 
salı vererek: 

· Beyler, bilmem neden. bugün 
size eyi bir ziyafet çekmek istiyorum. 
dedi. Sonra çekik gözlü, iri, köylü y Ü· 
zünü garsonlara çevirerek: 

Hadi, siz de yemekleri kendi 
kendine celbeden o sihirli sofranızı bü
tün cömertliğinizle kurun bakalım! . Be
nim her zaman ne mükellef ziyafetler 
verdiğimi bilirsiniz ya? .. 

Gümüş gibi temiz sakallı zeki bir 
ganon cıgara tablasını bestelıiinn Ör.Ü· 
ne koydu. Hafif bir tebessümle: 

- Nasıl bilmeyiz , ezberledik bile! 
Müsterih olun, Pavel lvanoviç. Herhal· 
de sizi memnun etmeğe çalııacağız ... 
dedi. 

Bir dakika sonra,kadehler;Fujerler(I); 
rengarenk votkallarla dolu ıişeler; 

pembe yayın, esmer mersin balıkları; 
buza oturtulmuı bir tabak istiridye; ' 

- --
( 1 ) Fujer kadehleri. 

- Muhterem Georgi İvanovi~, si· 
zin de kadehinize votka koymam:ı. mü 
saade eder misiniz?dedi. 

Georgi İvanoviç halim, selim ve bi
raz da garip tabiatlı bir adamiı. Yal· 
nız bir şeyden zevk alırdı: meşhur edip· 
ler, ressamlar, artistlerle dost olmaktan. 
Esasen çok sakin ve dr.ği,·miyen güzel 
bir bünyeye malikti.Yiizü hafifre l<ızPdı 
. zaten daima söz söylerken kızarmak 

onun adetiydi · ve biraz teklifsizce: 
İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. 

Pavel Nikoleyviç! ... dedi. 
Bes.tekar onun da kadehine votka 

koydu. Sonra kendi kadehini kaldırıp 
bizimldlerlP toku~turdu: "Şerefinize! " 
dedi. Bıyıklarını fişirerek m zeye ~a-

( 2 )Çester peyniri. 

- Muhterem beyler, hayır, aziz 
dostlar, bugün midemin ne~eai yerinde 
olmakla beraber, ruhan çok müteessi
rim. Bu sabah yataktan kalkarken, es· 
ki ahbaplarımdan birinin, vaktile, ba
şından geçen küçük bir ::pacerayi hatır· 

!adım. Bir küçük macera ki, bundan 
üç sene evvel, "Milfdı isa" yortusunun 
ikinci günü ceryan etmişti. Bunun kah 
ramırnı olan do•tum· zaten son raci an da 
anlaşıldıya-meğer hakikatan eşekmiş .. 

Georgi İvanoviç o her zamanki genç 
kvlara has tebessümü ile: 

Küçük. fakat herhalde bir aşk 
macerası' dedi. 

Bestelcar ona elile dokunarak •oğuk 
ve müstehzi bir tavırla: 

- Atk macerası mı?' .. Ah, Georgi 

"Je veux un tresor qui les contit1 

tou, je veux la jeunesae." l3J 
Gene bize döndü; tözüne devıl 

etti : 
Aziz dostlar, itle macera! V't 

tile bir memlekette bir bey vardı 9' 
nun evine karısının sınıf arkadaıla~ 
dan bir genç kız gelip gidiyordu f 
o kadar ~ade, sevimli idi ki, bey, 0

1 yalnız "lda. diye hitap ederdi; 'f 
onu doğrudan doğruya adile çağırı,I 
İda, İdadiyordu, amma babasını bile ~ 
kından tanımıyordu. Yalnız kendiıll 
vaktile meıhur bir orkestra ıefi o~ J 

orta halli, namüskar bir bir zatın /iP' 
olduğunu biliyordu. Her genç kız 
İda da babasının evinde hayırlı bir ~ 
met bekliyordu. İtte o kadar .. 

[3] «Ben onların hepsini ihtiva ede!' 
hazine istiyorum, gençlik istiyorum!» 
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Fransız gazetesi diyor ki: 

Türk İnkılabı 
On asırlık işi on seneye 

tırmıştır. 

sıkış-

PARIS, 21 (S ı;l)- Lö Pöti cak bir mıicizedirıı dedik
Pariziyen gazetesi, ikisi bi- ten sonra makaleyı şöyle 

rınci snyfacıa olmak üzere bitirmektedir: 

dört sütununu Gazi Hazret- , \temleketlerımiz arasın

lerinin sevk ve idaresinde deki Ruitefehhümler bugün 
vücuda gelen Türk inlu:abı izale edilmiş bulunmaktadır. 
hakk;nda Paris büyük elçi- Misli bulunmıyıın bu inkıhlp 
si Suat beyin vermiş oldu- eserini vücuda getiren Türk_ 
ğu beyanata tahsis etmek- )er, bazı avamil tesiri altın-
tedir. Bu mülakat esnasın- da büyük harpte merkezi 
da harici siyaset meseleleri t ti J su·· ru" k-

T k. dev e. ere yar ıma 
konuşulmamış, yalnız ür ı-
ye'ııiıı siyasi ve harici inkı- lenmiş Türkler değildir. Vıık-
111.bından bahsolunmuştur. tile Türk padişahı ile 14 

k d üncü Lui birbirlerine kar§ı Cazete beyanatın mu a -
demesinde •Suat bey zama_ 
nınıızın en şayanı hayret 
hadiselerinden birini teşkil 
eden Türk inkıldbının şahi· 

di olmuş ve ona iştirak et
miştir. Türk inkılabı ki, on 
sene içinde on asra ıhtiyaç 
gösteren bir eser meydana 
getiren, hayretler uyandıra-

Romanya 
kralı 

Belgra'da gidecek 
İSTANBUL 22 (S·Ş;-Ro

manya kralı Karo! hazretleri 
bu günlerde Belgrad'ı res men 
ziyaret edecektir. 

Romanya kralı bir hafta 
müddetle Yugoslavya kralı· 
nın misafiri olacaktır. 

Bu seyahate siyasi meha· 
Filde bir fevkalade ehemmi· 
yet verilmektedir. 

mü•avi muam,,le vapıyor

lardı. Neden dolayı bu asır· 
dide muhabbet rabıtaları 
karşılıklı takdir edilmesin! 
Ve müterabil anlaşma esas 
!arı altında bugün garbın 
eski cümhuriyeti ile enun 
şarktaki gıınç kardeşi ara-

. ' sındada devam etmesım » 

Sovy~t sefiri 
ve şark misal.ı 
BERLİN, 22 ( A A. ) 

Sovyet sefiri bugün hariciye 
müsteıarı ile görüşmüı ve 
§Brk misakının natık olduğu 
teminatın Almanya'ya leş· 

msil edilmesi arzusunda bu
lunduıtunu bildir mittir. 

M. llozvelt 
Bahriyelilere ne dedi? 

NEVYORK, 22 ( A.A.) 

Reisicümhur M. Rozvelt se
yahat etmekte olduğu krü-

Ah t vazör mürettibatına hitap 
ID fi' Z09 U ederek Amerika bahriyesinin 

. 1• dört sene içinde muahedelerin 
ısaabula ge 1- tesbit ettiği azami miktara 

yor çıkacaltını söylemiılerdir. 

·Süzan hanımı 
öldüı·en 

Fedai'nin ölüm ceza
sına çarptırılması 

istendi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IDünva üzerinde siyasi ve iktısadl hareketler : Sa~a!ı'n: B' f I '· h·"· . : Yazan! 
., . • Kuçuk • r 8 al\a : l\ayBSf • S rrı • 

1 Hikayesi: ' : ~ükrü : 
lon~ra görüşmelerinden sonra, fransız ~arici siyaseti ı italya'da ameleler ~a~~ın~a ···K:iıita·h·a·d·a:··:~7;;;·;5r~···ıi::·~;ie·~7;d;;~·;;ıb1·:ı~:~ 

hakkln"a yen'ı t 'hat "ı'r kanun du\'ar arasında altı kiti idik. !ar falan yoktu ha ... 
U asrı U Sabri dayı bize gen\'lik, ço- Herkes kendi şiltesini 

itini ve Balkanlıları, mütte· .,La Stampa,, dan cukluk hntıralarını anlatı- hetirir, onun üzerinde otu-"L'Echo de Paris,,den 
Geçen 9 ve 10 Temmuz· 

da M. Bartbou'nun, M. Bal
dwin ve Sir John Simon 
nezdinde, kullanmıt oldu -
ğu lisanın, umumi manasını, 
daha büyük bir vüzuh ve 
sarahatle tayin etmek fay
dadan hali değildir. 

h . b h k f d t ltalya'da, heyeti vekilenln ıt ir are et etra ın a 0 P- yor, biz de yarı unlatırken rurdu. Hoca efendi geldi mi 
1 k · · - dl k d son bir içtlmaında amelelere 1 h ama ıçın, tım ye a ar aldığı vaziyetlere, yarı lıatı- hemen ayağa kakılır, er 

ld - b b d b"' ) dair mühim tedbirler alın· 
o ugu gl i, un an oy e ralarının tuhaflığına gülmek· kes birer, birer horanın eJj_ 
d f f mı•tı•. Her amelenin bir def- d b e , sar ı mesai ve sar ı gay • ten kırılıyorduk. Arkatlnş- ni öperdi, Hoca erse nş-
ret etmekte devam edecek· 1 tere ıahip olmasına dair bir lardan biri: !ayınca eline bir uzun salak 

kanun hazırlanın ıtır. 
tir. Cenevre ve telakkiyatı - Sabri ılayı yoruldun alır, dersini ynpamıyana ve-

1 B Bu defter, amele için bir 
muhip erine ve bilhassa ri- ama ... hadı bir gayret daha ya gürültü edene göz, kulak 

d vesika teıkil etmektedir. Def-
tanya hilkO.metine üşen göster de şunlaru şu ~onin demeden indırirdi gitsin. 

Filhakika Fransız Nazırı- yüksek vazife, Berlin'i ve terde amelenin doitduğu yer, "hıçkırık» hikAyesıni Je ~n- Eğ~r çocuk bununla da uı· 
nın Londra'daki beyanatı, Roma'yı Fransız teklifinin yaşı mesleki, yani hangi ite !atıver. ı .. nmazsa «getırın falakayrn 
Quai d'Oraöy'ln karıılıklı reddedilmemesini anlamaları ve mesleke mensup oldu- _ Ah; evlddım, hatırını der. Ve hemeııctıcik bir kaç 
yardım misakları projeleri· hususunda ikna etmek ola- ltu beyan olunacaktır. kırmak ist€mem ~ma, nefe. ıri kuvvetlı çocuk yaramaz• 
nl, ne suretle ve nasıl caktır. Ameleye verilen ücret te · d 1 G · !ık edeni yere yatırırlıır. Fa-

sını ura ıyor. örüyor un-
bir ruhi haletle, kuv- lıte bu dü•ünce çerçevesi kaydedilecektir. it esnasında k h k !akayı ayağına takarlar kı-• ya ço za met çe iyorum. 
veden file çıkarmak teıeh- dahilinde hareket edecek bir kazaya maruz kaldıitı Başka zanııı.n anlatırım. zılcık sopalarile ayağıoın 
büslerinde bulunduğunu, ta· olan İngiliz büyük elçisi Her- takdirde, hu gibi vaziyetler _ Sen bilirsin dayı.. Aöy altını kebap erlerlerdi. Bu· 
yin ve tesbite salihtir. !in ve Roma'da diplomatik amelenin defterinde gösteri le kalabalık her zaman topi-: na rağmen sınıfın bir kaç 

Sonbahardan ıimdiye ka. teıehbüslere glriıeceklerdlr . lecek, maaıı veya ücreti art- !anmaz da; ondan. Jedim. mukollidi vardıki bunlar giz· 
dar, Fransız hükumeti, Soı- Varıova'daki lngiliz elçisi tırıldığı zaman deftere kay- Hem senin 

0 
•Özlerinden li gili her yaramazlığı ya-

yalist Sovyet Rus itti. dahi Polonya'da miralay Beck dolunacaktır. ·ı pJrl.>rdı. 
ı bızde İstifade ctnıı~tlım noi: 

hadı hükumeti tarafın- nezdinde aynı ana hatlar ıte zaman ile gö~terdiği Yine bir gün el öpme me• 
Yır o sen bılirsin ya .. 

dan Vaki-. müteaddı't diplo dahilinde harekete geçmek faaliyet, temiz ve ihtisası de,f b' rasiminden sonra ders baş_ 
D.yerek Sabri dayıya ır 

maıı·k ve asker"ı teıriki me- üzere talimat alacaktır Ba- tere mufassalan yazılacaktır d T 
1 

!adı. Herkes ezberlediği 
sigara ver im. 'trıyen e -

Sa·, teklifleri karıısında zı Fransız'lar lngiltere'nln Bu kanun ile amelelerin B yerleri s.ra ile okuyordu. 
lerıle sıgarayı yaktı ır k 

kaımıftır. Bu tekll.flerı·n al- bu üç devletin hükumet mer· hayatı muntazam bir ıekle Sırn tam bana gelmişti i 
iki nefes \'ekti. Döndü, hep 

tıncısını artık Frasız hükii- kezlerinde yapacaklarını va- konulmuı olacaktır. Bu ka- . b k ıırkamda oturan yobaz Ah-
mızın yüzüne onı oyrı a · . . 

meti nazarı itibare almak dettiklerl teıehbüalerden bi- nun ameleleri mesleğine da- k 
1 

b met [hoca efendi bu ıımı 
k k 1 k d 1 A ha ziyade bağlıyacak ve ken tı. ller os ya \arır ir va- takm ştı.) gıkk, ona diye gü-

zaruretlnl duymuı ve ona raz Uf u anma ta ır ar. - ziyet almıştı. Kımi boynunu 
b 1 1 b bb - dilerini ihtisas ıahibi yapma- lüverdi. Derken efendim ho-göre tedbirlerini almııtır ca a, ngi tere u teıe us- bükmuş dik katle Sabri da-

Aksi takdirde Moskova si· lerı esnasında silahsızlanma ğa sevkedecektlr ca ef~ndi bunu duymuş ola-
h kk d k k k yının yüzüne hakı)Or. kırni cakki, dizleri üzerine doğ-

yasetlni. belki Berlin istika- a ın a endiıine pe ço diale" i yeniden ihya ede· ı'htı·y ra takdirkllr bakarak ld d 
. rularok "kim gü ü oru en,. 

metine do!tru ıevkedebilir ehemmiyetli olan fikirlerini meyince, kendi emni)·etirni. cceg-or o hikdyeni de enlatır- b 
diye öyle bir bağırış o2ır_ 

ve Führer ve arkadaıları birdenbire yeniden ortaya zin tahakkuku için baıi a san ustüne ıliyecek yolcıı der dıki azk•ldı korkudan be-
tarafından bir sene kadar atmağa kalkıımıyacak mı vasıtalardan istifadeyi dü- g·bı vozıyetler alıyordu. m 'n oraeıkt3 düsüp bayıla· 
evvel ortadan kaldırılmıı dır? ıünmemize karşı hiç olmaz. ;:,alırı d yı lı zıııı bu tok· cakt m Ben heml'n hocanın 
olan Rappalö siyasetine ye· Fakat septik olmağa lü - sa hayırhah davranmayı dirımızı oz f'Ö ür gılıı beli- faltaşı gibı açılan gözlerini 
niden canlandırılma imkan zum yoktur. münasip görmüıtür, İngiliz'· ni doğrulttu. Anlatın ya be • görerek «Ben yapmadım sa-
ve ihtimali verilmıı olabi· Gerek M. Baldwin, gerek !erin bu kibar ve dostane ı~dı. ~u ıkidukık 0 sükut- lıidenıı diyebildım 
lirdi. Bu suretle "Reichs - Sir John Simon, yabancı ka- hattı hareketini ne kadar tJD cunı sıkılan, paslanan Ahmet kalktı «Ben yap
wehr ,,e büyük bir ham mad- lacaklarını açıktan açılta be- takdir etsek değer duvarlara ..-e odaya yınc tını efendim»dedi Hemen ıe· 
deler ambarı temin edilmit yan ettikleri bir projenin te- İngi!iz matl:uatını yakın- eski ne~esını \enli. ninki «Getirin falakayı» diye 

dan takip edenler pek eyi Bütün nazarlur Sabri dn. bnğır•lı. Çocuklar koşuştular. 
bilirler ki, lngiltere harici- yının, hır teı~eııin uzerınıle- Ahmet <('1ahsus yapmadım 
"esinin Fransa hakkındaki k' f 1 'dd ı· • 1 hoca efendi hıçkırık tuttu» 

olurdu. ferruatına karıtmamak üze. 
re ittihazı karar eylemit ol 
duklarını teyiden ilan et
mitlerdir Şu halde demek 
oluyor ki Berlin, Roma ve 
Varıova mümessilleri ancak 
mevzubahs Fran11z proje· 
sinin hututu asliyesi etrafın-

Ne M. Doumergue ve ne de 
M. Bartbou böyle bir azim 
mesulyeti üzerler!ne almaz· 
lardı. Onun için, karıılıklı 

yardım misakları projeleri 
nin ti\ nzlminde, takip ettik
leri ilk gaye Sovyetlerln tek
lifini, hiçbir devleti, hariç 
tutmıyan ve mıntakavi pakt· 
!arın mutlak bir mütekabi· 
liyet esasına müsteniden ku· 
rulmasının lazım geldi!tini 

' emreden, Cenevre Devletler 
Harici Siyaseti düsturlarına 
adapte etmek olmuıtur. Al
manya ve ltalya ayrı ayrı 
ve kendi alaka ve menfaat-
leri icabatıncian olarak 
Fransız sistemini red • 

da ve teferruattan ari be 
yanat ve tetehbüsatta bu
lunacaklardır. Hakikat da bu 
dur. Zira, §ayet Downing 
Setreet, Franıız diplomasisi
ne müıkülat çıkarmak iate
mit olsaydı. tasavvur olunan 
yeni mıntakavi ve kar· 
şılıklı y a r d ı m m i . 

saklarının Londra'da mün'a-
kit "Rhin. misakil., gayri 
kabili telif olduğu mülaha 
zası üzerine fazlaıile ısrar 

edebilirdi ki, lngiltere rnn 
Londra görüımelerinde bu-

, ı ırtınn arın, şı et ı yag· 
son hayırhah vaziyeti lngi- ı murların tes;ı ile husule ge- hoca ((Seni gidi yobaz ııeni, 
liz efkarı umumiyesi tara· h bacnk kadar boyunla beni 

len bU yollarını 3ndırnn, n. k l 
fından hiç te ho• görülme· knndıracaks'n ha. Pe A a ma_ 

• yntın fırlınnbı ıle, &ellerı- 1 
mektedir. dem hıçkırık tuttuda hd d 

Gerek İngiltere'de,gu•k le, y~gnıurlar!lo ı·iıgıleri neılen dın·am etmiyer. De. 
ı·oğalmış, çatlıımı~ fakat tc· 

Fransa'da bir çok baıka baı· ın k sen hıçkırık tuttuğu 
ka noktainazar ileri süren- mizliğiai, dürüstlüğünü kay- zaman «durıı desen hıı'kı
ler vardır. Fakat bütün bun- betmem iş yiızüne, ağır ağır rık durur. ıı 
!ara rağmen, Hidisat kartı 
s ı nda herhalde açık hareket 
etmek biz F aansız'lar için 
en doğrusudur . 

Herhalde. t·mumi sulhun 
muhafaza ve idamesi için 
hüsnü niyet besliyen bütün 
hükumetleri Lu mukadc u 
ve insani <lüti:.nce etrafırda 
toplamağa herçibacabat 

açılıp kapanan mor Judck- Ahmet sarardı. Faka bas
ların'\ dikilmişti. Kelınıelı:ri mıştı. Birden aklına bir şey· 
bırer. birer •öyluyor, l: zan tanlık gelmiş gibi gözleri 
do~ruluyor, boğırıJor co~u- par.adı ve: 
yor bazen lıt r rlıktnn do - Sizden korktumda geç-
ğnn kanlııırunu C kurıyor. tı. Hoca efendi dedi. 
setiini kısıyor sahiden nnlnt Ohh .. ferahlamı~tık. Ah-
tıklar. Q"özünıirı öniınde iını' . . 

İST AN BUL, 22 (S.Ş) 
Mevsuk menabiden haber 
verildiltine göre Arnavutluk 
kralı Ahmet Zogo yakında 

Ankarı:.'yı ziyaret edecektir. 
Henüz bu ziyaretin kati ta -

rlhi ma!O.m olmamakla be
raber Arnavutlu'kun Balkan 
misakına iıtiriiki için devam 
eden müzalceratın ilerlemesi 
ziyaret tarihini tespit eyliye· 

1 
cek Söylendiğine göre Ah-

1 
met Zogo'nun Ankara'yı zi 
yerelini müteakip Arnavut. 
luk Balkan misakına ittiriik 
eyliyecektir. 

ISTANAUL 22 (S.Ş) -
Köprü üzerinde Süzen na · 
ınında bir musevi matıneze
lini tabanca ile öldüren A
nadolu Ajansı telsiz memu· 
ru Fedai efendinin ağırceza 

dedecek mahiyette izharı rey 
etmelerine rağmen Parıs hü
kumeti, Rusya'yı, Küçük iti· 
lafı, Baltık devletleri birli-

ı-----:::~""'.':------ı nu yapmamııtır. 
mesinde Fedat'nin teammü- Mesela biz Fransız'lara . 

gayret ve mesai sarfed< ce
ğiz.lngiltere'yl de bütün fa
aliyetimizden günü gününe 
haberdar kılacağız. 

gibi dıkkntle ksrşı duvardaki 
peııccr r ın raının la yolunu 
~aşırmı~ aptal hir sineğın 
caıoa hucıiın ederek vızılıh· 
Y'~' na bakıyordu 

Sizler kederlisiniz. Hi-

met eyi ·eytnnlık diişünmüş

tti. Portıyı Ahmet kaznndı. 
Hoca hiç se~ini çıkaramadı. 

~.ıinkü eskı büyükler öyle 
derlerdi Hıçkırık tuttuğu 
zaman insan birden bire bir 
~eyılını korkarsa geı·ermiş. 

şöyle diyebilirlerdi: 
Kontinantal Avrupa hadi

satı vahamet peyda ettikçe 
İngiltere'nin lıontlnantal Av-

mahkemesinde devam eden 
muhakemesi hitam bulmuı· 

den ölüm cezasile tecziyesi· 
nl istemittir. Maznun vekil
leri müdafaalarını yapmıı· 
!ardır. Kararın tefhimi çar
ıamba gününe kalmııtır. 

Lokarno ıistemı ile oriyen· 
tal ittifaklar sistemi arasın
dan birisini tecrit ediniz. 
İngiltere eski "Entente Cor-

rupa •iyaseti hakkında ~ea
lediği münaferet h ıısi de 
hiç fÜpbesiz zail olacaktır. 

zim zamnnımızda okusuyJı
nız da göreydiniz. Neydi o 
bizim zamanımızdulri sınıf. 

!ar Dıır:ıcık, her yeri kupa
lı ,bir tek ponc~rcsi bile bu· 
lunmıyan odalarda okurduk. 

Salırı dayı hıkayeyi bu
rada b:tiıdi. Yine bir kah· 
kahadır odayı kapladı. 

Yaşa be yobaz Ahmet; 
akıllı imişsın .. 

ı tur. Müddeiumumi iddiana-

Bilmem ki. bu İda'yı size nasıl ta • 
rif edeyim? Bey, içinde ona kartı büyük 
bir yak·nlık duyuyordu. Fakat bununla 
beraber kendisine verdiği ehemmiyet 

• kelimeyi bütün ıümuliyle kullanıyorum ·ı 

sıfırdı. Evlerine geldiği z~m~n: "Aaa :· 1 

siz misiniz? Merhaba lda cıgım. Geldı
ğinize bilseniz ne kadar memnun ol
dum! ,. derdi. O da cevap yerine yalnız 
gülümserdi. Sonra şapkasını çıkarır, iki 
elite saçlarını düzeltir, mendilini manıou· 

1 k 1 has manasız bir na ıak ar, genç ız ara 
tecessüsle etrafına bakınır: "Maıa evde 

mi?" Diye sorardı. 
.Evet, evde, evde, buyurunuz .. Sa· 

fa geldiniz .. " "Yanına çıkabilir mi· 

Yim?" 
Sonra yemek odasından ya vaıça ge· 

çip Maşanın kapısı önüne gelir: "Maıa, 
beni kabul eder misin?" derdi. Fakat 
bütün bunları okadar göğüsten gelen 
air sesle söylerdi ki insanın ta ruhunda 
bkisler yapardı Şimdi bukadar güzel 
bir sese ıunları da ilave edin: gençli· 
ğio tarafetinl, sıhhatını, dııarının soğu· 
ğundan sıcak bir odaya henüz giren 
bir genç kızın kokusunu.. Sonra olduk-

ça uzun bir boyu, tenasübü, çok ahenk
tar ve çok tabiibareketlerini ... Esasen lda
'nınyüzünden ender bulunur güzel yüzler
dendi. ilk bakışla insana alelade bir 
yüz hissi verirdi: fakat dikkat edince 
ona aşık olmamak milmkün değildi. 
Sıcak cildi nefis bir elmanın kahultu 
gibi pürüzs~z; gözleri renkle, havatla 
dolu ... 

-Evet.ona bir kere bakan aıık olurdu! ' 
Ne gariptir ki, bu aptal herif. yani hika· 
yemizln kahramanı, ona her baktıkça tıp
kı bir dana gibi heyecana gelir: "lda, ah 
lda! yazık ki siz kendi kıymetinizi l:ıilmi· 
yorsunuz?" derdi. İda 'nın bir cevap yeri
ne geçen, aynı zamanda karıııındakile 
alakadar olmuyormuı gibi görünen gilzel 
lebessilmünü görmekle iktifa eder, ken
di çalııma odasına çekilir, ora da göya 
sanat eseri sayılan bir takım ıaçmasapan 
e ler yazmağa hatlardı. Bu suretle gün-. le: el ip geçiyordu; fakat bizim Bey, İda 

- . g bı'r parçacık o!&ıın, ciddi d Üfünüp ka· 
ıçın, 1 ' 
fa yormaıııııtı- Günün birinde danın or-
tadan kaybolduğunun bile farkına var· 
madığını göz önüne getirirseniz, alakası
nın derecesini kolayca anlamıt olursunuz-

Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, fakat 
lda gene görünmüyor ... Merak edipte bir 
k~re:"Yahu. bizim lda nerelerde kaldı? 1 

ye nezaketle cevap verdi "Haydi 
münasebetsiz sen de Latife mi ediyor
sun~ Eyvah timdi ne yap, cağım? Seni 
Siberya 'ya sürgüne, darağacına yollarım" 
-"Hakkınız var, kabahat bende, beye 

Artık gelmiyor."diye karısına onu sor
mamıştı bile. Bununla beraber hazan O· 

nu hatırlar, benliltinde bir eksiklik du 
yardı. O zaman tahayyüle dalarak onun 

, fendi; fakat eğilen boynu kılıç bile 
kesmez, derler. Artık lütfen yolcu tre-

vücuduna sarılıyormuı gibi tatlı bir ıztırap nini beklersiniz ... " Bey de çaresiz boy· 
ta duyardı. Boz manıonunu, güzel yüzü- nunu bükerek yavaş adımlarla istasiyon 
nü, menekıe sözlerini, nefis ellf'rini ingi- binasına girdi. 

lizvari etekliğini hayalen görerek müte • istasyon kalabalık, iyi, ferah ve 
essir olur. sonra gene unuturdu. Bu su· temizdi. Bir haftadanberi k a r , 
retle bir iki sene geçti. Hır gün, mühim fırtınan deyam ettiği için h< r ıey bir -
bir if için Beyin garbi Rusya'ya gitme birine karıımış, tarifeler aitüst olrruı, 
si icabetti. bütün htasyonlar yolcularla doln u•tu. 

-"Miladı !sa.günü olmasına raltmen Tabii burası da öyle. Hep insanla eıya 
derhal hareket etmek lazım geldi. Bü dolu. Büfe gece gündüz açık bulunuyor 
tün ev halkına veda ederek güzel bir ve fırtınaya, rnğuğa karşı hiçle fena ol 
ata bindi ve yola koyuldu. Tren gece mıyan yemek, çay,kahve kokuları gece 
gündüz ilerlıyerek nihayet aktarmalı gündüz eksilmiyordu. Bvndan baıka, bu 
bilyük bir iıtasyona geldi; fakat 1 istasyon hem genit hem de zengindi.İs
oldukça büyük bir teehhurla .. Lokomo tediğl yere gidemiyen herhangi bir yol
tif platformun önünde durur durmaz cu, burada bir gün kalmakla fazla bir 
vagondan atladı. Karıısına çıkan ilk ha· fey kaybetmlyeceğin: tahmin edebilirdi 
mala:" Posta treni gitti mi?" diye ba- Burası b;zim beyin de hoıuna gitmiı ola
ğırdı. Hamal gülerek: "Henüz gitti.Tam cak ki yolcu salonuna girer girmez: 
da bir buçuk saat gecikmltıinlz." di · "Şimdi yerleıir, karnımı doyurur,kafayı 

, 'arası yükseldi. 

du!"'anlandırım .diye memnuniyetle dil
tündü ve hemen işe baıladı . Tıraı oldu 
yıkandı temiz gömleğini giydi, bir çey. 
rek saat sonra tuvalet salonundan yir· 
mi yaş gençleımiı olarak çıktı ve doğ
ru büfeye gitti. Buitaça ve turna balıltı 
ile bir kaç kadeh içti ve dahil içn ek 
isterken, arkadan çok e} i tanıdıitı, dün· 
yanın en ıihirli kadın sesini itlttl. Bil· 
yük bir "tehalükle" arkuına döndil. 
Kiminle karıılaıtı bilir misiniz? lda! 

-Adamcağızın sevinçten, hayretten 
dili tutulmuıtu Altzını açıp ta bir ke· 
lime bile ~öyliyemedi. Yalnız yabancı 
bir kapı önünde durup ıaııran bir ko
yun gibi, onun yüzüne aptal aptal ba
kıyordu. 

Bu gece 

Sağlık 
Eczanesi 

Nöbetçidir . 
·. ·\~.. t ... : 
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Muayene Günleri 

Ci.'MAHTESI G[\LEHİ 

_ı_ 1 

1 ŞEH'tR 1 1MAHFEL1 
Öj:tlederısoıın ~aat14derı16va kadar dahili 

' . 
lrn .• lalıklar muayenesi ( Ooktor .\lııııet 

" OTEL VE GAZİNOSU 
Emin bey) 

PAZ.\R GÜNtERİ: 
Üğle,len soııra !'aat 15 deıı 1 !-i ~ :ı kadar 
kulak, 1.ıuruıı. ho~az lıasLalıJ..ları ıııua\f'-. . 
ll('Si (Doktoı· \lt•tınwı K:'ııııil ht·~ ) 

Sincmasınd<t 

19 Temmuz 934 Pazar ~an iti~aren 

SİNEMASINDA 

23 Ye 24 Temmuz 

a 
= •• .. ' 

•• •• 

' Şeref Bey İdaresinde 

Balıkesiriıı lıer lı11s11sla ('il 

ıniikPıııııwl Ol(•fidir . 

PAZ.\HTESİ G(~LEHİ: 
Ü~led(•n e,,eı saat 10 tlaıı 12 ~t· kadar 
dahili hastalıklar ıııııayt•ıı<•si \Dolüor Alı-

DAGLARIN KIZI Gündüz ve gece " H · 
Kontur. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

1 met Erııiıı he,\) 
• SALI GCNLEHİ: 
i Üğleden evvel !':tat 10 tl:ıiı 12 ~f' kadar 
i dahili lıastalıkla ı ıııuavt>ııı•si (l>oktor .\h-

l , m~ı Enıiıı ı;~~ l , . 
j ÇA~S .\.MB .\ ( ıL:\ Ll·.H 1: 

Tı·ııısil ed«>ıılı•r: 

.\':\~EY ttBOYY~ 

HAHHY \"\"EL(:llMA~ 
BTTY STOCKETI> 

Etkiyalar üzerine o an bu operat flim 
fevkalade nefis ve zariftir. Çok güzel bir 
gece geçiraceğinizden hiç ıüphe etme· 
yiniz. 

manzara ve dans orı;i n al 

l1 
t€1 KAHRAMAN 

MEHMETCİK ~ 
1\ejsör 1\. . lli'ısı·~iıı Rey: •• 

Gerek Mem/ekel halkının, 
gerekbütün mısalir/Primizin 
umumıtakdirini cebPtmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo Oj!ledt>ıı ~oııra saat 15 dt·ıı 16 ~a k.atlar 
dahili lıastalıJ..lar ıııua~eııesi (1)111..tor lla
san Haif \ı.-~) 

İlaveten 
flim ... 

o ki~ilik ge ı H;li l- taı·a fıı ı daıı pa- ·~ 
zarertr si ~iiııtlüz :ıskerlere ~ece ı. 
unıuıı ı a. ~alı giiııü giiı11liiz lale- rı 
ye ~ecı· halkadır. H ~Plıri ıı , isıaııhul vp ızıııiriıı lıiitiiıı !.(aZPll'IPri 

Yakın.da İstikl:ll ıarilıirıiıı hıı salıeseı·irıi •• 
PEHSEMBE GC'r' LEHİ: 

. tt lllt!VCUlllll' 

HARP MUHABİRİ ı.:örüııüz. H • 

Öğledt•ıı soııl'a ..;aat 15 dPıı lli Hl kadar 
cildiye ve lıı·vli)e lıastalıkl:ın ıııua~Pııf'si 

(Doktor ~lelınıet Ali be~) 

,
. - -- '_ _ .... tf Balıkesirin en eyi tanınmış bir oturma ve 

~ t• dinlenme yeridir. 

1 c'!-----------------·-----· ·~ ~-~-~---- ~~-----..----
il.-- - .1 

1 

Muhterem llalıkesir 

Ahalisine Müjde. SAGLAM, 
. 

ZARiF, Bayı·<ı 111ıç ha)rv <ı ıı sa tın 
alma koıııisyonııııdan: Bu kere İstanbul· 

dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en mÜf· 
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem . 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka· 

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

• 

BiR 
mektedir. İpekli, yün· I 
lü kumaş-lar ve elbi· ucuz 
seler üzerinde olan 

ı - Asgari irlifa 1 - 33 olaıı lwy~ir ile as
gari irtifaı 1 - 35 olan katır tlalıa fazla iı'tifaııı-

bi umum lekeler bet • • 
Jakika gibi pek kı sa KUMAŞ ISTIYENLERE 

• 1 

da bulunan 1.ıevııir Ye katırlarda alınacaktır. Pa-. ' 
zarlık suretilr satırı alınal'ağındaıı lıavYaıı sala-

bir zamanda çıkarılır. y u· H .
1 
S 

Ayrıca kola ve elbise . Defa • • 
(•ak.ların 25 teııııııuz fi 34 ıal'ilıiııc.leıı itihart>n oıı 

aaa ütüsü de pek ehven aa 
a 

hrş ~liıı iı;irıdr lwrgiiıı Bayraıııu.:'ta ha.' uııı ~a
tııı alına koıııisvonurıa hav Yanı ile bt•ralıer ıııii-

fiatla yapılmakta ol· ooaaoo 
mduğunu muhtereha- ôô Oô 

. . 
raı·aat etmeleri ilıiıı olunur. 

J - 3 

tf A ı lkımıza tebşir ederim. 1 O O a a 
ôooa N aoo~ 

ô<I ôô 

Deneyiniz 

Balıkt.~siı· İııbisaı·lar 
B<aşoıüdüı·lüğ·üııdeıı: 

Sındırgı inhisarlar miidiiri~(·Li eıııaııt•t aıı

lurlarında mevcut. 9:il senesi ıııalısııliiııdPn 

ıııiiddeti k.anııııi~esiııi ikıııal •~tnıiş (J55o) kilo 
tiitiiııl<'r 17 · 7 - 934 tarilıiıuleıı itiharen 2 t güıı 

miiddetle ıııüza~·1>tleye vazoltııııııuşıur. Taliple
riıı ~«>vıııi ihale oları 6 - 8 - 93-1 Larilıiııde Sııı

dır~ı ıııiid(iri retiıır nıiiraı«Hıtları. 
' . 

ükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

---··--
Kuvayi Milliye caddesinde Ziı·dat bdnkası karşısında J ... ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa Zeki -• 

-~==~=====~===========~-
Balıkesir Askeri Satın Alma , 

Komisyonundan: 
Ban~ırma ,~ @~~?j@}'1~ 

1 
.ı D H k ~ Ber~aıııa kııaatının ilıtiyal'ı oları a~ağıda ~azılı ~rkiz kah ııı ı•rzaklar 

Susu!~!~.~=~~b~I~~~~~~: r..:; İŞ e imi ~ hizalarındaki tarilılt•rde ihaklPri icra t'dilet'ektir. Talipleriıı nıezkı'ır ~iiıı 
(~ "" ve saatlerdt> Rer~~uııa A~kı ı·ı saıııı alrııa koınisy ıııııı :ı ıııiirae:ıatlal'ı. 

de mukim Mürvetler köylü f \\;;: 
Mehmet Emin kızı Şe~riye ~a ~;;. M N ı·y az,. ~ Cinsi 
nıma maıraf ve resmı tahsıl ~ • '$? 
143 lira vermeğe borçlu Ban ;, Sadeyağı \l 600 
d!rma'nın Mürvetler. karye. ~ llastasırıııı cuıııa- ~ Zeytiı\\ağı 7500 
sınden Mehmet Emın karısı ~ darı ıııada l11•r güıı ~- Kuru fasulyP 3~,000 
Emine hı.nımın haczedilen ~ 1 '!!:. saat B ta 11 ı 7 .ve ~ Bul.ırur 30,000 
aynı köyde vaki nisan-338 "' 

~ kadcı I' . . \,!!rıl:ı rıla Pı'rı· nı· ·~ 1,000 tarihli Kesik ve Fındıklık ~ ·" -
ve Soğuksu ve Akçakavak ., • gPePl~ri kahııl Vf' i rıı • :360,000 
ve köy cıvarı isimli ve dai . ~ l<•davı f'dl'I'. @ Arpa 600,000 
rede hudutları mahfuz be§ & . ~ Sı~ıı· ('I i l ~o.ooo 
parça tarlaaı 14-8 934 salı ~ ; • 
günü saat ( 14) te verilen be- ~ Balıkesir K. ~· 
del tahmin edilen kıymetin ';;J.. ı -- o o 
yüzde 75 şini bulduğu takdir- @J - · O KT R 
de satılacaktır. Aynı günde _14 mllye c. No @ 1 

arttırma bedeli muhammen ~ "' . M h t S k · 
kıymetin yüzde 75 tini bul- '~ 12 2 ~ e m e . a ır 
madığı takdirde 29 8.934 ,:_-:. ~ c ~ Herglln hastulu • n ı ~ant ' tarihinde son müşterinin te· \'} . • .. .., . . • . " 

·~(fi' .. / f'!;l_J '(~~<:riifc r""'t>"" 2 ,fen nkşuına kııdıır kabul ahhüdü baki kalmak üzere j"' . ·:> ~-""·~ . .,..,,, "" . .,.l' 

saat ( 14) te en çok arttırana çıkarılan gayri menkule bir ed~ r. 

Kilosu İhale şekli 

.\cı~ 
• 
)) 

)) 

)) 

l) 

l\.ahalı 

ll 

)) 

Teminat 
İhale günle~i _ Saat Lira -6-8-9~ ı P. erte:-.i 10 () 12 

l) )l )) 1 l l HH 

" l) )) 14 180 
21- 8- !13-1 Salı 1 1 •)r ·> ~J~ 

)1 ) j )) 1 () ., 1 l) 
') . ' 

- 8 9"'..J. J- -. t) Pazar l 1 '.?O '.Z f> 
ll )) )) 1 .ı 1 .• - u 

tJ ~J -

l) l) n 1 () 1 3f:ı0 

NEYRO İN 
CELAL 

K. 

1 .• 
·> 

,-)() 

~~ 

ihale edilecektir. hak iddiasında bulunanların .\d n~s: M usı a fa fak 1 lı 
Taliplerin arttırır.a şartna· 

mesi muhteviyatı kabul et· 
mit olacakları ve satılığa 

evrakı müıbitelerile icra ıııalıallesiııdt• l\.:ıresi 1 Bütü11 asap ağrılarını süratle 
daireıine müracaatları ilan 1 b " b . . d , 
olunur. iiiiieiöiyiiiiiit u .. riiiiiie .. s ı_c_"_a_ .. _ıı_ı _a_._. i 1 

• • 
geçırır. 

YÜNİC!gga{ AN KAAR A \aggYONI~ 
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Satış yeri: 
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YON i S 

T AVSANLILl ZADE FAHRİ 
Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

Foto Filim Sümer 
1 

Bu defa A vrupa'dan getirdiğimiz 
son sistem filim m akinasile 

9 muhtelif poz 35 kuruştur 
\'esika işlerı nde de kııllamlır 

. 'Iİİ("•~ı•-,p :'alıipleriııiıı siııt•ıı1<na \f'l't'

ı·ı·klı'ri yazı, r<"kl:\ıııları llt'llZ fh;ıla ~ a pılır 

Balıkesir n..-. mazgah caddesi ma-
arif dairesi arkasında , 1 

------ -
Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 

Vilayet Matbaası - Balıke.ir 


