
Kalbi ile kafası arasında devamlı bir uz
laşma temin edenler saadete ulaşabilirler. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur . 
CÜMHURİYET; EMECE HAK.,fDEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

Oerecei hararet dün gölgıda 
kır~a ·çıktı 

Sahibi ve Baımuharrtrı 
Müstecaplıoj!'lu Esat Adil 
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Başvekil 

ismet Pş. Yalova'da 

ISTANBUL. 23 (A.Al 
Baıvekil İsmet Paıa Hazret
leri bu sabah gelerek Yalo
va'yı teırif etmişlerdir. 

Nafıa vekili Ali bey 

İzmir'e gitti. 
ANKARA, 24 (A A.) -

Nafia Vekili Ali bey hükü
metimlzce satın alınan iz

mir kaıaba hattını ve diğer 

hatlarda nafia teşkilatını tef- I 

tiı için dün akşam saat yir
mi ikide İzmir'e hareket et

miıtir. Vekil beye devlet de 1 
miryolları itletme mü
dürile diğer bazı müdürler 
refakat etmektedir. 

ANKARA, 24 (S.Ş) - Na- \ 
fia Vekili Ah 8. mukarrer o
l.an tefti§ seyahatini yapmak J 
uzere dün Ankara'dan ayrıl
mııtır. Vekil B evvela lzmi
r'e uğrıyacak bir hafta ka
dar İzmirde kalarak yeni a
lınan hattın iıletme ıeklini 
tetkik ve teftiş eyliyecektır· 
Ali bey avdetinde Balıkesir 
Kütahya yolile Eskiıehire de 
uğrıyacaktır. 

Arnavutluk ile Yunan tayyarecileri istanbul'da Sovyet Rusya 
Cümhuriyetabidesineçelenk Milletler cemiyetine İtalya arasına kara 

kedimi giriyor? 
İST ANBtlL 24 (A A.) 

koydular ve sergiyi gezdilt•r. 
Arnavutluk ile italya arasındki 
siyasi müııa"er ·at e~ki dost · 
luk havası içinde hulunmak 
tadır. Kral , hmet Zogo'nun 
Ankara'yı veya Belgrat'ı zi· 
yaret edeceği haherleri, İtal
ya'dan yüz çeviren Arnavut
ludun mukadderatında Bal
kan misakına bırıılamak iste· 
diğini teyit eylemektedir. 
Bundan lıaşka eyi ha her alan 
siyasi mahafilde söylendiği · 
ne göre kral Ahmet Zogo 
Arnavutluk ordusunda mu
allimlik eden seksen İtal
yan zabitinin vazifelerine ni
hayet vermell karını almak 
Ü7eredir. ltalya'nın Arnvaut
luk üzerindeki nüfuz ve ta· 
hakkümü kırılmış hir vazi-

İSTANBUL, 23 (A.A) -
3 flarp tayyaresinden mürek- ı 

kep bir Yunan filosu, dün 
saat 12,25 te Yeşilköy tay
yare meydanına muvasalat 
etmiştir. 

Yunan tayyarecileri Ye
tilkövde, İstanl:ul kumandan 
danlığı erka.nı harbiy" reisi 
miralay levfik, Bakırköy 

kaymakam vekili Şükrü bey 
!er, tayyare cemiyeti reisi 
Hasan Fehmi beyle cemiye
tin lstanbul ıubesi reisi Na
kiye hanim ve cemiyet mü
fettiılerinden, 4 zat ile Yu-

nan ateıymiliter ve ataıeneva
lı, Yunan konsolosluk erkanı 
ve tayyare zabitlerimiz ve 
kelabalık bir halk kütlesi ta-
rafından karrılanmıflardır. 

yettedir. IST ANBUL,23(A.A) - Üç _..,.,..,,.," 
[r· .. k b. 1 d •• .. •• harp tayyaresinden mürek-

uy u ır yı onumu k b' y f·ı d" y ·ı . ep ır unan ı osu un eıı • 
IST AN BUL 24 (S.Ş) ~lil- köy tayyare meydanına in -

li ıstiklal mücadelesinin te· mezden evvel Türk ve Yu
mellerinden birini tcskil eden nan bay"1klarile süslenmit bir 
Gazi Hazretlerinin riyasetle- paraıut attılar ve lstanbul 
rindeki Erzuru~ kongresi- afakında bir cev.,lan yaptılar. 
nin 15 inci yıldönümü dün Öyle yemeğini tayyare ce
ıehrimizde heyecanlı teza- miyetinin misafiri olarak Pa-
hüratla tes'it edilmittir. rapalas'ta yemiılerdir. 

bir muharrlrimize seyahat 
!erini §U suretle naklet1Ui§~ir: 

"Selanık'ten buraya kad •r 
olan 520 kilometre meıafe
yi 3 saat 40 dakikada kat
ettik. Hiç durmadan Dede · 
ağaç ve Edirne tarikile g"· 
liyoruz . Seyahatım•z çok 
güzel ve hadisesiz geçti. Yal. 
nız Edirne ile Çatalca ara
• nda bir sis tabakası ara· 
sından geçmek zaruretiııpe 
kaldık, Çarıamba sahahı 

doğrudan doğruya Bükreı'e 
varacağız. Oradan Belgrad'a 
Belgrad'dan da Sofya'ya 
geçeceğiz. Sofya'dan da 
memleketimize geçeceğiz 

lsatanhul'a ille defa geli· 
yorum. Şehrinizi yüksek 
töhretine tamamen layik 
olacak derecede güzel hul 
dum. Burada karıılaıtığımız 
hümu kabulü ha11aten kay
detmek isterim " 

Misafirlerimiz bugün mü
zeleri ve camileri ~ezmişler· 
dir. Yarın Yunan sef. rini zi
yaret edecekler yerli mal
lar sergisini gezecekler va
liyi kolordu, kumandanını 
Halkevi reisini tayyare ce
miyeti reisini ziyaret ede
cek !er ve resmi ziyafette 
hazır bulunacaklardır. 

girerse 

STOKHOLM, 24 cA.A. >
Har:ciye nazırı söylediği bir 
nutukla demi§tir ki: 

" Eğer ıark misakı ıarki 
ve merkezi Avrupa da istik· 
rarı temin etmek gibi bir 
netice verecek oluna İsveç 
bunu tasvip eder. Şimal mem
leketlerinin vaziyetleri esa 
sen mustakar olduğundan 

İsveçi'n bu misaka ittirak 
etmesi için hiç bir ıebep 
yoktur . SovyetRusya'mn mil
letler cemiyetine girmesi Ce
nevre' de sulhun tensiki için 
sıırfedilen rr eıaiyi kolaylaı· 

tıracaktır. 

Ha1p Var 
leyleklerle kartallar 

arasında 
Uarip ve s evımli bir hava· 

dis herkesin ağzında dolaşı. 

yor. B lmiyenlere duymt · 
yanlara da biz duyuralım: 

Ayvalık· Bıırğama arasın· 

da Altınova'Jaıı bir çay ge~· 
mektcılir. Bu çayda sivri 
sinek çok olduğundan oraya 
ilıJ.ç dökülmüştür. İki leylek 
bu illlçtan müteessir olarak 

Beşiktaş 

3-7 mağlup 
İST ANBUL, 24 (A.A.) 

IST ANBUL, 24 (A.A.) 
Şehrimizde bulunan Yunan 
hava filosu zabitanı dün cüm· Fransa'ca 

-,- olmüştür . Leyltk leşl e ri üze
\. rine ı ki kar tul konmuş 
1 ve onları parı· alumıya baş· 

huriyet abidesine çelenk Kabine buhranı mı 

Viyanalı Profesyoneller pün 
ikinci maçlarını İstanbul şam 
piyonu Beşiktaşla yaptılar 

ve 7,3 galip geldiler. 

Dağcılık kulübü 
ANKA.RA, 23 (A A ) 

Dağcılık sporunun Ankara'da 
da inkişafını temin için bir 
ku'.üp kuruldu, 

Buğday 
Ihracatıı;nız 

koymuılardır. Yerli mallar 
sergisini gezmiıler' sanayi olacak? l 

lam ştır 
Bu had ise bir leylek ta

rafından s~zilmiş ve derhal 
birliğinin sergi binasında ver PARIS, 22 (A.A) Sudday 
diği öğle yemeğinde bulun Taymie'e göre Fransa ihti 
muılardır Saat bette Yunan mal yakında yeniden bir ka- 1 
sefirinin verdiği çayda bu- bine buhranına maruz kala-/ 
lunmuılar, akıam yemeğini cak. Bu M Tardiyö'nün Sta· 
de tayyra cemiyetinin ver· viski itini tahkike memur 1 
diği resmi ziyafette yemit· komisyon huzurunda M Şo- 1 

!erdir . 1 tan'a tiddetli hücum emesi-
Yunan tayyarecileri mey- nin neticesidir. 

dana inmezden evvl Türk ve -"'"'"· ---------·--
Yunan bayraklarile süslü bir 5 O m İ 1y0 fl 
paraşut atmıılar ve latanbul 1 

aşakında bir cevelan yap_tık- liralık havuz 

bir kn~· arkadaşı haberdar 
edilmiştir. Bırbirini haber. 
dar eden leylekler ovaya 
Ü ;üşmüş, ıki kartalı hakla
mışlardır. 

iş bukadarla da bitmemit 
bunu haber alan kartallıır 
hücum etmiştir. İki postacı 
Balıkesi'rc gelmiş ve bütün 
leylekleri harbe davet etmi~
tir. Dikkat edilirse ~chrimiz-
de bir ıkı leylekten ba~ka 
kalmamıştır. 

Bey'iye 
ikramiyeleri 
M. Vekaleti havale 

gönderdi. 
A:'-<KAHA. 24 (!:'.!;)) !larp 

Şimdiye kadar11906 

ton buğday ihraç 

edildı. 

tan sonra tekrar Yeıllkoy'e 
dönerek yere inmiılerdir. 

Misafirler Yeıilköy hava 
müfrezesi kumandanlığı 

karargahını~ büfesinde izaz • 
edilmitler ve tayyare cemi
yeti İstanbul şubeler reisi 
Nakiye hanım, burada bir 
kısa nutukla Yunan tayya
recilerine beyanı hoıamedi 

ROMA, 24 A.A) - Na
polı ıehri bundan böyle dün
yanın en büyük kuru hav
zına malik ve İtalyan tran
satlantikleri için bir merhale 
olacak. inşaat !hale edilmiş· 
tir. Yeni havuz yalınız bü
yük gemilet·i değil, inıası 

Şimdı ovada müthiş bır 

leylek - kartal harbı vardır. 

Bu hadiseye müşabi lı ley
leklerin bir hadisesını belki 
okuyucular hatırlarlar. ınalüllerinin eytam ve ere

ınilin tütün bey'iyelerinrlen 
hakları olan ıkramiyelere 
ait havaleleri Maliye \'ekıı
letj Ziraat Bankasına gön· 
dermi tır. Ziraat Bankası 
keyfiyeti lıütün ~ubelerine 
tamim eylemi~tir. • 

Parlamento -
lar konferansı ' 

iSTA BLL. 24 ( s.~ ) -
İstanbul'dan harice yapılan 
buğday satışları ehemmi . 
yetli bir yekuna haliğ ol
maktadır. Mevsin ıptidasın· 

danberi yaln ı z limanımızdan 

yapılan ihracat yekfinu on 
bir bin dokuzyiiz altı tondur. 

Muallime 
hanımlar 

37 Memleketten 30oJEvlenaikl~ri .takdird~ 
M.. hh gelecek ! mecbu.rı hı.z.metlerı 
~~a • as . . _ : ._ . tecıl edılıyor 
l fA . Bl L, 23 (~ .. !;') f y lhTANBEL. 24 (S.!;i) Ma· 

etmiıtir. 

Bu nutka Yunan filosu 
kumandanı cevap vererek. 
gördükleri hüsnü kabule te
şekkür etmiştir. 

Misafirler Yeıilköy'den 
otomobillerle şehre inmiıler 
ve öğle yemeğim tayyare 
cemiyetinin misafiri olarak 
Parapalasta yemişlerdir. 

mütesa vver gemileri de ala
bilecektir. lnpat beı senede 
bitecek ve elli milyon liraya 
mal olacaktır. 

Şu garıp Jünyada leylek 
!er hakıkaten hemcins se
ver oluyorlar vess~ldm. 
Ayvıı.lık Meclisi umumi aza. 

sı olan baş muharririmiz
le tic.ıret odası baş klltibi 
tibi Ekrem bey bilmem ne 
dii~ünüyorlar 

1 llalk evcJ gençl~ı· kaza 
1 köyltı.rt• gidiyorlaı·. 
1 ------

Müsamereler verecek halkla konuşacaklar 
~fuallim mektebine men- ıuı~tir. 

sup altı gen\' uzun yürüyüş Yurınkı nüshaıııızıl:ı dnhu 
gezintisine çıkacaklardır tav8iblt verercğız. 

Cümhuriyet idaresinin sıhhi eserlerinden 

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

- 3- ve çocuk bakım evi ser tabibi 
B Bir doltumda yapıl lile, canlle hizmet eden mil· 

ma11 lazım gelen fenni te- letımlz efradına padı,.hlana. 
mizlikleri , sıhhi ıartları rahat bir ölüm döıeğlnl bile 
evlerinde temin edemiyecek fazla gördüklerini. halkın 
vaziyette olan bütün gebe- ne sağlığı ve nede haatalılı 
lerin · doğum vaziyeti tabii ile alakadar bulunmadıkla 
olsun olmasın · bilakaydı rını unutmıyalım Hudutlara 
ıart müessesede doğurtul· 1 fevç fevç sevk edilen aıker• 
maları. Ru sıhhi temizlikler• 'lerın nasıl ve ne ,eralt için
den makıadın ne olduğunu de doğduklarını; onları do· 
ve bunların bir evde ve bil- ğuran annelerin gebelikle· 
hasıa fakirler arasında ne rinde neler çektiklerini dil
dereceye kadar temin edile· ıünmiye, taıavvura blfer da. 
bileceğini ilerde yine ayrıca kikalarını feda edememlt 
izah edeceğim. olan o tactdarları hatırlıya-

C Vakitsiz doğumları hm Evet onla, eğer millete 
haıebile umumi bir zaafa karıı en küçük bir ıefkat 
duçar olup hususi bir ihti- ve merhamet hi11ile duygu• 
mama ihtiyaç gösteren alel- !anarak hayatlarından birer 
umum zayıf çocukların ba · dakika yaıamıı olaa lardı,hiç 
kımı. ıüpheılz bu insani dlltllnce-

D Çocuk bakımının !erinin bir veya bir kaç eıe· 
layikı vcçhlle bilinmemesln- rlnl bu cümhuri)et neslinin 
den veya tatbik edilememe- tevarüs etmesi icap ederdi. 
sinden ileri gelen çocuk ha- Her vatandaıın cllmburlyet 
zım teşevvüıleri, ishalleri, umdelerlne tam biraamlmi· 
hat akciğer hastalıkları mü. yetle bağlı oluıunun fU af&· 
essesede yatırılarak tedavi ğıdakl yazılarmın bir riya 
edilir. eseri gibi telakklslneklfJ bir 

E - Her gün ayaktan mani olacağını kabul edly· 
müracaat edecek gebelerin orum : 
çocuk hastalıklarını polik- Türkiyeyi ölmOıken dirilten 
lınikte mütehassısları tarafın· ve fU anda tenffüı eden 
dan ınuayenelerl icra ve her Türkün kalbinde en bG· 
icap eden tedavi ıekilleri yük sayğı ve sevııl meY
kendilerine izah edilir. klini i§gal eden o 

F _ Bunlardan mada bü- büyük ve yükıek fllhılye
tün anne olacaklara gebelik, tın, ıevgill relılcümhuruaıuz 

Gazi Muıtafa Kemal lıauet. 
doğum, loğusalık, çocuk ba- lerinln kurdukları cllmhurl-
kımları,tabii veya ıuni emzir- yet hük<lmetinin ve kendile
me tekilleri hakkında bilgi· rlnln kıymetli çalııma arka· 
ler verilerek yeni yetlttirl-

daılarının büyllklllklerini lecek neslin daha gürbüz ve 
daha sağlam yetiımelerine tebarüz ettlr"n en mlttemaytz 
bilvasıta yardım olunur. vasıfları ıudur: Mtlletlml:ı:in 

2 Bu müesseselerin siyasi, lçtlmal,idari,ilml. ik-
vücuduna neden lüzum gö- tısadi.. hulasa her hangi bir 
rülmüttür? Bu nokta ve bu ıahada oluraa olıun yllk· 
ıorgu tekmil yazının. tekmil selebllmeılntn, bQtlln Yatan· 
mevzuun en canlı ve en ruh- datlıtrın temiz bir kan,1ağlam 
lu kısmını teıkil etmektedir. bir can sahibi olmalanna mil• 
Çünkü malumualileridirki tevekkıf bulunduğunu takdir 
tefhis edilemiyen yani ne ol- eylemeleridlr · Blnaenale)h 
duğu. neden ileri geldiği an- ıağlamlamların aıhhatinl 
laıılamıyan bir dert tedavi muhafaza, hastaların bir ıiln 
edilemez. Şu halde bu mü· evvel sağlamalıtırılmalan için 
eueıeler ki birer tedavi yurt- icap eden zahmet ve maara. 
!arıdır. Bunlarda tedavi e· fı ihtiyardan çeklnmemele
dilerek dert nedir; ve bizim ridir 
böyle bir derdimiz ve bun· Bu emelledirkl cümhurlye
lara hakikaten ihtiyacımız tin ilk günlerine kadar kulll
var mıdır? besinde ineğinin yanı baııo· 

Evet muhterem okuyucu- da, tarlasında sapanın arka· 
larım, ben eminim ki hepi . sında,harmanında 1aman, toz 
niz bu dertleri ve bu ihti . toprak üstünde doğur • 
yaçları benim kadar ve hal- maya ve bunlardan aldı
ta bu aziz Anadolu toprak- ğı mikropların teıirile 
larında benden fazla ya1a . ağır haatalıklara ulrama
mıf olduğunuz için bunu da ğa; bu yüzden ve yahut ÇO• 

benden daha eyi ve daha cuğun tera gelmeıl gibi bu 
<"anlı bir tarzda biliyorsu günün tababeti için taıhihl ga 
nuzdur Bu acı ve Anadolu yet baıit ve muhakkak bir 
nun her bucağını saran dert keyfiyet teıkil eden do. 
fU idi: Sıhhi bakımsızlık, ğum arizalarından dolayı 6. 
aıhhi yardımsızlık. lüme mahkum bir halde bı-lıilde lstanbul'ıla 'l'ıldız sa- arif \'ekfıletinin yeni karar 

rayında toplanacak olan ları?a ~öre sekiz 8ene mec· 
parlametolar konferanslarına burı hızmet taahhiit eylemi~ 

Yunan filosu ile beraber 
şehrimize 14 ha va zabiti gel
miştir. Kaymakam Temelisin 
riyasetinde bulunan hu hey
et, yüzbaşı Sakturis.yüzbaşı 

Potamaynos, yüzbaşı Fran 
glso, yüzbaşı Kalos, yüzba· 
ıı Y orgos, yüzbaıı Varvare
soş, birinci mülazım Kap· 
sanbelis. birinci mülazım 

Gurupoli, birinci mülazım 
St11matyo, mülazım Kara· 
na viyaz.mülazım Pana~taıyo 
mülazım Y orgos, mülazım 
Tasyostan mürekkeptir. 

Halkavi namına yapılan 
Muhterem okuyucular, rakılan annelere yeni hükt\· 

asırlarca imparatorluğa ma metimlz doğuracakları za. 
ait hazırlıklara ~imdiden hum· i bulun1n muallime lıanımlar
malı faaliyetle' devam olun-

1 

dan ed~nenl~rin mecburi 
maktadır . hjzmetlerı tecıl olunaraktır. 

Kongreye 27 memleket Evlene.n m~allim~ hanım· 
parlamentolarına mensup !ar di]Pdıkl~rı ta.kdı.rde M:· 
me'b ı 1 _ ariC Vekıı.letıne hıçbır lazmı-us ar ve ayan aza arın 1 kt d 
da .. kk .. .. net vcrmedP,n mes e en e n ınure ep uç yuz mu- d 
rah has · ı· •k d kt' 1 ,::B!..,Y.:.;rı:.:,le:,:c~. a::.:k~l:.ar:..;;.;ı:"'r":-_"'."'.':::-=-ış ır" e ere ır. :-

memesinden dolayı icra ve-

El~ktrik işi Halledildi 
lSTANBUL.24 ( S Ş. ) -

Şehrimız elektirik şirketi ile 
hükümetimiz arasında 1926 
60nes'nde yeni hatların inıa
sı Ve taritelerin tezyidi hak
kında imza edilmif olan 2 
ınukavelename ahkamının 
tlnıdıye kadar yerine getiril· 

lciileri heyetince feshedil
miıtir. Şirket ~imdiye kadar 
tahsil eylediği mehaliği he
lediyeye verecek, yaptığı za
manları kullanamıyarak tran· 
vay ücretleri ucuzlatmağa 
mechur olacaktır. 

VekilleJ heyetinin kararı 
ıehrimizde hüyük hir mem
nuniyetle karıılanmııtır. 

Atina'da münteıir Akro 
pol gazetesinin iki muhabi
ri de, gazetenin hususi tay
yaresile filonun refakatınd., 
ıehrimize gel mittir· 

Yunan filosu kumandanı 

bu uzun tetkik seyahatı 
kin hazırlıklar bıtmi~l r 

lıci kıyefetilo ve yuruyıı-
rek gidecek geneler şu yo
lu takip ederek bir çok ka· ı 

zaları dula~acalılardır . 
B~lya, Edremit, Bürlıaniye. 

Ayvalık, Bergaına, Akhisar, 

Somn, Kırknğaç, Gireson, 

Balıkesir ve bu arada rast

lanacak bilumum köyler hal· ; 
kevci gen~·ler her uğradıkla· 
rı yerde inkılAbı yayan pi· 
yesler verecek, köylülerle 

konu,mcılar yapacaklardır, 
Piyes hazırlıkları da bit. 

Bisiklet müsabakaları cuma günü başlıyor. 

( Yazııı 2 lnc:I aahlfeınlzde ) 
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Serbest sütun : 

Ticari ikrar 

İkinci Cevabım 
( İkrarı mürekkep }in bir 

cümle değil, bir (terkip} ol-
duiiunu sadece itaretle iktifa 
etmiotim. Vedat beyefendi 
bu lıaretten fazlaca alınmış, 
"devrei tufuliyetten.ilk mek
teplere devam eden yav
rularımızdan .. " bahse lüzum. 
görmüş . Lisan kaidelerinin 

devrei tufuliyetten. ilk mektep 
ler hayatından öteye geçe 
miyeceğini, yat ilerledikten 
sonra o gibi kaidelerin artık 
hükmü kalmıyacağı netice
sine dayanan o mülahazayı 
- aflarına mağruren • biraz 
tıflane buldum. Ma -
mafih, benim o işareti -
mi üstat kendileri uzatmış· 
!ardır: 

Bir dokun bin ah dinle kasei 
fagfurdan! 

* • • 
( Mürekkep ikrar ) tabiri 

benim değil, hukukun, il· 
min icat ettiği , hatta daha 
evvel Fransız'ların kalul et· 
miş bulunduğu bir tabirdir. 
Bunun tam yerini tutacak 
hiç bir karııl ı ğımız yoktur. 
(Defi dava) ile aralarındaki 

nisbeti izah ettim. Tekrar 
okumak lıitfunda bulunur· 
farsa tereddütleri zail olur. 

ı:; 
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Ben " sarahatı kanuniye 
karşısında indi mülahaza
lar. da bulunmadım. O sa

rahatın içine dalarak ilmi, 
lisani, hukuki tahllller yap· 

tım. Bu tahliller hakkındaki 
beyanatım da bermutat ce
vapsız kalmıttır. 

• * 
* 

Aramızdaki ıhtiliıfın zevali 
hakkı teslim hakka teslim ile 
kabildir.Bir kaide hatası üze· 

rinde vaki küçük bir işareti 
bile ret ve hakka karşı-faz
la olarak • "dikkat. tavsiye 
eden zata ben cliyeyim l 

• * t.-< 

«İkrar tecezzi etmez» ka-
idesinin ancak tecezzisi 
mümkün olamıyacak ikrar
larda tathikı lazımdır "Te 

cezzisi mümkün olamıyacak 
ikrarlar demek(mevsuf ikrar) 
namını verdikleri ifadeler 
demektir . Bunun mahiyetini 
şerhettim . Tekrar tavzih 
ediyorum: Bu ikrarın (mev-

manda uzanacakları rahat, 
sıhhi bir yatak,fenni bir ba
kım, karşılaıacakları müş • 
külatı bertaraf edebilecek 
tıbbi bir mürakabeyi temin 
için bu doğum ve çocuk ba
kım evlerini ihdas etmiş bu
lunuyor. 

hakkında 

suf) ile ittisafı kEndislne 
mümteziç olan delilerin vasfa 

teveccüh etmesindendir.(Va
sıf) bizzat kaim değil, mev
suf ile kaimdir ve ona arız· 
dır. Vasfın tasavvuru mev· 
sufun vücuduna vabeıtc dir. 
Mesela (vadeli borç) terki· 
bindeki (borç) mevsufu- (va
deli} sıfatı ona arız olmaz 
dan evvel de - mevcut ve bi
zatihi kaim idi. (Vadeli) 
kelimesinin ona sıfat olması 

onun mevcudiyet ve kıyamı 
üzerinde hiç bit tesir ilave 
etmediği gibi, o kelimconin 
sıfat olamaması da kendi•in· 

de ki o mevcudiyet ve kıyamı 
izale edemez. 

Fakat, (vedeli) sıfatı öyll' 
değildir. Onun başlı başına 

mevcudiyet ve kıyamı yok· 
tur. (borç) kelimesile adeta 
(bilkimya imtizaç) etmiıtir. 
Binaenaleyh onu borçtan 
ayırıp müstakil bir mevcu
diyet addetmiye imkan yok
tur. Zaten vasıf mevsufun 
cüzü de değildir ki tecezzisi 
mümkün ve caiz olsun. 

Fakat (mürekktep ikrar)ın 

mahiyeti böyle değildir On 
da (aldım) filinin istilzam 
ettiği (vücubu eda) ya bir 
l ödedim ) fili taarruz edi -
yor ki ikiside yekdiğerile ha
li muarzadadır. Bunlar baı
lı baıına biu r unsurdur Mev. 

suf ikrar gibi yekdiğerile im· 

tizaçlarına aklen de, naklen 
de imkan yoktur ve esasen 
(aldım-ödedim) tek bir ifade 
değil, ayrı ayrı bir ifadedir. 

Y ekdiğerile hali muarazada 
olan bu ayrı ayrı ifadeleri 

(kül) addetmiye. değil Tür· 

kıye' de, dünyanın hiç bil' ye
rinde çare bulunamaz. Lisan 
sa itte lisan,kanunsa işte ka
nun, mantıksa iıte mantık! 

Mademki "ukudatı [ 1 I a· 
diyede gerek alacaklı, gerek 

borçlu mukabil iddialarını 

isbat ile mükelleftirler .• O 

halde, (mürekkep ikrar) da 
o kaideye uymak zaruridir. 

Çünkü: İsbat ettik ki (mü· 
rekkep ikrar) dahi "tecezzi. 
kaıdesine tabi olmıyan adi 1 

ikrarlardandır. 

Evet, borç mukabilinde bir 
senet tanzimi, itası asıldır. 

Fakat o borç senedini ver
mek de bir ikrardır. 
Muamelatı ticaiyede bu 

hususta bir tevsia gösteril
miıtir. Bu bahsin mevzuu
muz olan (merkep ikrar) 

[1] Doğrusu (ukut) tur. 

Sıhhiye 
müdürü 

Bugün gidiyor 
Sabık sıhhiye müdürümüz 

Oaman Oğuz bey bugün 
akıam trenile ve İstanbul 
yol ile yeni va> ifesi olan E . 
dirne'ye gidecektir 

Osman Oğuz rey şerefine 
dün gece Memleket hasta 
hanesinde saat 7 de bir zi · 
yafet verilmiştir. Dok. 
torla•ın bulunduğu l u ziyafet 
temiz birbava içinde geç · 
miş ve bir çok mesleki ko
nuşmalar yapılmıştır. Yeni 
sıhhiye müdüriin,üz bu ayın 
otuzunda gelecektir 

Balıkesir'de büyük hizet
ler gören ve lıir balıkesir 

misalile alakası yoktur. 

* "' ı:t 

Vedat beyin bu cevabın 
da bir evvelikisinden mühim 
falsolar vardır ki, şimdilık 

temas etmiyeceğim. 
Mevzuumuzu tekrar ede 

yim: 
"Bendeniz borçlunun: 
- İstenilen meblağ bor· 

cum idi; ödedim. demesi 
mürekkep ikrardır. (Öde
dim) demek başlı başına 1 

bir iddiadır ki onun her id
dia gibi isbatedilmesi lazım
dır ve o isbat (ödedim) di
yen borçluya düşer, dedim. 

Zatıaliniz: 

- Hayır, isbat (ödedim ) 
diyen borçluya değil, (ala
cağım var) diyen ala. 
caklıya düşer, buyurdu . 
nuz )J f21 

1 Ve bu mevzua ait tezke -
reyi (evd efendim • Vedat) 
diye imza ve yazınızla "tas
dik,,de ettiniz, değil mi? 

Ben noktai nazarımı sizin 
«indi» addettiğiniz, fakat 
benim aciz kanaatimce il
mi addeylediğim melin 
ve herdem taze kavaidi 
mant ıkiye. lisaniye ve hu
kukiye ile isbata çalııtım. 

O kavait benim haz· 
mettiğlm, acizane iılediğim, 
kendime mal eylediğim şey· 
lerdir. Eğer (Haydar Molla) 
gibi, (Ziya Bey) gibi, eazı
mı hukukun asarı muhalli· 
desini de tekrar okumak 
mümkün olsayd ı , faldei il 
miye olmak üzere onlardan 
da kemali mefharetle isti. 
fade etmek isterdim. Bunu 
yapamadım. 

Asrımızın Emin Vedat B. 
gibi nice evladı hukukunu 
yetiştiren o eazıma hürmet 
bir zimmettir. 

* * 
Mütalaalarıma ( indi -

[2] Birinci y~zıdaki tezkere
den. 

Derece 40 a çıktı 
Evvelisi gün ve dün mev 

simin en sıcak gününü yaşadık 
Balıkesir belki dün kadar 
hiç bir sıcak gün görmemiş· 
tir . Hafif esen bir rüzgar 
sanki insanın yüzüne alev 
çarpıyordu. 

bir ateş karşısında da in
san ancak bukadar sıcak 
hissedile '. ilirdi. Gölgede 
derece öğle üstü kırka çıktı. 

Gelenler, gidenler: 
Necati bey muallim ve li

sesi müdür muavini bu ak
şam trenile mezunen İsan 
lıul' a &idecektir 

hemşehrisi olan Osman O 
ğuz beye yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler dileriz 

dir) diyen muhterem avuka· 
ta Türkiye'nin en yüksek mer
cii hukukisi olan temyiz 
mahkemesinin bir (tevhidi 
içtihat) kararını ibda etsem 
acaba yine dediklerinde ıs 
rar buyuracaklar mı? İtiraf 
ederimki ben bu karara bir 

sevki tesadüfle muttali oldum. 
Yine arz ederim ki Vedat 
beyefendi hakka ser füru et- ' 
miş olsaydı, bu kararı neş
retmiyecektim. Mamafih, o 
karar temyiz mahkemesin
den "ekseriyetle. çıkmış ol
duğuna nazaran üstadın 

noktainazarını kabul eden 
: ir ekalliyetin de mevcut ol
duğunu kabul ve aziz Ve
dat'ımızın içtihadına hür· 
met etmek lazımdır. 

İıte \..arar : 

1 

İzci gençler 
Sabahleyin gittiler. 

Evvelki günkü sayımızda 
yazdığımız Ankara Gazi 
enstitüsünün bu sene mezun
larından Avni, Remzi, Hür
rem ve mu.:ıllim Şinasi bey
ler Balıkesir tetkiklerini 
bitirmişlerdir izci gençler 
hu sabah saat üçte Balya'ya 
hareket etmişlerdir 

Dün Şükrü Naili Paşa 

Hazretleri izci gençleri Hal
kevinde görmüşler v" kendi
lerine iltifat ederek takdir 
!erini de söylemişlerdir. 

Balıkesirde birçok yerleri 
gezen gençler buradan ay
rılırken memnuniyet ifade 
etmişlerdir. Bilhassa vali 
Salim bey ve Halkevinden 
gördükleri hüsnü kabulden 
minnettarlıkla bahsetmişler
dir. 

Gençler dün muallim mek· 
tebi arkadaşlarile mekteple· 
rinin teşekkül ve istikbali 
hakkında umumi lıir konuş 
ma yapmışlardır. 

••i .: :t'.:S' ., .. 

Altay 
Gelecek mi? 

Altay kulübünün gelme 
teşebbüsün.len evvelce bah
setmiştik. 

Bu eski haber tekrar taze
lenm ıştir . Bu tazeleniş eski
sinden daha açıktır. Bir tek
lif şeklinde olan eski habere 
yeni şeraitler de girmiştir. 

Altay takımı buraya gel
mok için yol parası ile iaşe 
ve ibate i stemekted ır. 

AlakaJarlar bu işle meşgul 
olmaktadırlar. Verilecek 
ceyapta bir şerait konacaktır: 
9 Eyiıllde de onlara iadei zi
yaret yapmak. 

Altaylılar 3 Ağubtosta gel
mek istmişlerdir. Bakal ı m ne 
cevap verilecek. 

!Bisiklet müsabaka
ları başlıyor 

ıdkrar lecez::i kafıııl el 
ıne:: kaidesinin /ııısıısi bir 
kurıu11 olan ticaret kanıı
nıınrla mw::ıı b .. lunması 
hasebile ancok mevaddı ti 
cariyeye mabihitıatbik olan 
kaidci ıııe::kıirenin ticari 
hadisat ve mııanıeldtııı is· 
lii:dm eylediği /111sıısiyellcr 

ııa::.ııra alınarak tecc:::isi 
mümkün olmıyacak ikrar. 
/arda tatbiki rıılıu kanuna 
muva/ik olacağı ve şıı ili [ 
harla mıiddeaaltylıin davayı 
ikrar nıa/ıiyelinde olan ifa 1 

desinin hitamından sonra 
tediyenin vukuıııııı isbol 
sadadında vaki defiııiıı ken
disine isbal ellirilıııesi icap 
edeceği eksuiyd/ıo lakarrıır 
etmiştir [:Jf » 

Muhterem 

* * * 
üstat Vedat 

beyefendi} e derin rnygıla 

rım. 

H. B. Çantay 
-
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934 Senesi mıntıka bisik
let birinciliği bu cuma baş 
lıyacaktır. 

Bisiklet heyetinin verdiği 
malümata göre müsabakalar 
bir kilom':!tre sürat ve 50 
kilomerre mukavemetten i· 
barettir. Sürat müsabakası 
cuma sabahı saat 10 da mu
kavemet ise 17 de olacak
tır. 

Hakem heyeti: Daniş, Şev
kı, Lütfi, İrfan beylerden 
ibarettir. Müsabakalara ka
za kulüplerinin iştiraki için 
kendilerine tamim gönderil· 
miştir . 

Müsabaka birincileri, Tür-
' kiye birinciliklerine iştirak ı 

edeceklerdir 1 

İdmancıları Çanak
kale'den döndüler 

GÖNEN, 24(S);i) - 17-7-
934 salı günü öğleden son· 
ra 30 kişilik bir grup Ça -
nakkale'ye temsil verm ek 
ve maç yapmak üzere ha· 
re ket etmişti. 

18 (:arşnmba günü g<cesi 
saat 22 · 1 arıısında belediye 
sineması salonunda çok mu
vaffakıyetli bir temsil veriL 
miştir. 

Muzaffer bey tarafından 

okunan ve pek beğenilen 

~iirler, Niyazı , Kemal, Yah
ya beylerin şiddetle alk · şla . 
nan zeybek oyunu, idmancı 

arkada~ların temsil ettikleri 
«İstiklal» piyesi ve H aki be
yin söylediği monoloğlar 

pek çok alkışlandı ve be 
ğenildi. 

20 cuma günü ak~am üze
ri Çırnakkle Türk Gücü ile 
Gönen İdmanyurdu aras;nda 
yapılan maç 2-2 berabere 
kalmak suretile neticelendi. 
Oyun \:ok samimi ceryanetmiş 
ve unutulmıyacak izler bırak· , 
m ı şt ı r. 

Gönen İJınanyurdunu, tem
sil ve maç muvaffakıyeti 

dolayısile öz canla kutlula
mağı kendimize büyük bir 
vazifo bil ı riz. 

Kızamık tekrar m1 
başlıyor? 

DAGILICASI ,24 ( S.Ş)
Evvelce hastalığın mümkün 
mertebe geçmiş bulunduğu· 
nu yazmıştım. 

Doktor Fazıl beyin neza· 
retile biten bu kızıl hasta
lığının daha bir iki vaka ile 
tekrar başladığı anlaşılmış
tır. Fazıl bey bunun için 
nahiyemize gelmiştir. 

Poliste: 

Bir hırsızlık 
Pazartesi günü Martlı ma

hallesinden Kazım efendi 
oğlu yağcı Mehmet Emin 
efendi Paşacamii önündeki 
şadırvanda ikindi namazı 

için abdesti almak için ce 
kedini çıkarup §adırvanın de
mirine astığı sırada şahsı 

mechul tarafından ceketi 
cebinde bulunan 23 lira ev
rakı naktiyesinin muslukcu· 
luk suretile aşırıldığı şika

yet olunduğundan yap lan 
tahkikat ve taharriyat neti· 
cesinde çalanın Gönen'li es 
kici Mehmet olduğu anla· 
şılmış ve Balya'ya firar e· 
den merkum yakalanarak 
cihheti adliyeye verilmiştir. 1 

Şaka derken: 

Kitap ~e 
Pirince dair. 

- Ne o koltuğundakiler? 
- Görmiyor musun?Kitapl 
-Yahu sen çok antika. 

laşıyorsunbe? Ne olacak 
sanki bu kitap hammallığıo· 

Bırak şunları. Elindeki ki· 
tapların yerine başlrn i~e ya· 
rar ~eyler al, bu okumanın 

sonu çıkmaz. 
- Ne diyorsun dostum. 

Sen okumak aleyhtarlığı ya
pıyorsun ha. Sana ben bir 
nevi ıuürteci derin. 

- Fazla okumak ta bir i~ 
yaramıyor.Fazla okuyanlar e 
dürüst kimseler oluyuor, ina 
nırım. Fakat .ı:ıeye yarar .. 
Sen çalı~ır kafa yaparsın 

bir anlaıılmumazlık yüzün· 
den bütün tahsilin hiçe dü· 
~e r . Sana neye bukadar oku· 
dun cahil olsaydın da demi· 
yorum. Fakat Cazla okumak 
çok defa acı ve teessüf adi· 
lecek zara'r verir. 

- Bunlar boş söz. Vatb' 
nına müfıt olmak, in
kılıl.bı şahlandırmak • Cünv 
huriyeti ilelebet muhalaz9 
ve müdafaa etmek» ıçın 

kuvvetli bir tahsil ve kafs 
yapmak lazım . 

-Seni takdir ederim.Be~ 
bu fikre muarız deği • 
!im.Fakat çok okumuşluk t• 
zarard ı r diyorum. Bir gün 
kafanın kurbanı olursun ; bit 
leke alırsın olur biter. 

- Sana şairin mısraların' 
hatırlatırım : 
"İmkan var mı sana leke sürmiye 
Yeterki yüzünde siyah olmasın, 

Kahpe felek değmez gönül vermi11 

Gönlünün aynası yüzün solmasıD• 
- Ben şairli kten çakmaııı· 

Fakat senin şu hatırladığın 

mısralara c~vap vereyim: 
İmkanı var sana leke sürmeniıı 
İsterse yüzünde siyah olmasın •. 
Değeri var feleğe gönül vermeJ1l1 

Elverirki seni anlamaz bulonması!lo 
İşte ~öy le bir uydurıno 

oldu. Fakat azızıın bence 
sen şu kitaplarm ağırlığı 

kadar pirince sahip olsay· 
dın kendine ve ailene da· 
ha \:Ok hayrın dokunurdu. 

- Fazla söylemeni iste· 
miyorum. 

Se!! şuur haricinde konu· 
şuyorsun , kitaptan zarar 
gelmez insana. 

Kitap, kitap , kitap ... 
Fakat haklısın! hayır ... 
Y .. 1 
aşasın pırınç .... 

R. Gökalp 

Bu gece 
Yeni Tükriye 

Eczanesi 
Nöbetçidir . 
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O ise - kadının ne yaman bir mah- / 
luk olduğunu siz de bilirsinlzya, dostla
rım!· kaşını bile yerinden oynato , adı. İh. 
timalki bu tesadüfe o da şaımııtı. Ne
tekim yüzünde hafif bir sevinç le be 
lirmişti; fakat soğuk kanlılığı sayesinde 
bunu belli etmiyordu. İda: "Ah, ne gü
zel bir tesadüf. Hangi rüzgar sizi bura· 
ya attı?" dedi. Filhakika sözlerinin sa
mimiyeti gözlerinden belli idi. Fakat 
artık çok tabii bir eda ile konuıuyor
du ve bu, eski konuşmasına kat'iyyen, 
ama kat'iyyen be:nemiyordu. Hatta ifa.! 
desinde azıcık ıakaya kaçan bir şey bi-
le seziliyordu. İda'nın tanmmıyacak de
recede lnkltaf etmeıl de, kahramanımı· 

zı ayrıca hayretler içinde bırakmıştı. 1 

Tıpkı billur bir kadehte, fevkalade her. 
rak bir su içinde inkişaf eden enfes bir 
çiçek gibi idi. Elbisesi de keı>disile mü.' 
tenasip olacak derecede güzeldi: Kül
fetten azade, cilveli, cazibe dar bir ge. 
yinişi vardı Başında çok pahalı bir şap- ı 

lca, omuzunda mükemmel bir samur at·ı 
kı .. Bey, İda'nm göz kamaıtırıcı yüzükler
le dolu elini beceriksizcesine öperken 1 

şapkaslle, omuzundan arkasına hafifçe 
bir işaret yaparak soğuk bir tavurla: 
"Kocamla da tanıtır mısınız; dedi . Mah· 
çup bir üniversite talebesi hemen ile· 

1 

riye atıldı ve güzel bir askeri •e
lamla kendisini takdim etti. 

Georgi İvanoviç kendini lulamıya· 
rak haykırdı: 

- Hay küstah, hay! Desene alela
de bir üniversite talebesi! . 

Bestekar acı bir gülümseme ile: 
- Evet, aziz Georgi lvanoviç, evet, 

asıl insanı müteessir eden onun böyle 
alelade değilde, fevkalade bir üniver · 
siteli oluıuya!.. Galiba bizim kahraman 
ömründe bukadar asil, bukadar yakı· 1 

şıklı bir genç yüzü görmemişti. 
Çok şık giyinmişti: Ceketi en büyük 

süs düşkünlerinfn vücutlanndaki tena· 

sübü bir kat daha artırmak için - giy.
dikleri haki bir çuhadandı; pantolonu 
sübyeli idi; başında koyu yeşıl bir Prus· 
ya kasketi vardı; sırtında da muhteşem / 

bir samur kürk . Kendisi de o nisbettef 
mütevazi, sempatikti. İda çok meşhur J 

bir aile ismi söyledi. O da hemen be · 1 

yaz güderi eldivenli eliyle kasketini çı 1 

kardı - içinden kırmızı şanjanlı bir 
astar parladı: - hemen sağ elinden de 
eldivenini çıkardı. İnce eli harifçe mo 
rarmıştı Anlaşılan eldiveni sıkıyordu. 

Topuklarını birbirine \urdu. Büyiik 
bir itina i'e taranmış küçük başını hür 
nıetle biraz öne iğdi Kahramanımız da 
ha büyiik bir hayretle: "Ya, demek 
böyle ha!. diye düşündü ve daha kör 
bir bakışla İda'nın yüzüne baktı. Onun 
üniversiteliyi süzen hakim nazarların

dan kendisinin bir kraliçe ve ötekinin 
bir köle olduğunu derhal anladı. Lakin 
bu, alelade b ı r köle değildi; belki bu 
türlü kölelikten büyük bir memnuniyet, 

hatta büyük bir gurur hissi duyan bir 
köle idi Çok samimi bir eda ile: "Te
şerrüf ettiğime son derece memnun ol
dum!" dıyerek hararetle Beyin elini sık-
tı ve güzel, mert bir tebessümle doğrul· 
du Sonra dostça bir bakışla: "Eski 
peresti§karlarınızdanım; İda daima sizden 
bahgeder .. ,, diyerek konuşmak için ze
min hazırlamak istedi, fakat İda sözünü 
kesti: " Sus, Petro Gene beni kızdır· 

mak mı istiyorsun ?,, ve hemen Beye 
döndü: "Azizim, sanki siz i bin sene gör· 
memiş gibiyim: okadar özledim! Hep 
konuşmak, konuşmak istiyorum ... 
Fakat onun yanında olmaz .. Bizim ha 
tıralarımız onu alakadar etm'ez. Bilakis' 
canını sıkar .. Canm sıkılmasına sebep 
olmakta doğru değil.. O halde biz Platfor

1 

m'a gidelim .. Orada doya doya konuşu
ruz. " dedi. Beyimizin koluna girerek ouu 
Platform'a götürdü: Platform'da ise bir 
kilometre kadar uzağa açıldılar. Geldik
leri yerde kar. hemen hemen dize çıkı
yordu İşte burada, İda ona aşkını itiraf 
etti ... 

Sabırsızlıktan hep bir ağızdan: 
Nasıl aşkını itiraf etti? diye sor. 

duk. 

Bestekar cevap yerine derinden ne
fes alarak bıyıklarını oynattı, omuzla· 
rını kıstı ve gözlerini yere dikti . Son· 
ra koltuğa pelte gibi yayılan vücudu· 
nu azıcık doğrulttu. İçi buzla dolu gii· 
müş gerdelden şişeyi hışırtt ile çıkardı· 
Fujerlenin en büyüğünü kendisine dol· 
durdu. Adaleleri titriyor, kısa boyrıll 

kızarıyordu. Şaşkınlığını belli etmeme!< 
için kendini zorluyarak, kıvas ( 4 ) içef 
gibi, kadehi temizledi ve gene Orga refJ 
kat ederek şunu okudu:" La isse moi,laifı' 
moi contempler ton visage:. ( 5) Sonr' 
bunu da yarıda kesti; bize döndü; büsbii• 
tün süzülen gözlı rini gözlerimize dikti: 

- Evet, sormakta haklısınız. Nasıl 
itiraf ettiğini de arzeylerim . Bu itiraf• 
maatteessüf çok tabii ve çok ciddi bir s~' 
relte oldu Şimdi, bu ne umulmaz, l:u ~ı 

1 . ' apta ca bir itiraf diyeceksiniz değil mı · 
·- Hakkınız var, fakat ne ya pal'"' 

ki bu bir vakıadır ve bilhassa aynen site 
anlattığım gibi olmuştur P'atform'a çı' 
lcarçıkmaz İda sahte bir tehalükle ev"e• 
la Maşa'yı. nasıl yaşadığını, hütün Moı· 
kova'daki tanıdıklarını, hasılı Moskovş· 
ya ait hütün yeni ha vadisi eri rnrd~ 

(4) Bir nevi şıra. -
(5) Bırak, beni, bırak beni yüzünü istif 
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A 
f Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketleri J 

A 

Ural' da sınai faaliyet Amerıka'ya alkol ithali ar ı Küçük iti:al'ta se~at ve N y 

o s 
Almanya 

Avusturya'ya Bom
balar gönderiyor. 
BERN,23 <A A. ) Sent 

Ga Polisi Konstans gölünde
ki Sataad limanında içinde 
bombalar bulunan bir gemi 
Yakalamıt ve içinde bulunan 
Avusturya'lı naziyi tevkif 
etmiftlr. Bunlar bombaları 
Almanya'da Avusturya'ya 

nakletmek için emir aldık· 
larını itiraf etmiılerdir. 

ViYANA. 23 ( A.A. ) -
Polis geçen gece Graz'da 
gizli bir Nazi içtimaı keıfet· 
mittir . --
Himaleya 

Seferinde 
2 ölü 1 meçhul var 
BERLİN, 24 ( A.A. ) -

Alman Himalaya seferi mü· 
düriyeli sefer heyetinden 
ikisini öldüğünü üçüncü kaşi· 
fin de akibetinin henüz şüp· 

Yüz bin kişi 
Brüksel'de büyük 
şenlikler yaptı 

BRÜKSEL. 23 (AA.) 
Belçikalı'lar Milli bayramla 
rını kutlulamağa devam et 
miılerdır. Brüksel'de, bazıla
rı orta zamandan kalma olan 
3000 cemiyet tertip edilen 
alaya ittirak etmi•lerdir. 

Kral Albert'in mezarını zi
yaret ettikten sonra 3000 bay. 
rak tatıyan yüz bin kitilik I 
alay saraya giderek kral ve 
kraliçeye tazimlerini bıldir
miılerdlr Fransız.Alman, Fla-

1 
man lisanlarile hitabeler söy· I 
lemiılerdir. Kral bu üç lisana 
da cevap vermif ve teşekkür 1 

etmiıtir. 

0 Tass" Ajans1 

Ural mıntakasında kimyc. 
vi ve madeni büyük bir kom· 
binanın infaHna baılanmıı
tır. Sovyet Şuralarının en 
zengin madenlerinden olan 
Deghuyarsk madeninin filiz 
leri bu kombinada ltlenecek 
tir. Kombinada senede elli 
bin ton bakır verecek olan 
bir bakır dökümhanesi, kü
kürt, asidsülfirik ve kimye
vi gübreler istihsali için kim
yevi fabrikalar olacaktır 

Müessese ilk defa olarak 
Sovyet :ruraları dahilinde 
azotlu ve fosforlu amofoz 
gübresi ile muzaaf süperfos. 
fat imal edecektir. Kombina 
senede yüz elli bin ton amo
foz ve yüz doksan bin ton 
süperfosfat verebilecek suret
te teçhiz edilmektedir. 

Dilin ger sine- 1 Avusturya Başve~ilinin Al
madan çıkar- manya ha~kında söylediği 

ken sözler 
heli olduğunu kayddeımiştır. 0.1. N k h 

ı ınger evyor ay· 
Fransız j d~tl~r~ filimini_ s~-

"Pesler Lloyd ,, dan 
Batvekil Dr. Dollusa'a pa

zar günü Mariazell ıehrinin 
fahri hemtehrilik diploması 
mezkur ıehrin belediye reisi 
tarafından takdim edilmit ve 
bu merasimde Dr. Dollfuss 
bir münasebet düıerek Al
manya'dakl hadi8elerden 
bahsetmiş ve:" Almanya'daki 
vekayi hakkında son hafta 
zarfında iıittiklerimlz ve oku
duklarımız hiç bir kimseyi 
memnun edecek mahiyette 
değildir. Alman milletini mes
ut bir istikbale götürmek va. 
it ve hayali ile ortaya atılan 
milli bir hareketin kısa bir 
zamanda doğurduğu hadise
lere bakınca derin bir hüzün 
ve elern duyuyoruz. Fakat 
iktidar mevkiinde bulunan 
ve kendilerinden yüksek o
lanlara kartı bütün vicdani 
ve ahlaki vecibeleri unutan, 
kendi kuvvetlerini takviye 

edecek ve itlerine yarıyacak 
her şeyin doğru ve haklı ol
duğuna inanan kimseler e· 
ğer kendi muhitlerinden baı 
ka kimseler dahi çıkıpta 
mevkii iktidara yükselmek 
isterler ve bunu kendileri 
için bir hak olarak tanırlarsa
buna hayret etmemelidir." 

. • yır ıçın gelmıştı 
Başvekılı ştKAco, 23 (A.A) -

Bugün Paris'e dön -
dü - Kabinenin mu
kadderatı iki ay 

sonra anlaşılacak 
TULUS, 23 (A A) - Du 

merg ile 15 dakika görüş 

tükten sonra M Şeron dün 
otomol:ıille Paris'e hareket 
etmitlir. Mülakatta başl.a 

hiç bir kimse hazır bulun· 
mamıt ve hiç bir tebliğ net· 
redılmemiştir. 

Tuluz'dan hareketinden ev· 
vel M.Şeron !adece vazifesi
nin verdiği neticeden mem 
nun olduğunu söylemiştir. 

M.Dumerg Paris'e salı sa
bahı döneceğini ve aynı gün 
saat 17 de toplanacak olan 
kahı neye riyaset edeceğini 
teyit etmiştir. 

Baıvekil " Le Temps .ga
zete,inin bir muhabirine ka 
bine içtimaının ertesi günü 
bir nazırlar meclisi toplanıp 
toplanmıyacağını henüz bil 
rnediğini söylemiş, vaziyet 
hakkında beyanatta Luluna· 
ınıyacağına teessüf ederek 
•ad ece dem ittir ki: 

"Ötedenberi dütünmek iti
Yadımdır Meseleye etrafile 
vakıf olmak isterim. Arka 
daflarımla görüımekliğim de 
lazımdır. Ondan sonra hir ka
rar vereceğim ve bunun ne 
olacağını nğreceksiniz 

" 

Amerika'lıların bir numara· 
lı halk düımanı diye andık· 
lar haydut Dilinger bir si
nemadan çıkarken polis ta
rafından ölc!ürülmiişlür. 

Po iis, Dilinger sinemadan 
çıkar çıkmaz ateş etmiş ve 
onu başından ve kalbinden 

vurmuıtur. Haydut bir ke

lime bile söylemeden ölmÜf· ı 
tür. Birisi hafifçe yaralı O· 

lan iki arkada ı otomobille 
kaçmqlardır Dilinger sine
mada Nevyork haydutlarının 
fenalıklarını gösteren bir fi· 
lim seyretmittir. 
ŞİKAGO, 23 (A.Aı -

Dilinger'in vurulduğu soka· 
ğa binlerce kiti toplanmış· 
tır. Hatıra meraklıları men 
dillerini veya gaz<!telerini 
haydudun kaldırımlar üze
rine yayılan kanlarına bula· 
mışlardır. 

Morgla yapılan tahkikat
ta Dilinger'in tanınmamak 
için yüzündeki bereleri bir 
güzellik mütehassısına mü
raçaat ederek izale ettirdiği 
anlaı•lmıttır. 

- --- - 1 

Türk sporcuları hak- ı 
kında 

MOSKOVA, 23 (A.A.) -j 

Demi§tir. 

Mısır'da ele~trikli 
şimendifer 

Sanor gazetesi Türk sporcu· 1 
M Türkische post" dan 

!arının Rusya seyahatına Ayan meclisi Kahire - Sü -
pek büyük bir ehemmiyet at iven şi~endiferleri~in iıletme 
fetmektedir. ı va tamır masrafı ıle Kahire-

tık tahdidata ta~i değildir salabet 
"Neue Freie Presse den 

v eıtngton'dan Reuter A
jansı bildiriyor: Müskirat 
memnuiyeti kaldırıldıktan· 

beri üçüncü defa olarak 
"Müskirat kontrol ittihat 
idaresi. ecnebi memleket 
!erden gelecek alkollu met 
rubatın tahdidahız olarak 
Amerlka'ya ithali - 1 eylıil
de baılamak üzere iki ay 
için · caiz olduğunu ilan et· 
mittir. Bu tedbir alkol ka
çakçıları ile mücadele etmek 
makaadile ittihaz edilmlttir. 

Alkollü met ubat, yuka· 
rıda gösterilen makam tara 
fından tanzim ve ıta oluna 
cak 1754 vesika ıahibi ta
rafından ithal edilebilecektir 

halya'da asteri komplo 
mürettiplerinden ~ir 

~ısmının affı 
"Pester Lloyd. dan 

7 Haziran askeri komplosuna 
karışmış olan kırk kadar 
muvazzaf zabit, devlet reisi
nin bir emirnQmesile her 
türlü takibatı cezaiyeden mu· 
af tutulmuşlardır. Maamafıh 
bu emirname mezkur komp
loya karışmış olan ihtiyat 
zabitlerile sivillere ~amil de· 
ğildir. Bunlardan başlıca üç 
maznun elebaşıları Wolsdem
ars ile birlikte divanı harpçe 

mahkum edilmişlerdi. Şimdi 
muvazzaf zabitler artık yaln ı z 
inzibati ahkllma tAbi tutul 
maktadır. Bu ahkllm isıı kıs· 
men muvazzaf hizmetten ih
racı amirdir. 

Amerika'da pamuk 
zeriyatının tah~idi 

" Pester Lloyd dan 

Vatington'dan bildiriliyor: 

Ziraat Nezareti birleıik 
Amerika devletlerinde fim · 

diki pamuk zeri yat sahasını 
28 milyon akr. yani l l ,2 
milyon hektar olarak tahmin 
etmittir. Geçen ıene pamuk 
ekilen saha 40,9 milyon akr 
yani 16,4 milyon hektar 
idi. Amerikan ziraat sindi 
kası 1934 senesi pamuk ha 
sılatını 26 milyon akr, yani 
10.5 milyon hektar olarak 
tahdit etmeğe çalıııyor . 

Heluan arasında 
şimendifer tesisi 
kabul etmittir. 

elektrikli 
masrafını 

"Prager presse,, den 
Journalde Moscou'de Kari 

Radek yazıyor: 
"Ziyaret ettiği Küçük İti

laf memleketlerinde Barthou'. 
ya gösterilen hüsnü kabul . 
Küçük İtılaf'ı içinden dağıt
mak ve bu memleketleri 
Fransa ile birleıtiren bağları 
gevşetmek için yapılan tec· 
rübelerin iflasa uğradığında 
artık ıüphe bırakmamııtır
Yeni kuvvetle tekrar canla
nacak olan (Avrupa'da hu
dutların revlziyonu) projele
rinden doğması muhakkak 
ve gayri kabili içtinap yeni 
bir harp tehlikesine karıı 
Küçük İtilaf kendisinin harici 
siyaset hatlarının değlımiye
ceğini katiyetle izah etmit· 
tir." 

Japon parlamentosunun 
feshi arif esinde 

,,Reichspost" dan 
Asabi gazetenin bildırdi

ğine göre yeni .lupon Başve. 
kili Okadu'nın siyasi fırkalar 
reislerile yaptığı müzakereler 
neticesiz kalmıştır. Pıırtilerin 
Okeda hükfımetıne yarılım 
etmiyerckleri anlaşılm• t.r. 
Başvekil OkaJa parldmı·n· 
tonun Ceshı ile yeni ıntıhabü 
ilanı icin İmparatora bir iru· 
de imzalamasını teklif edecek· 
tir. 

Bize gelen~ 

Kültür 
İzmirde kuvvetli gençler 

tarafından 15 günde bir neı· 
redilen ilim, sanat ve edebi
yat mecmuası Kültür'ün 18 
inci sayısı çıkmıştır. 

içinde kıymetli makaleler 
bulunan bu mecmuayı okur
larımıza sağlık veririz. Fiatı 
( 1 O) kuruştur 

Hafta 
İstanbul'da her hafta çar· 

famba günleri çıkan bu gü· 
zel ve eğlenceli mecmuanın 
16 ıncı sayısı gel mittir. Bol 
resimler, maka il er bulunan 
bu güzel mecmuayı okur
larımıza rağlık veririz. 7,5 
kuruştur -7 Gün 

Bu biı'icik aile mecmuasının 
son sayısı çıkmıflır. İçinde 
çok gi:zel makaleler hi· 
kaye ve tetkiklc.rle birlikte 
Yaıar Nezihe hanımla müla
kat vardır. Cidden nefis bir 
tabı ve resimlerle çıkan 7 
günü bütün okurlarımıza tav
siye ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • s ' • • • 
• avaııne R I, d-', •Yazan• 
: Küçük : eni\ eg1Şflfn18 :Mnkerem: 
1 Hikayesi : : Kamil : .................... , .............................. . 

Mııcıde haftada hır iskar- bu irı yarı Arabın nesine 
pin, senede bir ılşık değiş- kapıldığını yekdiğerine so• 
tirirdi. Şen, şakacı, güzel, ı ruyor, genç mahalle deli
ufak tefek bir kadındı. Tatlı kanlıları: 

bir sesi vardı. Konuhmllsını, 
giyinmesini eyi bilirdi. 

Moda'da oturuyordu. O 
civarda bulunanlar .1acido· 
nin dşık diiiştirdığini san· 
dalının, perdelerınin, elbise
lerinin renk deği tirmesin
den anlarlardı 

Macıde se\·diğı adanıın 
gözlerinin rengıne göre kul· 
l~ndıj!ı eşyayı derhal dtğış· 
tırırdı. !:leş senedır bu böy 
le idi 

ilk ılş kı genç bir bah
riyeli. ::far 91n, mavi gözlü 
Mac : de'ııın on çok sevdiği, 

bır sene mütemadiyen aynı 

ateşle yolunu gözlediği fa. 
hır .. 

Bırgün Macide hamakta 
sullan.rken: (Amun gözlerın 
ne güzel, deniz gibı gu?.el) 
diye yerinden fırlamış hız
metçileri. u~akları birbırine 
katarak bir huftada evı baş· 
tıın aşağı ıııavıye boyamıştı, 

AbaJorlar mavı, tavanlar, 
ınavi, elbıhelerı ma\'j, Bir 
ak2anı Fahır bu güztol kadı. 
nı \'Ok sevdiğı wavi rcııkle· 
rıne terkederek çıkıp git
mı9ıi. 

MJcide Fahir'ı zor unuttu. 
.\~ıklar birbırini koğaludık
ı·a, renk döğışti rmeler ço
ğaldıkça ~1acıdu'uın kulbı <le 
nas ı rlaştı. Şımdı ne Lcoıı " ııın 
yeşıl gözleı indekı ute2, nedto 
Muhir'ın ldcıvert gözl..rınde

ki şiır gönlünde kalmıştı. 
Kendısıne coşkun zevk 

saatleri veren hırçok erktğı 
usunu gı z.,mun m tt rhuınet_ 

oızce ırnğıııu~; ne goz ya~· 

larıııu, ne ölum tehdıtıcrıııe, 

ne mtihur teşebbüolörıoe 
kulak vermıştı. 

- Hen zcvkıru iı·ın yaşı

yorum. Hoşıundığım lıır er
keğe muhakkak malik ol 
malıyım. Usandığım zuıııan 

da o, defolup gitoıelı dtırdi. 
Şimdi ~lacıde .. bu sinirle

ihtırastan şaklıııımış, z~vk
ten kı::tılaşmı ı·apkın kadın 
yeni aşıkı A LdLılkerim'ı bek
liyordu. 

Gen\ kadın sevgılı arııbı
nı düşününce damarla rından 
bııyıltıcı bır hazıın iliklerıne 

kadar i~ltıdiğini duyuyordu 
Abdülkerım kuru, sinırli 

parmakları ılıı omuzlarından 

tutunca. acaıp bir .\1eın11 ı·e· 

kiliyor gibi lıazdun titriyor. 
du. \'e o bembeyaz di9leri 
ni gösteren genı~ tebes~ü· 
mü ile viizüne bakınca Mı
cide bi( katli yavrusu gibi 
bu ~lısır'lı zenginın dizlerinP. 
tırmanısordu 

Moda'yı şim•li bu dedi ko
du tutuşturuyordu Herkese 
bu küçük sarı ın kadının, 

- Mide meselesi azizim. 
Hazmeder maşallah. dıye işi 
eyiden eyiye alaya alıyor
lardı. 

Macide düşünmekten hic 
hoşlanmazdı. Sevmedıği, gül. 
mediği, konuşmadığı zaman
larda şarkı söylerdi. Sus
mak için uyuması lazımdı. 

Hayatında ikinci de{a -
ilk defa Fahir'ııı arkasından 
düşünmüştü çünkü derinderin 
düşunüyordu. Abdulkerinı'ın 
gözldri Rıyahti Kömür gıbi, 

gece gıbı, kuzğuni kedı tü· 
yü gıbi bir şey.. Tuvaletle
rını siyahtan vapQbıliıdi, 

Zaten sarışındı. Bu renk 
kendiRinı hır kat daha gü• 
zdlPştirecek ti. 

F.ıkat yatak odası, salonu, 
perbelıırı, haldurı, hulasa e
vın içınde herşey nasıl ai. 
yaha çevrilecekti. Bu renk 
eve bir boşluk, bir hüzün, 
hır matem verecekti . 

Renk rleğiştırmese .. 
~ımdi ev kızıldı. Çünkü 

Ce"a'tın gözleri mavi ıdı Ve 
Fahır'den ~onra ııvi bir lı:ıır. 
re daha mavı renge boyoma
ğa gönlü razı olamamıştı. 

Çünkü ilk acı pek kolay 
unutulmıyor. Fakat o kıvrak 
zekası ıle hemen kolayını 

bulmuştu. Cevta'ın saçları 
kızıhlı 

Abdülbekerim İçin de böy-
1~ bır kombını zon aradı. 
Amon yarabbı. Çatlıyec~ktı. 
Bu adamın saçları, gözleri, 
teni simsiyahtı. Asabıyetten 
ter t~r tepiniyor, eline gecen 
şeyi k,rıyordu. 

H•zmetçi Abılülkerim'ın 

saloııd'! bekled ğıni haber 
verd •ğı zamarı r ıık ıl ğışlı 

remıytceğine kanaat gt:tır

diği i\·ın pek hıddetlı idi. 
Bugun Abdıilkerım pek muh
teşem hır elmasltı gelmişti. 
Telı: ta~lı bir yüzük; genç 
kadın.n sivri tırnaklı uzun 
parmağına okadar da yakıt
mı~tı ki .. 

Şımdi Abdülkerim bu küçük 
kadından aşk İstiyordu. Elleri 
genç kadının beyaz kolların
da; boynunda dolaşıyordu. 

Macıde bır gün evvelki 
hduı aradı: Yok .. Aşk, he
yecan, ihtiras; zevk .. Yok .. 
Aman, bunlar bütün bir gün
de ne olmuşlardı? Abdülke· 
rım hassas dir adamdı. Ma
cide'nin buhranını anlamak
ta geçikmedj. 

- Rahatsızsın güzelim. 
Seni yalnız bırakmalıyım. 

Oıyerek çekildi. 
Bir ka{· saat sonra Ma

cide hizmetçisine !jU küçült 
tezkereyi bıraktı seynhata 
çıktı: 

«Beni aramayınız. Bera
her ~eçen günleri unutaLm. 
Ben, rPnk değiştirmeden 
yaşıyamam .. ıı 

Sonra iki senedenbuı kendisinin ev!i ol- j ona da cevap veriniz: Sizi tam Le§ sene
duğunu. bu zamanın bir kısmını kocasile denbui sevdiğimi l,iJmiyor muydunu7.? 
beraber Pctresburg'da, bir kısmını Avru- ve hala da sevdiğimi bilmiyor muıunuz?" 
pa'da bir kısmını da Viteb'deki (6) çift· Bu ana kadar ötede belirsiz, boğuk 
liklerinde geçirdiklerini. s~yledi Bey ise 1 bir sesle inliyen ork, ansızın mert, mu· 
ona yetiımek için kcndını zorluyor fakat zaffer ve kahhar bir sada ile gürledi. 
gitgide fenalaştığını, mütkül mevki- Bestekar hıkayesinin burasında sustu. 
de kalacağını hissediyordu. Onun için Bir ıeyden ürkmüş,korkmuı gibi gözlerini 
etrafı yığınlarla örten kalın k~r tahaka- gözlerimize dikti ve yavaı bir sosle: 
larının beyazlığından gözlerinı ayıramı- Şimdi İda'ııın ona ne söylediğıni 
yordu. Platform 'a yollara, damlara şu.ra· anladınız ya? Müsaadenizle sıze sorabilir 
da burada dökülüp kalan yeşıl, miyim? Beterin manasız sözlerile böyle 

ifade onunabilır mi? Ya o Y•m açık dudak· nun taıkesi'diğini yüzünden anladı. Kendi 
lar? Ya bunların hepsinin: yaııi yüzün, korkunç sualinin tal ii lıir netic< .; olan 
gözün ve dudağın birlikt., ifade ettikleri bu beceriksiz, hassas sükut içinde 0 da 
mana? Ya uzun, samur manıonunun ara- lıir müddet hareketsiz kaldı. Sonra 1 ir 
sına •akladığı eller? Ya zemini mavi ye denbire kalktı. Sıcak ellerini rıcak ve 
fil, mur bbalı bir İskoç ya kumaıından kokulu manşonundan çıkardı Boy ııuna 
yapılmıı etekliğinin altında beliren diz 1 sarıldı. Ve saadeti ölünciye kadar süren 
ler? Of, Allahım; bütün bu şeylere ve bir buse ile değil, 1 elki mezard<ı bile 
levki sözle olsun-dokunmak kabil mi? unutulmıyacak kadar uzun, cofkun, can· 
Hele bilhassa, dehvet ve saadetinin ıon· dan bir öpüıle onu öptü. Evet, yalnız 
suzluğu ile insanı anıızın ayaklarından öptü ve uzaklaıtı. Macera da f.ı.;nunla 
yere mıhlıyan bu itiraf ve (ıaşkınlıkla nihayete ermiı oldu 

gelin aramızda şöyle hir şart ta koyalım; 
Benim •Öylediğim sözlt'r - velevki bir 
kelime olsun - ilaveye yeltenmek istiye
nin kafa. ına bu ıampan} a tiıesini indir· 
mek hakkı benim olsun . 

Sonra bütün ~alonu çınlatan 1'ir ıesle: 
Garson, diye l·ağırdı. Balık çor· 

bası getiriniz. Kseres te, Kıe
res l 7 I te; fıçısile getirin ki baıımı lıoy
nuzlarımla Leraber içine daldırabtleyfm. 

O gün, gece saat on bire 
kadar içtik. Sonra "Yar. ve 

kırmızı vagonlara bakıyor, ba}<ıyor; bir sahne nasıl anlatılabilir? Tipiden son· 
kalbi duracak gibi oluyor sene · raki taze karlaırn kendine has beyazlığı 
lerdenberi lda'yı anlamadığını ile aydınlanan bu yukarı kaldırılmış yüz 
onu hu ana kadar tıpkı hir hay için, bu yüzün,tıpkı o kar gibi latıf,tasvir 
vuıı gibi sevdiğini ancak, şimdi farlrndi· olunmaz ahengi için, hasılı karlı havada 
Yordu ... Bundan sonrasını artık siz tah bir kat daha güzelleşen, size atkım itiraf 
min edehilirsiniz. İda,Yan Platfoım'un ı eden ve btı itirafa sizden bir cevap bek
en uzak ve en ücra !.ir kö esinde hulunan )iyen bu nefis genç kadının yüzü için ben/ 
sandıklardan birine yaklaştı. Üzerindeki size ne söyliyebilirim ki? Gözleri için ne 
karı manıonile süpürdü. Oturdu. Azıcık demiıtim? MenEkşe değil mi?Hayır,hayır 
sararan yüzünü !·eye doğru kaldırdı Me· bin kerre huyır, o gözler hiç menekte ile 
nekşe giizlerini gözlerine dikti ve akıl· rakla seyr:deyim:". 
lara hayret verecek hir süratle dedi ki: (6) Rusya'da garbi Oivina nehri üıerinde ı 
Şimdi azizim ıize bir sual daha soracağım bir vilayet. 

tebessüme benzer bir §eyle) değiıen, sa· Bestekar sesinin tonunu l•irc'tnf ire 
raran, yukarıya kalkıpsl:ıden bir cevap değiştirerek: 

bekliyen bu masum yüz için ne söylene· Artık kafi. Bu mevzuu bir tarafa 
bilir? bırakalım, dedi. Sonra sahte bir neşe ile 

Hepimiz susmUf, bestekarın yanan ilave etti: 
gözlerlle kızaran yüzüne bakıyor, onun - Gelin, bu maceranın ıerdinl' zil. 
bu bir yığın suallerine ne cevap vereceği- zurna sarho§ oluncıya kadar içelim. Bü 
mizl bilemiyordu ki iyi ki ~ene kendi ken· tün bizi sevenlerin ıerefine içelim. Ken
dine cevap verdi: 1 dilerile bahtiyar olacağımızı sırf aptaliı. 

Hiç, hiç, hiç; değil mi? Öyle ulvi an- ğımızdan bilemediğimiz, bu yüzden 
lar v~rdır'ki _ insanın dili tutulur; a!zını ı kendilerini ebediy~n ~aydettiğimiz, fa. / 
açıp bır ıes bıle çıkarmaz. Talıtn bir lut kat gene de kendılerıne dünyanın en 
fu mahsusu" olacak ki bizim kahraman 1 korkunç ve en çözülmlez lıağlarile hağ
da o anda bir ıes bile çıkarmadı- İda, O· !andığımız insanların tereflne içelim. Ve 

"Strelna" lokantasına gittik. Stre'na'· 
da sabaha kartı yaj!h börek ye· 
dık. Votkanın en adisi olan kırmızı kü· 
lahlmndan getirttik. Artık tamamile ıar· 
hoı olmuştuk: Bağırıp çağıran, kazank 
dansı eden birbirine karıımııtı Beste. 
kar ağır baıhlığına yakışmıyacak dere· 
cede kendini koyuvermiı; hiç konuıma. 
dan hırsla, heyeranla dansediyordu. 

Peml e bir sabahın kavurucu soğuğun
da araba ile evlerimize dönüyornuk 
Strastnı Manastırı'nın yanından geçerke~ 
dam 1 arın aranndan buzlu, kırmızı bir 

[7] - Bir nevi ispanya şarabı 
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Balık(~sir <tskeri s<ıtın 
<tlııı<t koınisyon1ınd<ın: 
lhlıkesir merkez krl'atınııı ilıti~ acı olan :ışağıda 
ı•iıısi '" nıiı..t;ırları y: zılı ('t·zaklar ıııiiıı:ıkasa su
retile satın alınacaktır. İhalesi 13 agustos 934 
pazartesi günü saat onda icra edilecek.tir. Talıp · 
lerin ıııeıktir giin ve saate Balıkf'sir satın alıııa 
konıisyoııu ııa müracaatları. 

Cinsi 
Nohut 
Odun 
Ko:ıııı Pli 

Mikdarı 

30,000 
;),)0 000 

12,000 
4-5 

B<ılıkesiı· Askt•ı·i Satın 
Alma Koıııis,-onundıın: 1 

Edrenıit'ıcki H' ı·i' arıı~daki kazaııırı !:134 se- 1 

nesi ilıti)acı i<;in : üz biıı kilo sığır f'ti kapalı zarf 
usulil.e .satın ahııa<'aktır E\saf \P şeraitini gör- I 
ıı~."k .. ıstıyeııler heı· giiıı ve ta ip olan! rı ilıalr I 
gunu olan 27-7-934 cumartesi giinü s:ıat15 de 
Edreuıit'te Askeri alım !'atım koı~ıisvoınıııa ınıir-

acaa lla rı ilan olunur. · 4-1 
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·-'-, 1 
1 SEHİR 1 !MAHFELi 

Sinemasınd<l 

25 Temmuz 934 ~arşamba~an itibaren 
Harp Muharibi 

Bu filiıııde torı;ıı, pi~adı· '"ta~
yart> lıarplcriııi H' h:: ııw~: ııtla hi ı· 
ıa~ l'tı ııı· (' •ra vı• ask. salıııt>lcriııi \ 

• 
dikkat 'r lı<• ' eranla SPYrı•d<>e.-k-. . 

SİNEMASINDA 

23 Ve 24 Temmuz 
Gündüz ve gece 

KAHRAMAN 
MEHMETCiK

1 

s ıııı ı. 
\ Hf',f

0

Sör K. Hiise,,irı Br.v: 
• • ) l'H'a: 
ika ınet \ esiJıası ı · o kisilik µı'tı~lik laı-.ıfıııdaıı pa

ıar·ertesi giiıı<liiz askerlere gecf' \ 
. \sk.ı•ri korııik. uııııınıa. :O.alı ı.tiirıii giiııdiiz talt·-

B<ılıkesir· İııhisa rl<tr 
B•ışnıüdii ı·Jüğ·iindeıı: 

Sındırgı inhisarlar miidüri:f'ti eıııaııf't aıı· 

lurlarıııda nıe\c11t !)j 1 seııesi malısuliindeıı 

ıııiiddeli kaııuniyesiııi ikmal ctıııiş (4550) kilo 
tütünler i7 - 7 - 934 Larihiııtleıı itibaren 21 ~üıı ... 
miiddeıle miiza~ edey.· vazoltııını11ştur. Taliple-
rin vevıııi ilıalr oları 6 - 8 - 93-t tarilıiııd(• Sııı· 

dırgı ıııiidiirivetiıw ıııiiral'aaılan. . ' 

B<ı l ı kt•si ı· , \skt' ı·i Sıı tııı 
ı\ lına li<•ıı1isyonuııcl<ın: 

Edı·eıııit'tPki kıt'at ilıti.' :wı İ(.'iıı kapalı 

zarf usulilP oıı iki lıiıı kilo -.adr v;q~ı satırı alına· . . 
ı·akıır. 

:~ - E'saf ve ''°ı·aitiı : i giirııwk i~ti,f•nlt>riıı . . 
her µiiıı H' istPklilrı·iıı ilıalP giiııii nlaıı ı 2-8-H34 
paza"trsi giinii sa<ıt 17 : "kadar ıııurakkat temi
nat akcası olaıı 7~0 lira' ı ha' i ''' teklif zarfla-. . 
rilf' birlikte Edrcnıitıı·ki Sa. ,\1. Koıııis,oııurıa nııı 

• 
ral•aat e~ lc ı ıırleri il:\ıı ol11n11r . 

J - fi 

B'ılıkesir ~ı\skeı·i S<ıtın 1 

Alnıa l{oınisy<lnundan: 

su,·o re 9'30 Cuma matinam z 2,30 duu r . V, e -."ec~· halkadır. ' ! 
Sinemamız gayet serindir. Soğuk hava ,, 

makinaları ve vantiratörleri daima faali- f İstikl:ll tarilıirıirı hıı ~alırsPrirıi ~!!!!!!!!!!'!"'!!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!'!!=-"~======-===~~ 
yettedirler. 1 ~iirüııiiı. SA GLAM, _ 

•· 
Balıkesir kııaaıı ilııiyacı İ<'iıı ıııuktezi \üz biıı 

kilo sığır r.ti, yirıııi bin kilı; sade ya~; kapalı 
zarfla ve lıavvanat iciıı üc viiı bin kilo saman 
aleni munakasa ilP ihalelf'ri ) ı-8-934 cunı:ı rh•si 
günü ~aat onda yapılaeaktır. Taliplı>rin nıeıkt'ır 1 

gün ve saatte Balıkf'sir Asked ''aıın Alrııa Ko- : 
misyonuna müracaatları. 4-2 ; 

, '\
1 

ZARiF, 
Muhterem Balıkesir 1 

Erdek kıtz•ısı ını1Imüdiiı·- 1 
lüğ·üııden i 

:: 1 Tf'mnıuz 93 larilıinde ilıalf'si nıukarr Pr, 1 

Erdı·k lındudu F:ıl.'a ıııe,kiinde Yurıan'Jı Kangal 
l~azleri o~lu Xikolaki'deıı mrtruk (17~~0 ~ı. 11 ; 11 _ ı 
rahhaı ve 1 (365.Ağaç)ı muhtevi heş biıı lira eski ı 
~arış bedı• :Ji bir kıt'a Ze:tiııliğiıı ıııiilkheıiııe \f'- 1 

rilerı hf•df>I hadclı 1:1.' ık güriilıııediğindf'ı; 28· 7-934 l 
Cunıartf'si ~iiııii sa;., 115.leihah•siyapılıııakiize- : 
re <llf'lıi nıüza~f'desiııiıı bir hafla miiddetlf' \f' 

eski şartlarla temdit edildiği ilan olııuur. 

YENİ ADAM 
ıı Yeni Adamıı çıktı. Bu 30 uncu sayıda arziyat, sanat 

tarihi, içtimaiyat tarihi deuleri, muhtelif makale ve tet
kikler hikayelervar, ayrıca <<Yeni Adam» radyo alfabesi
nin tefrikaıına başlalmıştır Okuyucularının kültür ih
tiyaçlerına her sayısında biraz daha olgun bir şekilde ce 
vap veren Yeni Adam'ı herkese tavsiye ederiz. 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en mü§
külpesent bey ve ha· 
nım efendileri mem
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka

lar imal edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye
ni bir hale gelirli-

Ahalisine Müjde. 

• 
BiR 

Defa 

Deneyiniz 
" . , . ': •, . . . • ' • .:. . '-. ....... ~ . ı· ' 

mektedir. İpekli, yün- 1 

lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi umum lekeler beş 1 

<lakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muntere ha- 1 

lkımıza tebşir ederim. ı 

1 

ükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi /v1illiye caddesınde Ziraat bankası karşısında 
ŞAPKA y APIM EVi Mustafa Zeki 1 

--- - - _____ -.1 
~r~ r~~>"~~r.ı@"~ 
~ ~ ' 
I~ n · LJ k. • ~ ı 'i" rş ne ımı t 

~ M.Niyazi ~ 
Erdek Kazası Mal Müdürlüğünden: 

~ llastasıııııı ı•uıııa- ~ 
i daıı nıada l11•r giiıı ~ 
~ saat. 9 ıl:ııı ı 7 ye ~ 
~ kadar . \grılarrla ~ 
? ge<'f'l~ri J..alı11I \I' ~ 
~ tf'cla"ı eılPr. " 
" ~ @Balıkesir K. ~ 
~ mllye C. No ~ 
~ 122 ~ 
~.@Ya~@",@' 

Mahalle ve 
karyesi 

Erdek fıu,lu 
)) 

Ekiıılik 
.\saı";ı Hıpıcı • r'I ., 

Ti.irk eli 
)) 

1) 

)) 

Gıiııdo~du 

Dr. M. Ali 1 '\.: t' . ll ı ,~e sı ıı arnıara 
1 

Mevkii 

Raııırıa 
)) 

.;alıil kf'ııarı 

SöğiiLlüdere 

Kö' lf' • . 
)) 

)) 

)) 

Tahrir 
No: Cinsi 

54 
3 
•) -

Rir kısıııı tarla 
Bataklık arrzi 

)) )) )) 

lıarap ~ol dt>ğirıııiııi 

B - K" ··ı ·>~o cıg llllll\: -iJ 

ıııaa arsa daııı 
.'1aa arsa lı . ır:ıp maza 
ıllaa arsa hara lıaıı.-

17 .\laa arsa harap lıanf' 
!l~ Harap kafı,Plıaıır. 

( Tespit ) 
Yekdiğeriıw nıuttasıl • 

.llf'klt>p 30 iki hap nıaili iıılıidaııı 

Miktarı 
M. M. 

(i440 

,)(){)() 

400 
ı ı ;,u 
2:10 

75 
85 

Muhammen 
kıymet 

Lira K Kimden metruk olduğu 
00 ~hıh:ıdil r11ııı(ıııeı;lıııl) ı •ı -,y:) 

25 
:~o 

00 
üü 
00 
no 
00 

)) .. )) ., 
)) " )) )) 

Hı·li Kosta 
Bahal:ıı·ı Hirto Kiri(• 
1 roııidi oğlu Taııas 

• • 
40 Oı ı .. >> » 

:)0 UOL,•oııidı danıadıNikolaki l 
00 .\lulıatlil nıııı (ııu•c·lıul) ! fi() 

uı' .\1 it ro Kofı•ra 

Yolu 29 Har·ap lıaııe (Ankaıı) 
-~eı~ılek.r.t lıa~talıa- Yııkarıda cins H .' tafsil:'ıtı saiı-rltri y;ızılı oıı parça ga~ ri 1111•ııkul ı•ıııvaliıı, indı·I nıiiza~ t'tlı· ıa- 1 

, rıe~ı cılt: trr.ngı. hel- • · karrur edt>cek berlt>lleri pf'Şİn para ( .\rıkaz !wllı·li nakittir. ı "·:·a 1 i ı ı·i ll'rlİI' ıasfi~f· lıoııosii\lf' 
, so~uklugu hastalıklarıj defateıı tediye edilmek 'e ilaıı iicrt~ti, 1<•1lali~· r, pul Vf' saiı·p ııı:ısaı·ıfaıı ıııiişt(·ı·i\e aiı huhııın;ak 
: mutelıassısı. . iizere dokuz part;aııııı mülkiyeti ,e bir parı;aııııı da :alıııız aııka~,ı: · 

1 

1 l l - 7 - 944 tarihinden biliıib:ır 30 temmuz H3-l tarilıiiıP ıııiis:ıdif pazartı>ri ~."iiııii saat ı .-, tı· 
Hastalarını saat üçte ' 

, hükümet caddesinde mu- ilıalPleri yapılmak iizere )'İrıııi giin nıiiddf'tle alf'ııi miiza~ı~de.ve J..oıııılrııu~tuı·. 
ayenehanesinde kabul ve Taliplı>riıı ~rvnıi ıııeıkı'ırıla yüzde yedi buçuk depozitolaı·iJp Vf' şaı ıııaıııeleri giil'tıll'~ \C tafsi-
tedavi eder. . -11 laL almak isti~enlerin lıf'l' iş güııündf' Erdek maliyesiııf' müracaatları il:'ııı olunur. 
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Satış yeri: 

TAVSANLILI ZADE FAHRİ 
• 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

Foto Filim Sümer 
Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim m akinasile 

Balıkesir nc,mazgah caddesi ma
arif dairesi arkasında 

;- .' ~ ' - ..• ' . ·- ·: . ' 

NEVROZ İN 
CELAL 

Bütüıı asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 

Vilayet Matbauı - Balıkesir 


