
• Köy ~lr cemiyetin te~el taşıdır 
onu eyi ~uralıın ve eyı ~oruyalını 

Haf ıa ve~ili Ali ~ey nün şehrimize 
g!ldi ve ~uradan Kütahyayı 

hare~et etıi 

Nüsha11 Her yerde 3 kuruıtur. 
CÜMHURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğ-lu Esaf /idil 
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N f Vekilimiz Ali Bey Biı· ölüm 9 Eylul Panayırına Uykusuzluğa Dair 
a ıa D lf .. . . 

Dün Balıkesir'den Ba~dırma'ya O US IÇln İran ve Mısır da giriyor. 
İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Profc· 

sôrü Dr. Wintcrstein tarafından. 

Bir kaç zaman evvel bir Aletin tellerinin ihtiza. 

geçti ve dönüşte beş on da~ika 
kalarak halkla temas ettı 

An~arada iyin yapılaca~ 1 üzeredir. Pavyonlar kapatılmak 
İZMİR 28 (S.Ş)- l'ugün tin;n te6m(n p<naJ ıtımıza 

,. Var' ık "mecmuasında ( J.3. zını durduran bir maniaya 
934), insanlorın taharriyat benzetebiliriz. 
maksadı ile kendi 'ücutla- Buradan anlaıılıyor ki sinir 

Ali bey dün şehrimizdeiiKütahya'ya h~re~et .. etti. . 
Bir haftalık bir tetkik asker ve polıs mufrezesı 

Türkiyeyi Tevfik Rüş· 
tü bey temsil ede

cektir. 

de vali paşanın beraberinde iştirak elliği ve sefaret ına· 
Türkofıs müdürü Akil Eııırul- kamının salahiyetle talimat 

lah,:sanayi müfettiti Nazım, aldığıAnkara'dan tebliğ olun· 
borsa komiser vekili ihsan 
Leyler Leynelmilel panay·r 
iıleri üzerinde çalıımıılar

muştur. 

rınc!a tatbik ettikleri uzun cümlesi ne kadar hauaı lıe 
uykusuzluğun te•irine dair iç ve dıı tahrltlerln berta
bir yazı yazmıştım. Bugün raf edilmesi o niıpette güç· 
de gayri ihtiyari olan ve in leıir. Bu sebepten ılnlr cüm
sanlığın en muzip ve mün- lesinin gayri tabii hasaaalıjiı 
teşir bir derdi olan uykusuz. uykusuzluğun en baılıca ıe· 

h k •olan Na- ile mebuslar, belcdıye reisi seyye atına çı mı, 

V k ·ı· Al' b d"n sa· ve memurlarla halk trrafın-fıa e ı ı ı ey u 

A:\KARA, 28 (A.A.) -
Bugün saat 12 de şehrimiz· 
deki Avusturya sefarethane-

İzmir'in timsali olan üzüm 

dır. . . f I dan karıılanmııtır · b h 1 'rden gelmış ve az a 
a zmı . Ali bey on beş dakika kadar 

tevakkuf etmeden valı beyle 
istasyonda kısa görüşmeler 

yapmış ve sonra halkın se
lamları arasında Kütahyaya 

sinde müteveffa başvekil M. 
Dolfüs'ün isliraha 1 i ruhu için 

lstrogu kumaı mağazasile 
şekerci Ali Galip ve helvacı 
Ziya Ahmt.t firmaları ve 
diğer bazı trikotaj müesse 
seleri ile kuru yemi~çiler a
laka göstermiıler ve pavyon 

incir ve afyon müesseseleri· 
ninkıymetli ve müstakil pav
yonlar yapması ta hii ad do· 

lunuyor. Faaliyet devam edi 

luktan bahsedeceğim. bebidir. 
Burada hekimlik ilminin Uykusuzluk uyku müdde· 

tanıdığı, uykusuzlukların ne 
vilerini, muhtelif tedavime
todlarını saymıyacağım Ya). 

tinin kısalması demektir. Bu 
k11alıı baıta veya ıonda 
ola.bilir. Yatar yatmaz uy· 
kuya varamıyan bir adamın 
haline akıam uykuıuzluğu 

veya ön uykuıuzluğu diye
biliriz ki. asabiyetten doğan 
uykusuzluğun baılıca ıekli 

dır. Sabah veya akıam uy· 
kuıuzluğa erken uyanmanın 
neticesidir ki tekrar uykuya 
dalmak imkanını vermez. 

birlikte Bandırma'ya gitmif· 
tir. Akıam saat yedi buçuk 
ta Bandırma'dan dönen ve· 
kil bey istasyonda bir kıta hareket etmiştir· 

= -. 

İki İtalyan Yelkenlisi 

bir Ayini ruhani yapılacak 

ve ayinde bütün Avusturya 1 

kolonisi bulunacaktır Ayinde, 
Türkiye Cümhuriyetini Ha
riciye vekili Dr. Tevfik Rüş
tü bey temsil eyliyecektir. 

!arını almıılardır. 

Bunanın kıymetli Sfirma 
sı iştirak etrnitlir. Hu husus 
Bursa valiliğinden telgraflan 
mııtır. Kütahya, Esklıehir, 
Bozüyük fabrikalarile muha
l1ere ediliyor. İrak hükiime-

yor. Pavyonların en çok on 
güne kadar satılacağı ve 

peyleneceği kuvvetle umul
maktadır. Son saatte inhi· 
sar umum müdürlüğü müs 
takil pavyonları için dört 
yüz metremurahbaı yer al
mıştır Mısırdan teklif olunan 

nız uykunun mihanikiJ etine 
dair yeni malun.atın verdiği 
esasları izah edecejiim. 

Uykunun vazifesi yorulan 
dimağa dinlenebilmesi ıçın 

sükün bahşetmektir. Bu siı· 
künu elde etmek için dimağı 
yeni faaliyete tahrik edecek 
harici tenbihlerin mümkün 
mertebe bertaraf ediımesi 

Havanın muhale( etinden dola
yı Fethiye sahillerine yanaş

mak istediler 

Hava orduları hare
kete geçti 

ROMA, 27 (AA.) - İste. 

fani ajansı bildiriyor: 

Avusturya Batvekılinin 

katli üzerine karıııklıklar 

ihtimaline mebni hava or
dularının harekete geçmesi 

için emir verildi. Gönderi -
len kuvvet her ihtimale 
karşi kafidir. ı\ vusturya'daki 
vaziyet tabiiliğe doğru git
tiğinden ihtiyati tet -
birlerden daha ileriye gidil
meye lüzum kalmadı. 

Bir taifenin yaralanıp öldüğü yolundaki 
iddia nedir? 

ANKARA 27 (AA.) _ Şimdiye kad~r yapılan tah· 
' kikatta hadısenın ceryan 

Bu ayın 2 nci günü akşam ettijii zaman sahile çıkarılan· 
üstü Fethiyenin takriben 30 !arın sahil muhafızlarımızın 
k ilometre cenubunda Kal d b 1 ld araların a ir yara ı o U· 

kan ve yahut Kalamakya ğundan asla bahsetmedikle-
Limanından 15 kilometre ri teeyyüt etmiş olduğu öğ· 
mesafede çay ağzı denen renilmiştir 
mıntaktıda zeytin burnu ö-
nünde iki iıarehiz motörlü 
yelken gemisinin gelip dur 
duğunu görer. sahil muhafız· 
)arından iki nefer derhal 
buna koşarak düdük öttür 
mek suretile gemilerin kap· 
tanlarını sAhile çağırmışlar· 

dır. Bu iıaret üzerine güver· 
tel erde duran mürettebatın 
anbarlara gittikleri m üşa
hede edilmif ve neferlerden 
biri tehdit ve ihafe ·maksa· 
dile beş el silah 
atınca gemilerden bir kayık 
indirilmiş ve üç kiti sahile 
doğru gelmiye başlamış ve 
gemiler İtalyan bandırasını 
çekmişlerdir. Neferler sahile 
gelenleri görmek üzere yan
larına gitmişler ve gemi uğ· 
rağı ve liman olmıyan bu 
Yere niçin geldıklerini sor-
muşlardır. Sahile gelenler 1 

içinde bulunan gemilerden 

birinin kaptanı havanın J 

muhalefetinden dolayı iltica

ya mecbur olduklarını ifade 
etmif ve ellerindeki balıkçı 
vesikalarını göstermişlerdir. 

Bunun üzerine Fethiye lima· 
nına gitmeleri için serbest bı 
rakmışlar ve gemiler tekrar 
Yola çıkmıılardı r. 

22 nci günü Rodos 
konsolosluğumuz dan ge
len bir haberde o sa
bah Rodos'a gelen motörlü 
bir yelkenlide bir gemicinin 
havanın muhalefeti sebebile 
sahillerimizden Kalamakya 
civarında bir yere iltica et· 
tiği vakit sahilden atılan 
silahtan yaralanıp vefat et
liği ve kendisine fethime • 
yit ameliyesi yapılacağı kon
solosumuza bahsedilmiıtir. 
Bunun üzerine böyle bir ya· 
ralı vakasından haberimiz 
olmadığı ve vikayii tasrih 
eden vesikaların bize ve 
rilmesi ve ondan sonra va
kanın derhal mahkemeye 
verileceği mahalli hükiime· 
te beyan edilmek üzere 
konaolosluğa bildirilmittir. 

Bir ümit uğrunda 
Şark Misakı Lokarno Misakını Tamam

layacaktır. 
Stefanı Ajoıı~. lng-iltere hou'nun proı~sini ihtirazı kayt 

hariciye n'1zırı Avam lıumu- ile karsılamışlardır B,J'1Jıa 

rnsında Şark mısakı hakkın- re Fransa lıüküuıetinin blok· 
da vcrdığı iz·ıhatı neşrettiği )ar sistemini takip ettiğı 

gibi, ltalyn'nın nokta~ na- zannedildi. Lakin son gün· 
zırını da ta8<lık ve <•·yıt et- lerd", \1. Bartlıou'nun yenı 
etmektedır. llu RUrP.tle, Lon· pro,ıesi nazarı dıkkate alın
dra ve Rom~ hiilcılmelleri- mağ-.1 ~ayan g<irüldü. Artık 
nin aynı istikametle ve aynı Fransa'nın yeni projesi l.o 
he,lefte bulundukı:ırınn şüp karno projesinın prensıple. 
he kalmamıştır. Şu hal.le rind~n <1yrılmıyor. ~ark mi· 
\1. BarLhou'nun projesi yeni sakında. Frans ı hukrımcti 
bir şekil almı~lır. Husyıı ve .\lmany.ı'ya k"r~; 

Sark misakının pro,ıcsı 

üç •deneye ayrılabilir. 
1 Sovyet Rusya'nın to· 

şrbbüsülo Frnnsa ile bir an
laşma yapmıştır. Franga hiı 
kümeli bunu dolıa fuzla ge
nişleterek bu anlu~mayı ara- ' 
zi misakları ~ekline koymuş

tur. 
2 _ Sovy0t Husya, l'o-

lonya, Çekoslovakya ve. ifa) .. 
tık devletlerinin hu mısaka 
girmeleri Fransa taraf.odan 
teklıf edilmi~tir. 

3 _ franşa hükumeti 

ş,ırk misakını ~arıınti edi· 
yor Sovyet Husya lıükfıme
ti de buna mııkahil Loknrao 
misakını tekeffül ediyor. 

Bidayette Iıu misak müp

hem ve ~üphel 1 idi Yanı 

Fransa hükıl meti ancak Sov
yı>t Rusyanın lehine misaka 
giriyor ve bilmukolıele Sov

yet Hasya da aynı suretle 
taahhüde girişiyordu. Bu 
suretle şark Lokurno mısn
ıknın garp Loknrno mıRa

kında n ıızuklaşıııakta oldu. 

ğu zannı lınsıl oldu l~ünkü 
asıl Lokarno misakında ln
rrillere il.• !talya hükılmeL ,., . 
!eri gerek Franso ya ve 
gerek Almanya'ya müştere· 

ken kefıl oluyorlardı. Bunun 
iç·in evvelemirde İnf;'iltere 
ve ltalya hükumetlori Bat-r 

aynı taahhütlerde lıuluıımok
tadır ve Lokarno miscı.k nda 
Sovyet Ru8yu hükılmeti gc. 
rek Fronso'yo ve gerekse 
Almıınya'ya hır garanti ola

caktır. Bu münasebetle Lo 
karno mısalu ile şark misakı 
arn"ında tezat kalmıyocaktır. 
Yani Sark misakı Lokıırno 

misakını tamamlıyncnktır. 

İngiltere ile ltnlyıı lıükılmrt 
leri üstlerınr yeni taahhüt· 
!er yiiklenrniyorlnr Lıikın 

Fransa'nın umumi eınnü hu. 
zurun teessüsü hesabına 

büyük hir hizmet yaptığını 

takdir ediyor. 

Fransanın ııoktai nazurı 

hudur: Fransa devleti ene
la emniyetjni temin etmek 

istiyor. bundan sonra si)Ah. 
sızlanmıya dair )Azım gelen 
tedbirler QJ nalıilir. diyor. 

Sark ile Lokarno misak-, 
!arı birlikte, Fransa'nın em· 
nİY•!tinı kuvYeden file ı·ıkor

m § oluyor. Bu misaklar ile 
Fransa hükılmeti 1-:erek 
gurp ve gerek şark hudut
larını her türlü tecavüzden 
masun buluyor. Yani Fran. 
sa hükumeti 1932 sonesinde 
sılii hsızlanma hakkında is 
tediği şartları ve teminatı 

elde ediyor: Mademki FMn· 
sa devleti bu misak ile şark 
hududunda muhtaç olduğu 

-.. - ,_ 

Onümüzde mühim 

atraksiyon için komiteı!en 

muvafakat cevabı verilmiı 
tir. 

spor temasları var: 

Altay, Ayvalık Ve --
Toı•osspor geliyor. Alafran- j 

ga güreş müsabakaları bu 
hafta yapılacak. 

lazımdır. Bu gaye iki vasıta 
ile elde edilir. Evvela eski
denberi nıalüm oldujiu veç
hile pasif olarak yani uzvi
yete gelen harici tahriılerin 

mümkün mertebe bertarat 
edilmesi: Bu maksatla uyu
yacağımız yerde gürültü ol
mamak ıartile gözümüzü 
kapıyarak ziyai tahrifleri 
uzaklaştırır, tazyikten kur· 
tulmak için elbisemizi çıka-

-
İ~man~irliği ~ongrası neticehn~i. 

tıirlik fahıi rei liğiııc 'eçilc,ı Tevfik Fıkret bey 
Bu cuma Balıkesir spor. göre bu spora çok ehemmi· 

suz bir gün geçirdi. Öğle yet verildiği anlaşılmakta-
den evvel yapılacak olan bı- dır. 

siklet müsabaka1 arı da :ı-ağ- Bisiklet federasyonu bir 
mur sebebile haftaya ~alc'ı. bısiklet talimatnamesi ha-

Bisiklet müsabakalarının zırlamakta olduğunu ve ya. 
sürat koşusu Bendırma yo· kında buraya göndereceğini 
!unda. mukavemet i•e Edre· yazmaktadır. 

mit şosasında Ergeme'ye ka· Şimdiye kadar beynelmilel 
dar olan 50 kilometrelik ye bir bisiklet talimatnamesi-
re gidip gelme olarak tertibi nin Türkçe)·e tercüme edil
kararlaşmıştır. Buna sebep mediği de bu spora çok 
Kepsüt yolunun müsaitsizli- ehemmiyet verildiğini gös· 
ğidir. leımektedır. 

Heyetin bisiklet federas• Bu sessiz geçen cumanın 
yonundan aldığı bir tamime acısını önümüzdeki cuma 

fevkalade olarak örtecek-
tlr. 

Altay, Ayvalık"ın Toroupor· 

rır ve adale !ükünunu 
temin için uzanırız. Herkes 
bılir ki parlak bir ziya, gü. 
rültülü bir muhit, cilt tah· 
riıleri ve saire uykuya mani 
olabilir. Fakat bu !arık ile 
devamlı bir uykusuzluk na· 
diren hasıl olur. Uykuyu bo
zan tahrişleri bertaraf ede
cek tedbirler almasak bile 
bu hususta sağlam bir ınsırn
d..ı alışkınlık şayanı hayret 
bir derecede yardım eder. 
Yani bir evde sokak gürül 
tüsünü, otomobil kornasını 
tramvay zilini, satıcıların ba
ğırın unı bir hafta sonra iıit-

mez oluruz. Bir plajda iki gece 
uykuya mani olan deniz hışıl· 
tısı sonraları ninni haline 
geçer.Bu basit alııma hadi· 
sesi bile gösterir ki tahrif 
leri bertaraf eden harici pa 
sif mihanikiyelten başka di-
mağa muhtaç olduğu sükfi. 
nu vermek için dahili aktif 
bir mihanikiyelin de bulunma-
sı icabeder. Bu ikinci miha-
nikiyet en son zamanlar
da keşfedilmiştir. Bu miha
nikiyet dimağın bir kısmında 
"uyku merkezi,, denilen bir 
nahiyede mündemiçtir. Hay· 
van tecrübesinde burasının 

elektrikle tenbihi hakiki l:iir 
uyku husule getirir. İnsanda 
hastalık dolayısile bu mer 
kezin da.imi tenebbühiyeti 
daimi bir uyku vaziyeti hu
sule getirir. Au etrarengiz 
sükünet mihanikiyetinin ne 
suretle tesir etliği henüz meç
huldür. Bunu icaba olarak 

Bu hal ihtiyarlarda çok 
müıahede edilir bir hadile· 
dır. Ve adeti ihtiyarlığın 

tahii bir tezahürdür. Bu ha. 
yat müddetince tedricen 
azalan uyku ihtiyacı ile 
izah edilir. 

Uyku ihtiyacı malum ol. 
duğu veçhile süt çocuğunda 
en fazladır. 

Büluğa kadar • tedricen 
azalır. Ve uzun zaman bu 
seviyede kaldıktan sonra 
ihtiyarlıkta yine azalmağa 

baılar Bu sabah uykusuzluğu 
muzip olmasına rağmen pek 
mahzurlu olmıyan bir teza· 
hürdür. Muhtelif usullerle 
uykunun derinliği muayene 
edilmiıtir. Mesela uykudan 
uyandırmak için tatbiki la
zımgelen tahriı ölçülerek 
salim bir insanda uykunun 
uykuya vardıktan kısa bir 
zaman sonra en derin oldu· 
ğu fakat bu devrenin pek 
uzun sürmediği enlaıılmıı

lır. Daha iki saat sonra uy
ku sathile~ir, ve bütün uy
ku müddetince bu seviyede 
kalır. Eğer tabir caiz ise 
uykunun iti ilk saatlerde 
görülür. Ve sabah uykuıuz
luğu tevlit ettiği gibi uyku 
bakiyesinin azalmaıı mühim 
bir mahzur tevlit etmez. Ak
ıam uykusuzluğu büıbütün 
baıkadır. Bunun korkunçlu
ğu yalnız uykuya dalmamak 
endlıesinin azabından ibaret 
değildir 

Uykuya varıı hazan oka. 
dar geç olur ki vazife mec
buriyetleri kısa bir müddet 
sonra uyanması icap eder. 
Bu hususta takdirde müna· 
alp bir tedavi mutlak bir 
lüzum haline gelir. Bu hu
susta asabi tahriıleri berta. 
raf elveriıli her tedbir mu
vafık gelir. Banyolar mevki 
değiıtirmeler. iklimi teılrler 
her ıeyden evvel "uyku iliç 
ları" müeuir olur. garantiye mazhar oluynr, 

Almanya hükılmotinin de Ri· 
lılhsızlanmada arzıı ettiği 
müsavat tolelıinde haklı va
zivelte bulunduğuna ~iıphc 
yoktur. 

Uyku ilaçları naııl teılr 
eder? Her keıce malümdur 

r'un gelmesi, Birliğin H erga. --:-:--------·-:--::==.:----::'.'.:::-:~=-::~:== 

Samimi ve Jostnnc müna. 
sebetler husule geleceğini 
ümit ediyoruz. Biz, bu umi 

di dnıma besledik Bunun 
için lngiltere ve ltalya hü
kumetlerinin Fronsa'nın pro· 
jesini memnuniyetlo karşı
ladıldarını söylüyoruz. Ta-

(Devamı ikinci sayfada) 

ma'ya gitmesi bisiklet mü· Adana'da 
sabakaları bunun birer Ör· 

neği~itay geliyor. İlk pamuk 
Altayın müracaatını ev- ADANA, 27 (A.A.) -

\'elce yazmııtık. İdmanbir- ::>enenin ilk pamuk mahsu
llği bu müracaatd müsbet lü dün borsaya getirilerek 
cevap vermiştir . Altayın merasimle satılmııtır. !>atıf· 
kuvveti ve şöhreti Halıke- hın 4 3 lirası hilaliahmere, 
sir'lilerce bilinnıiyen lirşey 16 lirası da pamuk sahibi 
(Devamı ikinci sayfada) Ragıp beye verilmittir . 

- .. 
Bir tavzih 

Gazetemiz aleyhine Ba
lıkesir müddeiumumilıiln· 
ce takibatı kı.nunlye ya-

l 
pıldığını haber verirken 
sehven muhakemenin bir 

1 
ı.ğuslo•ta olacağı yazılmııtır. 

1 Halbuki meıele heniiz 

1. 
1 tahkikat safhasındadır. 

/ı Tavzih ederiz. ,. _ - - --
• 



SAYFA: 2 

ki teneffüs veya sair suret· 
lerle vücuda ithal edilen 
muayyen kimye>i maddeler 
vasıtası ile bayılma denilen 
ve ameliyatların icrası için 
lüzumlu olan his ve hareket 
noksanı vaziyeti husule ge· 

lir Esas itibarile uyku ilaç· 
!arının tesirini naı·kozda 

aramak hatalıdır· Uyku 

ilaçlarının pek fazla veril
mesi ile böyle narl<ot;k 

bir vaziyetin husulüne mani 
olmak lazım gelir . Zahiri 

benzerliklerine rağmen uy

ku ve narkoz hakikatte ta· 

mamen ayn mahiyettendir
ler. Hatta bazı noktayi na· 

zarlardan makus birer hal-

dadirler. Narkozda uyku· 

nun dinlend İrici va,,fı 

hiç yoktur. Hatta nar-
koz dinlenmeğe mani olur. 

Onun için uyku ilaçları hiç 

bir zaman narkoza benziyen 
bir hal uyandıracak miktar

da alınmamalıdır. Uyku ilaç
larından gaye sinir cümlesi 
nin tenebbühiyetini azalt. 
maktır Fazlalaşan taharrü

şiyet nasıl uykuya dalmayı 

güçleştiriyorsa, im tenebbü
hiyetin azalması uykuya 
varmayı kolaylaştırır. Esa

sen bu maddelerin adına uy
ku değil, uykuya varma ıart 
!arını temin eden madde· 
!erdir. 

Uykuya varmak için yal-

nız harici değil dahili sü-
kün lazımdır 

Uyku için yatağa 
adam tabii şartlar 

yatan 
altında 

uyku emeli, uyku arzusu 
ve uyku tasavvuru ile uyku 
ıartlarını temin etmiş olur. 

Mahaza, bir tasavvur sa · 
yesinde muayyen hir netice 
elde ederek, llu tesiri tel-
kin ederiz. Bu manada uy
kunun başlangıcını bizatil:i 

telkin olarak telakki edebi
liriz Aynı tesir başka birisi 
tarafından hipnoz suretile 

elde edilebilir. Bu tezahürün 

berakiz olman daha ~ayanı 
dikkattir. Uykusuzluğa mÜp· 

tela olan insan uykuya var
ma sükünu şu sebepten el · 

de edemez ki, uykuya var· 
mamak cebri tasavvuru 

altındadır. Uykuya dalınmı 

yacağı korkusu uykuya ma

ni olur 

Onun için bu korkuyu 
izale edehi lec.,k her tedhir 
uykuya dalmayı kolaylaştı
rır. Böylece hazan bir uy 
ku ilacının üzerinde hazır 
bulunması lıile büyüye ben· 
ziyen bir tesir yapar. Bu 
ilacı her zaman alıp uyu-
yabilmenin vereceği emni · 
yet bir ilaç gibi tesiredrr 
ve ilacın en tavsiyeye de· 
ğer kullanma tarzı da bu
dur . 
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Serbest sütun : 

1 Bir ümit 
Uğrunda 

Ticari ikrar 
Gelenler, gidenler: 

inhisarlar başmüdürlüğü 

muhakemat şubesi ıiıemur· 

!arından Kemal ve muhase
be memuru Fethi beyler 
lstanbul'da açılan kursu mu
vaffakıyetle bitirerek vazi· 
relerine dönmüşterdir . 

Fethi beyin Bürhaniye in· 
hisarlar müdürlüğüne tayin 
edıld i ği haber alınmıştır. 

Nafia baı mühendisi Seyfi 
bey Nafia vekılinden aldığı 
bir emir üzerine dün Çanak
kale'ye hareket etmiştir. Mü
hendis bey Çan1tkkala'ye ye 
ni bir yol için gönderilmiş
tir. 

Seyfi bey yarın dönecektir. 

kaçakçı/Jk/ar: 

vaka tes~it edildi. 
Susurluk' ta ilan mahal

lesinden İsmail oğlu Ahme
ı' ın hanesinde kaçak çak
mak ta11 ve esrar bulun
muştur. Çakmuk taşı ile e~

rar elinden alındığı gibi 
muamel~ye de girişilmiştir. 

§ Şamlı nahiyesinin Kam
cıllı karyesinden Hasan 
oğlu Abmet'in evinde bu· 
lunan kaçak. tülün müsadere 
edilmiş ve kendisi de yaka. 
lanmıştır. 

':i Balıkesir Sabnihisar 
mahallesinde bahçıvan Ah
met Refik'in lı.ızı 11 yaşla

r.nda Mecibe ismindeki ço
cuk köylü sığarası satarken 
yakalanmışt ı r. 

~ Hükumet caddc~inde 
aile bahçesinde kahveci Sü
leyman köylü siğarası sa· 
tarken yakalanmıştır. 

':i Paşa camiinde ekmek
çi Hiiseyin'in köylü siğarası 

saltığı görülmüş ve yaka· 
lanmıştır. 

Tarladan 
Buğday yığınları 

çalindı. 
PAMUKÇU, 28 (S . Ş) - 23 

7 - 934 Pazartesi gecesi De
de oğlu Necipin şehir yolu 
mevkıinde bulunan buğday 

mechul biri tarafın -
dan ar~ba ile buğday yı-. 
ğını çalınmışlır. Bunu çalan 
bir kast ile değil ticaretine 
aldanarak çaldığı anlaş • Jı. 

yor. Yine karyeden araba· 
cı oğlu Hüs•ıyiıı'in tarlada 
olan buğday yığını yine 
meçhul biri tarafındnn ı·n
lınmışt;r. Aynı gece yine bu 
köyden koca Şerıf damadı 
Hakkı Paşanın tarlasında 

olım buğday yığını da çalın· 
mı~tır Hırsızlık çoğaldığın

dan Pamukçu muhtarlığı 

sıkı tahkikata girişmiştir . 

Bunların hepsi aynı gecede 
olmuşter bu işlerin kast o . 
lup bu üçünün ılo kimin 
tarnfından yapıldığının hiç 
birisi bilir değildir. Tahki
kat şiddetlidir. 

Yıldıı·ım Spor hareketleri. hl'kkında {Üst tarafı birinci aayfada) 
.. .. (Üst tarafı birinci sayfada) 

Eşen koyunde yan- değildir İzmir'in Lu en kuvvet· 
Bir tarama biidir ki, ltalya ile İngiltere 

takip ettıkleri siyaseti de· 
ğiştirmiyorlar. Değişen nok· 
ta, projedeki prensiplere ta· 
alluk eder. Büyük Britanya 

hukıimeti, Roma hükumeti 
ile bu husu sta muhaberede 
bulunmaktadır. 

ğın çıkardı. · li , milli takıma birkaç oyun . 
SUSURLUK 28 (S . Ş.) _ cu verelıilen takımı l:.uraya 

' b gelmekle cidden mühim bir 
Manyııs ve ctvarına ere- k İdman· gün yaş ataca tır. 
ketli yağmurlar olmuştur . 

birliği için de hu mühim 
Yağmurlarla beraber bir bir imtihandır . 

edecek olursak dünyada 
hakim bütün kanunların ha-

ka~: yıldırım da düşmüştür. 
Bu meyanda Manyas nahj -
yesine tab i Haydar -köyüne
de bir iki saika isabet • t 
miştir. Düşen yıldırımın bi· 
risi bir öküze ve Jığer hi_ 
ri de bir dJnaya isabet ede

İdman birliği kongrası 

Aziz Vedat beyefendinin 
cevaplarında nazarı dikka 
timi celp eden bazı cümle· i 
ler vardırki ben onları mev· 
zubahs etmiye lüıum gör· 
memiılim. Şimdi onlar üze· 
rinde müsaadelerile bir (ta· 
rama) ameliyesi 1 'l yapalım: 

yat ve seyrini tabiatten ve 
mo.ntıktan almış olduğunu 

görürüz. Ticaret kanunu da 
bu mecrayı tabiiyyet ve man· 
tıkıyyetten ayrılamaz. 

İngiltere hükumeti, Fran. 
sa'nın projisini. Almanya 
hükumetine, bildirmiş. ve 
tasvibini istemiştir. Ldkio 
Berlin'den gelen ilk haber
lere göre, Almanya hükıi · 
meti bu projeyi heyecan ile 
karşılamıyor. Bunun için 
bu mesele hakkındaki mü
zakerelerin daha uzun ıür· 

mesine intizar ı>d;liyor. 

rek telef etmiştir . 
Yinr• Manyab'a bağ ' ı Eş ın 

karyes .nde düşen bir yıldı
rım Arnavut Recep ağanın 
köy iç i ııd~ bulunan koyun 
ağ . lı ile bir iki ot yığın na 
isabet ederek yang-ın ç ık
masına se l. ı p olmuştur. Köy 
ve Eşen'e muttasıl yeniköy 
naırıile maruf köy halkı da 
çoluk çoc uk gelerek yangoı
nın büyüm esine mani ol · 
muşlar ve yang . nı kendi sa 
hası haricine \·ıkara . a<lan 
söndürmüşlerdir. 

Kanlı bir vaka ve neticesi 
OSMAN KÖY, 28 ( s.:;;) -

26 tarihinde, nahiyeıııize ha· 
ğlt S ıtmapınar köyünde kan
lı bir vaka olmuştur. Yaka 
şu şekilde ceryıın etmiştir . 

S ı tmapınnr köyünden Yu. 
suf oğlu Ali ve Yusuf oğlu 
heyeti ihtiyariye azasından, 
Halil İbrahim aynı köyden 
Hüseyin oğlu Yakubun tar
lasının yanında Lir harman 
yari yaparak harman al
makta ılı.en tarlasının yanın· 
da harman attığından dola
yı buna razı olmıyun Ya_ 
kup oğlu Necip ile akraba-
larından aynı köyden 
ômer oğlu Mehmet VA 

Ömer oğlu Bahri ve Feyzul
lah oğlu Hccep turafların 
dan Ali ve llalil İbrahim 
üzerine hücum edılmiştir. 

Sopa ve taş ile yaralam ı ş · 
!ar o anda belinde tabancası 
olan Necip, tabancasını ç·e
kerek ateş etmiş . ı·ıkan kur
şun Aliy'ı sağ kasığından 

yaralamıştır. Alı'nin yarası 

kurşundan matla vücudunun 
müteaddit mahallerinde so
pa ve taş yarnsı da mev-
cuttur. llalil İlırolıın.'in 
yarası ise gayet ağ rdır. 
Malı! İbrahinı'ın kafasında 

İdmanbirliği senelik kon· 
grasını cuma günü gecesi 
İdmancılar mahfelinde yap 
tı. E•ki heyetin raporu o
kundu. Münakaşalar çok 
uzun sürdüğü cihetle kon 
gra tehire medur oldu. 
Kon graya dün gece devam 
edildi ve münakaşalardan 

sonra'· eski reisi Emi-
niıtin beyin telgrafı al-
kışla dinlendi. Ve bir tel· 
grafla cevap verildi Bun· 
dan başka büyüklere mu · 
habbetlerini bildiren mek-
tuplar ve şifahi tazimlere 
karar verildi. 

Bunu müteakip mıntaka 
kongrası için meclisi umumi 
azasından Tursunbey'li Ah
met Hulusi, Eminittin ,ve 
muallim Ulvi beyler murah· 
has seçildi Emini! ten bey 
gelemezse Ece beyin iştira
ki kararlaştı. 

Fahri reisliğin Fırka reisi 
Konya mebusu Tevfik Fik· 
ret bey tarafından kabulü
nün ricası karara geçli. Bu 
suretle idare heyeti seçimine 
geçildi. Yeni idare heyeti şöy 
le tesbit edilmiştir: 

Reis-Encümen azası Hu · 
lusi bey. İkinci reis Lütfi 
bey Muhasebei hususiyede 
Umumi katip İsmail bey 
Muhasebei hususiyede. U
mumi kaptan Ziraat banka
sında Şevki bey. Muhasip: 
Münaci bey Osmanlı banka 
sında. Aza Ece bey Muallim, 
Münir bey Mürettip. İhra · 
him bey :'llürettip 

Yeni heyete muvaffakı 
yet dileriz 

11/af ranga güreş 
Balıkesir alafranga güreş 

birincilikleri bu pcr< em be gü 
nü Halkevinde yapılacaktır. 
Güre~ birinciliklerine girecek 

sporcular şunlardır: 
Birlikten: Selman. Kara 

dağlı Mustafa. Şevket, Ah -
met, Çakır İsa efendiler . 

Güçten: Muzaffer, Mustafa 
Kadir efendiler. 

Yurttan . Halil, Sadi, Mus· 
ta fa efendilerdir. 

Birinciler Türkiye birinci· 
fiklerine de iştirak edecek
lerdir. 

Güreçiler arasında Selman 
bey gibi çok kiymetli güreş. 

dört beş santim derinliğinde so· 
pa ve suratında taş yaraRı sağ 
ayağını çekemez bir halde 
<le sopa yaraları mevcuttur. 
Nahiye müdürü vekili Sabri 
bey ile karakol kumandanı 
mahalli valr. ıya giderek ma
hallinde bizzat tahkikat yap· 
mışlar. Müdür V Sabri bey 
V•~ karakol kumandanı Mus- çimizde vardır. 
tafa onbaşı ile jandarma ef- Selman bey Balıkesir için 
rad nuan Ahınet,in cesurane çobandan sonra en iftihar 
hareketi sayesinde failler edilebilecek bir güreşçimi7· 
derdest edilmiş , bugün dir. Aynı zamanda eyi bir 
adliyeye teslim edilmiştir . güreş muallimidir. Bu iti 
Mecruhlar bcrayi t6davi mem- barlada güreşlerin zevkle 
leket hastahanesine sev - takip edilebileceğine şüphe 

kedilmiştjr. yoktur. 

'vedat beyin cevabı 
"Ticaret davalarında bor· 

cunu ikrar eden mücldea· 
aleyh yaptığı defi ispattan., 
niçin "muaf" olsun7 

Vedat beyin 
:! - " Borcumu verdim 

diye ıı kinıseııiıı verdiği ııi 

ispat etmesi ld:::ını gelece · 
.</ini yine akıl bulabilir ld_ 
kin /ur !ııiknııi tabiide 

mantık ve vicdan bıılıınnıa:; !•---·---------
nin ifadesi ve ruhu da bunu Kemali su/jetle borcıınu 

ikrar eden kimsenin tedi - amirdir. Çünkü: o madde 
ancak tecezzisi mümkün yeyi ispat edememesi yıl· 

zıiııderı ödenen borcıı irk- olamıyan ikrarları kabul ve 

ı mürekkep ikrarları dairei rllr tediyeye mecbıır o nıası 
lıer Jıalde vicdaııı ta::.ip eda şümulünden ihraç etmiıtir. 
bir kcyfiyel/ir. işte, (j83 Mürekkep ik rnrların bu ih· 

racı onların ticaret kanu· ıincı'i madde tüccarları /i j 
oıı a lrıbelle il siya ili le fw· nundan ihracı demek değil· 
dimdir . » 

Cevap 
Akıl ile mantık ayrı ay· 

rı şeyler değildir. 

Akılın dediği mantıkın 

dediği, mantıkın dediği ak- 1 

lın dediğidir. "Vicdan ,, ise 

dir. Muamelatı ticariyeden 
münbais olmak şartile (mü· 

rekkep ikrar) da ticari ikrar 
idadına dahil olur. Fakat 

1 - (C ••• rı1ııkıi labialeıı 

lııraflardaıı her birisi f lj 
d{/vası ııı ispol ile ııııikellef
tir ,1/eselô: Davacımıı lOIJIJ 
kuruş alacak iddiasiııi ver. 
dim sbzile karşılıyan nııid
dc aalc yhiıı bu verdim sö
::ıi de /ıaşlı başına bir dava 
iddiasıdır . \'erdiğini ispat 
kendisine dıişer .. Fakat , 
licareliıı Jııısusiyeli vardır . . 
11ııameldlı iıdiyedc lı cr iki 
lııraj iddiasıııı ve mı'idajaa· 
sını ispat ile ııııikellef oldıı 
!]ıı /ıalde ticaret davaların 
da borcııı111 ikrnr eden 
mıiddcanley!ı yaplı:]ı ıl4i 
ispaltan n ııwflır. f-iorçlıı 
/;orcıını vardır fakat öde 
dinıgibi bir kelime ile ikra. 
rıno bir defi ilave ederse 
683 ıiııcıi madde mııci 
blııce kendisi örledigini ispa
ta s<'vk edilemiyerek . . Ha
kim alacaklı ııııı beyiııesine 1 

iııli::ar eder.» 

1 

tarifi meıhuruna göre yine 
c ev fJ p "muhakema tı akliyenin bir 

bu, (ademi tecezzi) ile de· 
ğil, muamelatı adiyede hani 

senet almak, senet vermek 
mecburiyeti yok mu,iıte on· 
dan vareste kılmak noktası· 
na münhasırdır. Mademki " tar afi ardan neticesi" nden başka birşey 

herbiri davasını isbat ile mü· değildir. {Akli) olduğu ka· 
keleftir., ve " .. Verdim sö· i bul edilen her hüküm m an· 
zü de başlı başına bir dava ' takidir Mantıki olan hüküm 

1 

iddiasıdır ve verdiği isbat ken- de vicdanidir . 
disine düşer . ., O halde bu ta · 1 

1 
bii kaidenin gayritabii bir kı· ı 
lığa sokulmasında yani "Ha· 

Maamafih eğer (vicdan) 
deınek (ahlaki bir şey) de· 
mek ise Vedat beyefendi· 
nin yalnız borçluyu değil. 

aynı nisbette alacaklıyı 

da düşünmesi, onun huku· 
kunu dahi aynı surette gö· 

kim., in "alacaklının beyyi· 1 

sine intizar" etmesinde ne 
1 

mana vardır? Benim iddiamın 
tabii ve mantıki oldu ğu mü- J 

kerreren ve lütfen kabul edil· zetmesi lazımdır . "Borcunu 

diğine nazaran hilafındaki id
diamin gayri tabii, gayri man· 

1 
tıki olacağı mantıkan ve ta- · 
biaten tezahür etmez mi? 1 

Kanunu böyle gayri tabii, 
gayri mantiki sahalarda de- ı 
ğil, tabii ve mantıki mecra
larda görmek ve onlar hak- 1 

kında o suretle muhakeme ve 
içt 'hat yürütmek lazımdır. 

Vedat beyefendinin biz
zat tabii ve mantıki addet· 

tiği mütaleamı ona uymıyan 
tevilat ile çürütmiye kal· 

kışması tabiat ve mantıka 
karşı bir isyan te~kil eder. 

Vedat beyefendi iktısat 

kanunlarını elbette tetkik 
etmişlerdir. İktısal l.anunl< · 
rı içinde aklın, manlıkın 

kabul edemiyeceği hiçbir 
kaide yoktur. Nazarımızı 

biraz daha tevsi ve temdit 

[ [*j Buna (silindir ameliyesi) 
denilebilir! 

[ [1] (Her biri) olacak. 

de 

1 

kemali saffetle ikrar eden 
kimse,,karşısında bir "hayır, 
vermemiştir" diyen kimesne 
vardır. "Saffet,.i ödedim 
diyen kimseye hasr ile, Ö· 
demedi diyeni kimesneden 
nezetmiye çalışmak bitaraf· 
lığa yakıımaz. 

Kanun nazarında herkesmü 
savidir. "Borçlunun tediyeyi 
isbat edememe•i yüzünden 

ödenen borcu tekrar tediyeye 
mecbur olması vicdanı ta

zip,, ettiği kadar ödenrr.e· 
miş bir borcun ödendi den 
mesi yüzünden alac,.klı hak-
kının biga yrihakkın sukut 
etmeside aynı nisbetıe "vic
danı tazip eder . ., 

Binaenaleyh , trl bii.akli ve 
mantıki kaideye rücu ile(öde 
dim)diyen ve bunu demekle 
bir davacı olan borçluya 
bey yine vermek zaruridir. 

Esasen 683 üncü madde

[2] - (Ticari) tüccar olacak 

(Mürekkep ikrar) ademi 
tecezzi kaidesine tabi olma· 

mak itibarile acli- ikrardır. 

1 
Senet mecburiyetinden va· 

reste ve muamelatı ticariyedeJI 
münbais olması itibarile ce 

"683 üncü madde tüccar
ları akibetten siyanete ha· 

dimdir " buyuruluyor. Tüc· 
cardan maksat yalnız borçlıı· 

mudur?Alacaklı bu sıyaııele 
layık değil midir?Mesele yal· 
nız bir cepheden görülürse 
insan itte böyle çıkmaza 

ıürüklenir gider ... 

Vedat beyin 
.1 - « .1!ııhatabıınf .1 J . 

683 ıiçıi ııcıi maddeye islirıarl 
bııyıırdııkları /4} lıalde, o· 
nıııı emri fıilıifııın tabii ka· 
ideyi öııe sılrüyurlar.>ı 

Cevap 
Aciziniz(ikrarı mürekkepl 

bahsında evvel ve ahar o 
m:ıddeye istinat etmedim· 

Bilakis o ikrarın o madde• 
ye tabi olmadığını ve ola· 
ınıyacajfını söyledim. O mad· 
deden bahsedişim yalnız 

ikrar mevsufu s nesine al· 
mış olmasındandır. Bunula 
beraber iki ikrar arasındaki 
farkları da göstermek mak· 
sadındandır. Tekrar ede· 
yim ki maddenin 

-
[3) - Abdiaciz 
[4] Estağfurullah 

Aoaaaaaaaa aaaaaaaaaoA J 

0v aaa .... ~ - Sen merak etme, dedi ve Saşka· 
ya seslendi : - Daha bitmedi mi ? 

ti 1 Hepsini çamlıkta, çamlara asıp Öy· 
lece bırakacaksınız Anladın mı ? 

' çevirdi ve sert bir sesle : Ve hiç ardına bakmadan sokak ka 
pısına doğru yürüdü . § Edebi tefrikam_ız [ . \ ) 

\ SEÇMERUISHIKAYELERI ! 1 

a a 

i Son gün \! 
a a 
a Yazan: İvan Bunin a 

Çeviren 11. Gaffar 
Üçüncü hikaye 

Şu cellatlık yapan adam da ay
lık alıyor mu ? 

Almaz olur mu ? Karnını doyur· 

duğu gibi bir kat ta mükemmel elbise 
alıyormuı. 

Andrey ıaka ile: 

- Bak, bak canlanıyor. dedi ve sık 
viınelikte ihtiyar, kuru ağaçları çatır
datan beygirinin yanına gitti. 

Petro : 

Köpeği sarı, mermer gibi, kuru ve 
yaş yapraklarla beraber çukura >Ürük
ledi.Saşka çukuru toprakla doldurduk· 
tan sonra bastırmağa başladı. Islak top
rak çizmelerinin altında esniyordu. 

- Haydi, toprağın bol olsun ! Biz 
güzel güzel yaşıyalım. Sen çürü. 

Ve beli omuzuna atarak Petro'nun 
arkasından eve doğru yürüdü. Petro av
luda durdu, ipi arkasına saklıyarak ar· 
tık kılları ağarmış büyük köpeği, Çer
kes'i çağırmağa başladı. 

Saşka, hala merdivende oturan Va
yeykof'a sevinçle : 

Bir tanesinin hakkından geldik, 
Boris Borisıç, gömdük dedi . 

Vayeykof gayet haşin bir ıesle onu 
haşladı . 

- Ne sırıtıyorsun öyle. budala ! Ne 
demek gömdük ? Bunu size kim emret· 

Saşka cevap verdi . 
- Anladım efendim. Ve hemen Pet· 

ro'ya yardıma koştu. Ona: Haydi çabuk 
olalım ! diye fısıldadı . 

Saat üçe kadar köpeklerin hepsini 
boğmuşlardı. Sıcak bir nisan güneşinin 
okşamaları altında seHiz sessiz uyuyrn 
bu ı&'IZ ihtiyar çiftlik, şimdi bom boş 
kalmıştı. Ameleler heyecanlı, bitkin bir 
halde yolda yürürken, emeklerin~ mu
kabil kaç para alacaklarını hesap edi 
yorlardı . 

Petro karanlık bir sevinçle : 
- Neyse, dedi. Hiç yoktan bir bu 

çuk ruble alacağız, anafordan mezeli fi. 
lan mükemmel bir yemek. 

Vayeykof merdivende başı açık du. 
ruyordu . Bir istavroz çıkardı . Başını 
iğerek evi selamladı. Esmer, enerjik yü · 
zünü, yanına yaklaşan uşaklara doğru 

- Allaha ısmarladık, dedi, bitirdi 
niz mi? 

Uşaklar kasketlerini çıkararak bir 
ağızdan cevap verdiler : 

·- Bitirdik efendim . 
- Alınız . 
Saşka parayı alırken efendisinin ni· 

şan yüzüğünden incelmiş, esmer elini 
öptü. Vayeykof ta yüzünün ifa~esini de· 
ğiştirmeden onu bağrına basarak duda
ğından öptü. Petro'yu ise başiyle selam· 
ladı. Gözleri bir lahza kayarak doldu. 
Lakin teessürünü belli etmemek için 
kasketini hemen başına koydu Daha 
sert ve gür bir sesle : 

- Şimdi artık gidebilirsiniz. Beni 
alması için Miron'a tembih etmedim. 
Evine uğrayıp oradan araba ile istasyo· 
na gideceğim Öküz arabasına binmek. 
len çekinmiyorum .. Yalnız canım öyle 
istiyor ... Dedi. 

~a,ka hemen bakkala koıtu. Bllkkal. 
kapının eıiğinde paslı satıriyle bir domıtı 
salamurası kesti. Petro, arkadatır ı çift· 
!iğin yakınındaki kır meyhanesinde bek· 
liyordu. Karınlarını doyurarak uzıın ııı· 

man ilkbaharın parlak. körpe çimenleri 
üzerinde oturdular. Pembe bir akıaıtı 
oluyordu. Hava gittikçe soğuyor, bahçe· 
nin nemli derinliklerindeki ihtiyar ağaç• 
larda, kargalar, gittikçe artan bir ıa 
mata ile bağırıııyorlardı. Ağaçların tel'' 
leri arasından küçük parlak bir hi]jl 
görünüyordu. Ve ta nehrin ötesinde 
güneş, halis bir altın parıltısıyla gurul' 
ediyor ve garip bir sessizlik içinde kıv 
lan çiftlikte, kapıları ardına kadar açılc 
bırakılmış evin pençere camları, turuıı· 

cu bir alevle tutuımuı, yanıyordu. 
Gece geç vakit bütün köy uyudulc· 

tan sonra Rostofdsef, kahyasile bera' 
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emri (ikrarı mürekkep) e 
ıari ve hakim değildir Bu· 
nu yalnız bendeniz demiyo· 
rum, Türkiye'nin en yüksek 
hukuk mercii olan temyiz 
mahkemesi de böyle söyliyor. 
Demek ki hakkım bir(kaziy· 
yel muhkeme ) olmuıtur. 

Artık Vedat beyefendiye 
düten vazife: 

de takdir etmiş olduğuna 

göre - mürekkep ikrar ifa· 
deli ikrarı değil, inkarı 

mutazammın bir ifadedir · 
Binaenaleyh , bu ikrarın 

0 maddeye idhallne imkan 
yokt•; r. 

Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi ~areketler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •s , • • Y • • avaşı n • rıı . . 1 • azan • 

Çekos:ovakya
1

da buğday ~iman mat~uatı ve İtalya 
: ~ü_çük. : [ 8rtffi temızlenmıyor : Mükerrem : 
: Hıkayesı : ' : Kamil : 

'ınLı'sarı "lı Giornaıe d'iıalia,, dan 
.................................................... , 

- Ne kadar ııüzel bir kız sıhhatli delikanlıya tutu· 

Mahkemei temyizin (tev
hidi içtihat1 kararı olmamış 
olsaydı bile yalnız Vedat 
beyin ve ifadesi bu tah
lil, meseleyi halle kafi gelir. 

Mürekkep ikrar doğrudan 

il Alman matbuatı. bugün-
"Neue Freie Presse" den 

l'rag'dan bıldiril i yor : 
lerde İtalya'nın siyasetini ten· 
kit ile Şark misakı hakkında 
gösterilen temayülden dolayı 
ltalya devletini iki yüzlülük
le itham ediyorlar. 

olduğunu. bıliyormusun Emi· luyordu. Bir gece garip bir 

ne? ı rüya görmüttü. Bu rüyanın 
· · · · heyecanı ile gözlerini açan 
Niçin yüzüme bakmı- Emine, gönlünün bu eımer 

yorsun? delikanlı ile dolu olduğunu 

Ne olur Emine bir ke
recik yüzüme bak 

anladı. Artık Etem beyle 
karşılaımaktan l.orkuyordu. 
Yolunu değiılirdi. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 AYLIGI 450 • 
3 AYLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

- Evet hala etmitim! De· 
mekten ibaret değil midir? 
Ancak bu suretledir ki ken. 
dilerini hakperest bir 
adam olarak • kurtarmış 

olabilirler. Veilla fella. 

doğruya inkar mıdır? J 

Hayır! İnkarı mutazam· 
mın olabilen bir ifadedir. 

Nazırlar medısı buğday 

ve un satışının yeniden tan
zimini istihdaf eden tRdbir
leri ta ~ vip etmı ştır. Kavonin 
mecmuasında bir huğday 

şirk e ti kurulması ve buğ. 

day işinin tanzimi hakkında 
hükumetin kabul ettiği ka
rarname intişar etmiştir. Do 
hilde \' ift\•iden buğday satın 
almak ve hari('ten un ve 
yem ithııl etmek hakkı mün· 
hasır an bu şirkete ver ilm i~ 
tır. 

Biz bu mesele hakkında 
uzun uzadıya neşriyatta bu 
lunduk. Hakikati söylemek 
lazım gelirse bizim siyaseti 
mizde bir değitiklik olma· 
mııtır. Bununla beraber Şark 
misakı prensiplerinde ba
zı tadilat vukubulduğunu 

söyledik. Bu prensipleri doğ
ru bulduk ve tasvip ettik. 

Köyün en genç, en güzel 
kızı utancından terler döke-
rek büsbütün başını iğiyor
du. Kasabada bir çok ma-

Sürüsünü dağın arka yama· 
cından dolaıtırarak köye 
inmeğe baıladı 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıbalar 

1 O kuruıtur . 
--+--

Vedat beyin Vedat beyin • • 
Akıam oluyor. 
Ovalar gölgelendi. 

4 - « Ticarette mıiddea 
aleyh lıiç bir dt',ji der111iya11 
etmeyip esas davayı d11 in
kdr yolunu /ulan bir kimse 
na:arile bakılarak inkar 
edene karşı nasıl /ıarekd 

edilirse öyle /ıarekel edilir. )> 

Ali aıianı11 mıieccl'i /ıor
cu111ırı muac!'elen talep edil· 
mesını lrnyde<iiyorsun11z . 

!Jıı, 683 ıi nni maddeye mı · 

sal olama: 

zaları , köy yakınında kocaman 
çiftliği olan Eıref efendinin 
oğlu bu kıza eyiden eylye 
abayı yakmııtı . Hemen her 
akşam atla, yahut bisikletle 
buraya uzanıyor; koyunları 
ile dağdan dönen Emine'nln 
yolunu gözliyordu . Uzun bir 
takipten snnra Emine 'yi dur· 
d urmağa, sözlerini dinlet 
meğe muvaffak olmuıtu. 

Dağlar güneşın kızıllığı 

Gazeteye alt her hususta 
Neşriyat müdürlüiüne 
müracaat edilmelidir . 

Cevap 
Yani borçluya beyyine 

düımez! 

Cevap 

Fransa hükümeli, ilk pro 
jede ancak Sovyet Rusya ' 

·-------------! nın lehine olmak üzere mi· 

beyyine vermekte mana ne· 
dir 1 

ile yandı. 
Emine ıslıkla mahzun bir 

köy türküsü söylüyor. Bu 
sestt gurbetin acısı var. 

Bu kaidei acibeyi Vedat 
beyefendi nereden buldular? 
Defi dermiyan eden,hem öyle 

Benim misalim bu şekil
de değildir Şöyledir: " Ali 
usta Veli ustadan bir rrua
melei ticariyeden c!olayı 

1000 kuruş alacak da va e
diyor. \'eli ı · sta (evet bor. 
cumdur. Fakat bu borç va
delidir\ diyor.,, Bu iki mi
sal arasındaki fark zahirdir. 
Çünkü: Müeccel olan bir 
alacağın hu lülü ecelden ev
vel da va ve talep edilmesi· 
ne esasen mesağ yoktur 
Benim arzeltiğim misalde 
vade mevzubahs değildir . 

"Bu külfetin müddt:aya 
tevcihine mukabil. " fıkra· 
sından hiç bir şey anlamak 
mümkün değil. "Kanı..n her 
suretle isbat müddeaya ce
vaz vermek suretile ..• de
mekten maksat müddeaaleyh 
ve defici olan borçluya is 
bat hakkı vermek lazımdır 
demekse o halde Vedat 
beyefendi mütalaamı kabul 
etmit oluyorlar. Yok, tica
rette beyyineyi mutlaka da · 
vacıya vermek icap eder 
demekse (defi dava' cının da 
bir davacı olmasına nazaran 
yine noktai nazarıma ittir ak 
etmiş olmaları zaruridir. Bu. 
nun hilafı varit değildir. 

saka giriyordu. Ve Sovyet 
Rusya da aynı suretle taah
hüde girişiyordu. Yeni Şark 
misakında Sovyet Rusya ile 
Fransa arasında mütekabil 
kefalet hasıl oluyordu. 

Son proje Lokarno misa 
kının prensi1>lerinden ayrıl 
maktadır. Fransa hükümeli ı 
Sovyet Rusya ile Alrranya' 
ya karıı aynı taahhütlerde 
bulunmaktadır. Lokarno mi
sakında da Sovyet Rusya 
hükümeti gerek Frama'ya 
ve kerekse Almanya'ya kar
şı kefil olmaktadır 

Emine köylüden korku
yordu. Uzun zamandır pe · 
şinJe dolaşan bu uzun kir· 
pikli, geniş omuzlu delikan· 
lı, onun da I:oıurıa gitmiyor 
değildi. Senelerdenberi kö 

Bu seste hasretin sızıaı 

değil; bu seste sadace has
ret var . Kayalarda parçala
nan bu feryatta bir genç 
kız ruhunun nereden geldiği 
belli olmıyan , aık daveti 
var 

bir defi ki Vedat beyin 
yazdıkları veç· 

hile · "borçlu zlmme · 
tini nef ve nezi" edecek 
bir kuvvete malik ve eras 
davanın tamamına sari l:ir 
defi mahlyetindelolmak üze-
re (ödedim) iddiasında bu
lunan borçlunun beyyine 
külfetinden affile bu külfe· 
tin bilalüzum ve mükerrer 
surette alacaklıya tahmil 
edilmesi açık bir hakuzlık 
ve-evvelce de yazdığım veç· 
hile - manasız bir tekellüf 
olmaz mı? 

Alacaklı neyi iıpat ede
cek:' Alacağını mı? Fakat 
onu borçlu zaten ikrar el· 
mittir. Bu sayede alacaklı 

beyyine külfetinden kurtul 
muıtur. 

Alacaklı borçlunun öde -
medığini ispat edecek ise 
bu da menfiyi ispata kal 
kıımaktan başka birşey de
ğildir! 

Vedat beyin (ıkrarı mü
rekkep) i veren adamın ifa· 
desine "inkar yolunu tutan,, 
bır ifade "nazarile,, bak· 
ması intakı haktır . 

Evet bu ıfade "inkar yo· 
lunu tutan,, bir ifadedir ve 
bunu ilk defa bendeniz yaz
dım. 

Şimdi ticaret kanununun 
683 üncü maddesini tekrar 
okuyalım 

"İkrar tecezzi kabul et· 
nıez. Binaenaleyh müddea 

1 

aleyhin gerek mah -
keme haricinde, gerek hu· 
zuru hakimde vukubula n 
Vt• ıkrar 1 taz ı mıııun eden 
if. ıılesiııın lwyuti umumiyrsı 
lam,.ıpen kabul veya redde
dilmek lazımdır." 

Lütfen dik!,.at buyurul-
sun; Tecezzi etmiyen ikrar 
heyetiumıımiyeıi ik r.ı rı tn. 
zammun c ı l c n ifadedir . Hal
buki . Emin vedaı beyin 

1000 kuruş borcunu ikrar 
ve ancak onun vadeli oldu -
ğnu defan müddeaaleyh 
iddia etmiştir.Müddeaaleyhin 

k oun u iddia eden ifadefinin 
heyeti umumiyesinin lazam 
mun e ttiği mana (ikrar dır. 
Bunun inkar ile alakası 1 

yoktur.İşte tecezzisi mümkün 
olmıyan ikrarlar bunlardır. ı 
Maddenin manası ve ruhuda 
bundan ibarettir. Benim ar
zettiğim misal tam 683 Ün· 
cü maddenin misalidir. 

(Borcumdu ödedim) ifa- ı 
dasi ise - Vedat beyin de 
kabul ve tarifi veçhile - / 
"inkar sayılacağından" onun 
yalnız ikrarı mutazammın 1 

ifadeleri einesine alan 683 
üncü madde ile bir alakası 
olamamak tabiidir 

Vedat beyin 
Ticare/teıı bı·yyi11c 

kıilf eli mılddl'İyt· lwcilı 

Vedat beyin 
.1/rıdıle rııııllaı\lır 

Hiç bir kayl ile lııkyil edil· 
munı:kledir liıııaenaleylı 
ş . ı uı: bıı ikrarın değii. ik 
rarı la:ummıım edeıı bilu 
ıııııııı ıfadelerin ayııerı lw· 
bııl ııe reddi :aruriılir >> 

Cevap 
Madde mutlak değildir 

Sizin itlak manasını vermek 
istediğiniz şu ifadenizlede 
sabittirki "ikrarı tazammun 
eden,. kaydile muka} yettir. 

Çünkü ifade vardır, ikrar 
ta'lammun eder, ifadeler var
dır, inkarı tazammün eder. 

(Borcumdu, ödedim) demek 

te işte bu ikinci kabilden· 
dir Binaenaleyh, bu ifade· 
nin 683 üncu maddeye tat
bikine imkan yoktur. 

edilmiştir Bu ku/feli11 ınııd 
deiııc ieucilıinc mukabil 
/w;ııı11 lıtr s11relfr ispııl 
mıiıldciye ceua: uermek s ıı · 
relik daııacıya kolaylık .<fÖS• 

/eriyor ı> 

Cevap 
Acaip! Ticarette beyyine 

külfeti müddeiye tevcih 
edilir de muamelatı aaiyede 
müddeaaleyhe mi verilir? 
Üstad, ya dalgınlık i a, yahut 
kesreti meşağil yüzünden 
öyle falsolar yapıyorsunuz 

ki. 
Beyyine kü lfeti mademkı 

müddeiye tevcih edilmiştir 
ve mademki defi davacı da 
bir müddeidir. O halde ona 

"' Şu ve bu ikrar .. ,, na
hiyeten ayrı ayrı feylerdir. 
Netekim mevsuf ikrar ile 
mürekkep ikrarda yekdiğe
riııden ayrıdır . Ve netekim 
siz dahi bu ayrılığı nihayet 
söyliyebildiniz. Yalnız ade. 
mi tecezzi kaidesine uyan 
ikrarın "aynen kabul ve red. 
di. değil, ya kabul veya 
reddi lazımdır. Tereddüdü 
lütfen unutmayınız! 

Hoşca kalınız ef.,ndim· 

H. B. Çantay 

Şu halde biz hangi hak 
ile bu son projeyi reddederb? 
Mezkür projenin, Alman}a' 
nın lehine olduğunu da söy
liyebiliriz. 

Emniyet meselesi bu su · 
retle halledildiği için, siliih 
sızlanma meselesinin de ko
laylık ile hallolunacağını 

ümit ederiz ve İtalya hükü 

meli bu hedef üzerinde yü
rümektedir. 

Fransa'nin yeni proıesı. 
halisane ve sadıkane bir rn· 
rette tatbik olunur.,, L u, b ir 
kaç cihetten, gertk Jıalla' 
nın ve gerek Almanya'nın 

pren•ip'erine uygun gelecek
tir. Bu suretle Avrupa'nın hiç 
bir inkısama uğramıyacağı 
na şüphe kalmıyacaktır --

yün koyunlarına çoban o 
lan bu kimsesiz kız, sevgiyi 
koyunlarını sevmekten öğ
renmişti Onların her birine 
ayrı ayrı isimler koyar, ba
zılarını severek, okııyarak 
derede yıkardı . El ine geçen 
paranın çoğunu kasabaya 
inenlere vere: ek onlara bon
cuk aldırırdı 

Bu çoban kızının kavalı 
yoktu. Fakat dağları inleten, 
koyunları birer hisli insan 
gibi eteklerine loplıyan ha
rikulade bir sesi vardı 

Gün doğmadan köyden 
çıkan Emine, gün çekilme
den köye girmezdi. Babası 
kimdi? Bunu köyde bilen 
yoktu. Annesi bu çocuğu 
kucağında altı aylıkken ge· 
tirmiş hasta bir kacındı. 

Hemen ölmüotü. Ozamandan 
sonra köyün kızı olan Emi· 
ne'yi, köylü büyütmüştü, 

Geceleri evinden yanık 

sesi ile söylediğ i türküler 
işitilirdi. Emine'n i ıı en bü

yük zevki ocak baıında alev 
• 1 'd ,. . lere baka baka gür saçlarını 
ıta ya a genç tğ ı n as~e j i taramak, onları ince ince, 

talim ve teı~iyesi ~:k~~uzdan bir amuza ör-

"Reichspost., dan Bu güzel örgülere köyde 
İta(y,. 'da 18 yıışınılıın iti- bir kaç genç tutulmuştu. 

baren hiıtün gender l \'İll Onu Allahın emri lle almak 
mecburi nlnn askeri l a lını için biraz daha büyümesini 

Sürü uzakla§mıf. 
Emine ıslık çalıyor. Emi 

I ne, sesine gönlünün hicra· 
mm koymuş aşkını, hasreti
ni inliyor. 

Sesi sönüyor. Göz yaşları 
narin söğüt yapraklarına 

ben:ı:iyen güzel gözlerinden 
taııyor 

Emine uzaklaşan sürünün 
peşinde köye dönüyor 

Bügün de sevgiliden eıer 
yok. 

• • • 
Akıam oluyor 
Karııdaki dere karardı 
Dağlarda dumanlı bir ııık 

var 

F mine ıslık çalıyor. 

Emine 'nin sesinde hasret 
taşınmaz bir ıztıra p halini 
almı ş . 

Atkın bayıltan kucağında 

hüviyetini kaybeden masum 
kadın aylardanberi dönmi· 
yen yolcunun yolunu gözlü 
yor. 

Bugün de yok. 
4 

Emine bir akşam loşlu · 
ğunda iflenen günahın kor
kusunu duydu. 

Gelmiyen yolcuyu b .. kli
ye bekliye sıhhatinden , ne· 
ıesınden oldu. 

Ve bir gece •abaha karıı 
Emine köyü terketti 

* • 
İpek örgülü , güzel sesli 

çoban kızının sessiz sadasız 
ve terbiye şimdı leYsi edil bekliyorlardı. 
miştir . Uen~·lerın 2 ı yoşındu r,caba hangisi bu güzel 
lıizm~tı o skcrıy~y~ dav tt lı · - genç kıza malik olabilecek 
rindcn e \'vel tabi olm a k tı? 
mecburiyetinde bulundukları Onu köy okadar benim-
senelik lalim ve tnrbiye kurs semiı t ıki, kendisi için ya. 
farının adedi ıkidı•n 11\'e n •p tutuşan köy de!ikanlı
iblAğ edilmi~ tir Bu üç kur / ları yolunu kesmeği bir gün 
su muvaffak yelle ikmal eden- düşünmemişlerdi. 

1 kayboluıu köylüyü haylı 
telaıa düıürdü. Babasının 
ne idiği belirsiz bir acanı 
olduğundan korkmaEa,hatla 
oğluna almağı düıünen muh
tar, köy delikanlılar, her ta
rafa haber saldılar . Fakat 

in ha~ik'. hizm~tı .. skeri · / Halbuki şehirden gelen bu 
yeye gırdıklorıııd e derhal zengin çocuğu, şimdi onun 
onbaşı riitb e sıni alaraklnr · peşını bıralımıyordu Ve 
dır . genç kız günden güne bu 

izini bulamadılar. 

Seneler geçmişti. Günlük 
vakalar Emine hadisesini 
çoktan gömmüıtü. l-akat an
nzın bir akıam karanlığında 

SAV AŞ Cumarteıl günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
S A V_A__.S ___ , 

Dr. M. Ali 
~Iemleket hastalıa

rıt' ·i cilt, frrııgi. bel
~oğulduğu hastalıkları 

ıııii tt·lıassısı. 

Hastalarını• aat üçte 
hükümet caddeıinde mu
ayenehanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

dağdan Eminenin sesi du· 
yuldu. 

Emine'nin kırılmıı; ıztırap
la, azapla dalıralanmıı za· 
vallı sesi.. 

Bu sesi duyan yamaca 
tırmanıyordu . Emine bir 
ağaç dibinde ellerini yıkı

yordu . insana görülmemif, 
bilinmemiı alemlerin mana· 
sını okuyor gibi yükselen bu 
tsese, köylüyü ağlatan bir 
tesir vardı. Hem ıslık çalı· 

yor, hem de arada sırada 

- Ellerim temizlenmiyor. 
Diye ağlıyordu. 

Eminenin deli oluıu köy· 
!ünün merakına dokundu. 
Onu bir türlü ıöyletemedi
ler.Köye de indiremediler 

Dilsiz bir ıztırap içinde 
yaşıyan bu deli kızı Etem 

beyin aıkı zehirlemif, hiç 
bir zaman tanımıyaca4ı bir 
çocuk bırakmı§tı. Ve bir 
gece lıabasız çocuğunun 
tıpkı habasını andıran ııöz
lerine baka baka çıldırmıı, 
yavruyu boğarak genç kız 
lığının intikamını almııtı. 

Şimdi bu cinayet zavallı 
kıza dünyanın en büyük 
azaplarını çektiriyor. Sabah· 
tan akıama kadar ellerini 
yıkıyor Fakat "temizlenml· 
yor, temizlenmiyor. diye 

feryat ediyordu. 

ber, bir koıu ara basında geldi. \' a vey· 
kof sabık avlusuna ağır ağır giı-cıken 

tekerleklerinin çıvataları sessizlikte 
ancak işitilir bir gıcırtı yapıyoıdu 

Rostofdsef merdivenin önünde dur 
du Zahmetle inerek yuları arkaya , Kah 
yaya uzattı. Kahya hayvanı ahıra çek 
meğe götürdü. Rostofdsef'in sırtında kı· 
sa bir kürkle, başında derin, sıcak bir 
kasket vardı Fazla oturmaktan uyuşan 
bacaklarını gere gere yürüyerek eve gir 
di. Bulanık bir ay ışığı ile dolu odala
rın etiğinde şapka~ını çıkardı ve saçla. 
rını huşu ile sarkıtarak o da iğilip e•i 
selamladı. Bütün döşemeler, düşürülmüt 
sıva yığınlarile dolu idi. Rostofdsef, bu 
odadan öbür odaya geçiyor artık mal 
sahiplerine has bir dikkat ve titizlikle 
bütün köte lucağı gözden geçiriyor, çiz· 
melerinin altında çıtırdıyan l adara 
ve sıva parçalarını ayaklarile itiyor, ı 
derin bir teessürle başını sallıyarak söy 

leniyordu: ı dı . fakat pek hafif .. Daha ziyade ~oğuk 
Ah , dolandırıcı! Ah edepsiz 1 ve nemli toprakla körpe,taze ot kokusu 

Yarı karanlık gecede odalar ona ~on- geliyordu. Aıağıda, bahçenin ta derin· 
suz gibi göründü Yıllarca kendi husu· liklerinde sesini deneyen bir bülbülün 
siyetleri iç inde ve bütün Rostofdsef'ler vazıh ve ürkek nağmeleri etrafa yayılı
için esrarengiz ve erişilmez bir hayat yordu. Biraz sisli, taze, parlak mehtaplı 
geçiren bu odaların harap boşluğunda, bir gece idi Ötede bahçe ıeffallanı-

düşünüp le ne yapacağım? Ne çirkin 
ne ıstıraplı ~ey? Bunak herif hertarafı 
harabeye çevirmiş, köpt ki erin hepsini 
asmı~ . Haydi, izbaya gide;im Biz on
lar gibi asılzade değiliz. itgüç sahibi 
adamlarız . 

cerenin önündeki peykenin üstünde baı
baıa verip yattılar . Şehirden ııelecek 
arabaları karşılamak ve çiftliği intizama 
koymak için sabahleyin erkenden kalk
mak lazımdı. 

yıkılan bir yalancı yu\'asının bu bağdadi yordu... Rostofdsef çamlığa dopru 
!erinde tahammül edilmez birıstırap vardı· dönünce, birdenbire kasketinin 
Rostofdsef sırtını kamburlaştırarak 'e altında saçlarının diken dikf'n olduğunu 
yüzünü buruşturarak geri döndü, hissetti. Yüksek, sık çamların karanlı 
merdivene çıktı ve şimdi artık kendi ğında beş tane uzun, açık mavi hayal 
malı olan bu şeylerin hepsini bir an ev- duruyordu . Korkusundan aklı batından 
vel görmek istlyen bir sabırsızlıkla elma gitti' Onlara doğru yürüdü .. Bir dakika 
çiçeklerine bakmak için bahçeye gitti sonra geri dönerken da ha büyük bir te-
Bu sene bütün ümidi bahçede idi. essürle söyleniym·du: 
Lakin bu pembe mehtaplı gecede , - Ah, dolandırıcı! Ah, edepsiz! 
minicik, açık pembe çiçekleri, çıplak Avlunun ortasına gelince sesini mah-
dallarla tomurcuklardan. Rostofdsef' in su' - bütün avluyu kaplıyacak kadar 
keskin gözleri bile seçemiyordu Koku· yükselterek : 
~undan anlarım diye gerilerek burnu- - Ben de evde yatacağımı zannedi
nu uzattı Filhakika çiçek kokusu var· yordum, dedi· - Haydi canım, onları 

Kahya yanına yaklaştı ve neıeli, 
yüksek bir seıle: 

Herhalde bunu yapmakla büyük 
bir şey kazanmış degil, dedi. İş köpek
lere kalsın, ondan kolay ne var .. Ve 
kasketini çıkararak elini uzattı: 

Güle güle oturunuz, Grigori Kis 1 
kentinıç 

Rostofdsef ca'li l·ir hiddetle: 
- Peki, peki, oldu! Haydi gidip ya

talım . . dedi. 
Çiyli otların üzerine iki gölge l>ıra 

karak mutbağa girdiler. Orada bir pey
kenin üstünde, ay ııığında kesik kesik 
konuşarak biraz sucukla beyaz ekmek 
yediler. Kürklerini yastık yaparak pen · 

Lakin sabırsızlıktan gece Roslofdıef'e 
sonsuz gibi geldi. Yatıyor. yatıyor fa
kat o pembe ay ııığını, hala aynı yer· 
rle çizmelerinin konçları üzerinde ııö· 
rüyordu. Dalınca da hemen ürpererek 
uyanıyordu. Koyu yeıil çamlık, bir du 
var gibi önüne dikiliyor, ve onun keı· 
kın karanlığı üzerinde köpekler aaılı 
duruyordu. Rostofdsef hep bir taraftan 
öbür tarafa dönüyor ve bukadar toylu-
ğuna hiddetinden gülüyordu. 1933 

Aile Bahcesinde , 
Sanatkar Rifat B. yeni heyetile tak· 

dirkii.r ve muhterem halkımıza bedi'i ve 
zevkli geceler temin eder. 

ller ak.şanı ıPıı~in proırranı 
L o 
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B<ı l ı kt11sir . \skt ... ı·i S<t tııı 
1\lıııa K<>ıııisy<>nıındaıı: 

Balıt..ı'sir kıtaatı ilııivaeı i(·iıı 11111!..tt'zi \ÜZ hiıı . ' . 
kilo sığıı· t>Iİ, )İrıııi lıiıı t..ilo sa<le )ağı t..apalı 

zarfla ve lıav\'aııat iciıı iic· 'iiz hin kilo saıııan .. . . .. 
aleni rıınnaka a ile ihalelPri ı ı-8-9 34 cunı:ı rt(•si 
giinii saat on<la yapıl~lt'at..tır. Taliplcriıı rııt>zt..ılr 

giin \e saalle Ralıt..esir Askpı·i ··aıın .\lıııa Ko-
nıiS)Olltıııa nıiiracaatları. 4-2 

Balıkt ... siı" <ıskcri s<ttın 
alıııcı koıı1isyo1111ndan: 

ftılıt..esir mcrt..rz t..ıt'aııııırı ilıti~·aeı oları a ·ağıtl~ı 
rirısi Ye nıH.tarları )'<· zılı erzat..lar miiıı:ıkasa su
retile satın alıııacakııı·. İlıalesi 13 :ıı;cııstos 934 

' 
pazartPsi günü saat orııJa it•ra Pdileeektir. Talıp· 
lerin ıııezkt'ır gün Yf' saate Balıt..esir satın alıııa 
komisyonuna miiraeaatlan. 

Cinai 
Nolı 11 t 
Odun 
Kovtııı Pli 

• 

Mikdarı 

30,000 
a.10 ooo 
12,000 

J.-5 

B<tlıkesiı· J\skeı"i Satııı 
\ lı11a Komisyontıııdan: 

l - Edreıııit'tt•ki kıl'at ilıti)aeı için kapalı 

zarf usnlilı• oıı iki hiıı kilo sade vaı;tı satın alıııa· . ' 
<'aktır. 

2 - E' saf vf' sel'ııiti ııi ııill'nıek isli\ eıılPl'iıı ' . . 
lırr ııiiıı \e isteklilrrin ihale ııürıü ol:ııı ı2-8-~l34 

' ' 

pazartrsi ~iirıü saat 17 ye kadar 11111Yakkat tenıi-
ııaı akcası olaıı 720 lirını ha'i 'e teklif zaı·fla-. . 
rile hirlikte Edrenıitlrki Sa . . \ 1. Konıis,·oııuııa ıııu • 
ı·araal eylr•ıwlt•ı i il:iıı olunur. 

Balıkesir posta ve tel
graf müdürlüğünden 

l - Balıkrsir - llal~a - t .: aııakkalr lıafı:ula 
iiı· srfı•J' karsılıldıdır. . ' 

2 -Balıkesir - Baha lıafıad:ı i'ır st'fı-ı· karsı-. . ' 
lıldıdır. 

- Balıkt'sir - lla\l·aıı - E<ln·ıııit karsılıklı • " i) 

-~=~!!~i~:!!!l=~i:::~!i~:~!l!!!~~- l ını:=::::m:::ı:::..i 
~ ·•ıııuııi• ·ı ıuııııw ·1111111111· • 1 ıııııııır· 11111111I" ·• ıııııııır ·•ıııııııw · 1 11ıııııw·•ııııııııı · ·1111111111· ·•111111111· ·• ıuııııw · •ııuııuı· f 

lilmıııııııııııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııı; 
" . 

1 ı--·ı lİ OTEL VE GAZiNOSU .. 
1 ŞEHİR 1 1 MAHFELi d 

Sinemasındıı 

29 Temmuz 934 Pazar dan itibaren 
Sevil Dansözü 

Terıısıl Pdrnler: 
ı;.\BY :\IOHL.\ Y 
JOSE NO(a'EHO 

Japonüanın yakicı güneıi altında çi
çek satan bir kızın dansöz olmak sevda
ıile geçirdiği aık ve ihtiras macerasını 
lıpanyanın kafeşantan hayatını bütün gü· 
zellıklerile gösteren bu filimde ( Şark ) 
müzikaıını andıran İspanyol muzikosile 
ıarkılarını dinleyceksiniz . 

Aynca: Dünya havadisleri. 
Sinemamız gayet serindir. Soğuk hava 

maklnaları ve vantiratörleri daima faali· 
yettedirler. 

SİNEMASINDA 
:: Şeref Bey idaresinde 

•• 
27 Temmuz 934 Cuma ~an itıharen H ' 

Evlenecek Kızlar1 ~ 
te 

Bu .. şen v~ ~oş fı~imi , fı.• 
gormenızı tavsıye 5 

ı r. ederiz. ·• 
•• 

Balıkf'siriıı lıt·r lıususla t•ıı 
111İİkl'lllllll'I Oh'IİdİI'. 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının, a 
gerek bütün misafirlerimizi;u 
umumi takdirini celbetmiştir 

TEMAŞA Gazinosunda 

n Güzel Sesli Bir Radyo 
Yakında: Ben bir 1 U s 1 · ··1 ı ı · · ı ·· ·· ı · 

Mevsimin en kibar fi/imidir. 

1 •• . (' ırııı, sı:ııı Hl \(' IZlllll'lll H1t1111 g:tZPlt' ('l'I 

Pranga kacağıyım . ıııPvcuıtıır 
• eyi tanınmıt bir otunna ve 
'.le dinlenme yeridir. 

' _ '\' !e Balıkesı·rı·n en 

M ht B l k . •• 
U erem a l esir 

.. , _____________________ _ 

~------------------------

Bu kere İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müş
külpesent bey ve ha· 
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka

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

Ahalisine Müjde. 

• 
BiR 

Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi'umum lekeler beş 
ılakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır . 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziı·aat bankası karşısında 

1 ' 

SAGLAM, 
-

ZARiF, 

'evıııidir . ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa Zeki . 
Yukarıda ı.:iisterilı•ıı ııosıa sürii<'iiliiklc·ı·i dai

rf'nıizdı• 1111:'\Cııt. sarınaıııelcrı ıııucilıiııcı· :!.7-7 
\'JHJ tarilıiııd<'ıı itilıarpıı \İrıııi rıi'ııı miithletlc ! 

~~~===================-=====-~ 
. ' 

nıiiııaka~a'a ı·ıt..arılııııstır. lli-8-934 tarihinde Balıkesir Askeri 
Komisyonundan: 

Satın Alma . . , 

saat orı altııla ilıal .. lrri yapılai'agıııılaıı taliplerin 
ıııiidiiriyetc ıniiraı·aatları ilfııı ohınıır. 

H<'rganıa l.ııaatıııın ilıti)aı·ı olan a~agıda ~:ızıl• Sl'kiz kalı·ııı ı·ı·zaklar 
lıizalarıııdal.i ıarilılı·rde ilıalrleı i il'ra ı•dilpı·ı kı ir. T:ıliplı>ı·iıı ııH•zkı'ır giiıı 

Ban~ırma ÜU~U~ . . j@71 ~' '~!\!~,~~~ 'e saatleı·d" Brrgama ..\~kı·ı·i saıııı alıııa t..oıııis~oıııırıa ıııiirat'aaıları. 

"'"""m'"~!k~!'.ğ~~~'~; ! Dış f!ekımı. ~ Sr:;;•"""' 
Kilosu 
9600 
7500 mahallesınden müezzin ibra- ~~ M. N 1yaz1 ~ Zevtiıı :ğı 

him ot. k ızı Makbule hanımla ~ r.::, ' ' 
zevci Haydar 'karyesinde ·~ llasf.;ı!illllll ('llrııa- ~ Kuru fasul~c 3~,000 
mukım Bandırmalı Ömer ağa ~ darı ıııad:ı lıPr "lİıl (® Bulgur 50,000 
<'ob1nı Abdullah aralarındaki 1 <) I 7 tı '-::. Pirin<' 21,000 
· d !ia a . . ( a ıı ı \ t- ""' • 

icra kılınan muhakemesi ne· -~ R 

İhale şekli 

. .\ı~ıı. 
' 
)) 

)) 

)) 

Kahalı 

İhale günleri 
(i-8-9;)4 P. erL•)Sİ 

)) )) )) 

)) )) )) 

21 - H - !134 S:ılı 
l) )i )) 

:ı-8-\'l 34 Pazar 

Teminat 
Saat Lira K. 
ıu fi 12 
1 l 1 (i i) 1 i) 

14 180 
ı l •) 6 •) 

~ ~ ,)0 

10 ;J 1 H 88 
1 1 20~5 

Satış yeri: 

TAVSANLILl ZADE FAHRİ -> - -- -

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

boşanma avasının gıyaben 1 !..adar . .\!.!l'llar;ı·,ı \.~ rn 360,000 

1 · 1 'ı 1 ~ Arıla fiOO 000 » » >> ticesinde: müddeinin davası gece f_'l'I "'a ııı Yt' \f!:. ~ . • >> { 

sabit görültlüğündP-n kanunu ~ tı>chnı ı•dı·r. ~ Sıgır ı·tı 120,000 )) )) )) )) Rctlıkcsiı· Postil \ 'C 1.,elgra 
14 1350 
ı () 1330 

malt üzere verilen 27·6 934 ~ ' ~I . 
T hükmün huldsasını natılt ~ 22 ~ M h t ~ k · Balıkc:-;ir - Caııakt..ale af'ası lıafı:ıda iki st'fı·ı·Iİ 
başkdtiplik ihbarnamesi mer· ı~ 1 ~· e me va ır 1 postası, llH\\ c~ıt şanııanw 11111cilıiııı•e 18-8-93.i 
kum Abdullah'ın ikametgAhı- ~.@lJ .. ~.,~~ c E L A,.. L nın me~,huliyetıno mebni _ I llergiin hastalarını saat t:ırilıiııdı• saat 16 da ilıale t•dilıııel. iizrre 29-7' 
tebliğı mumkün olamadı· Bu gece 2 dnn akşnmn kadar kabul 1 Dil4 tarilıiııdt• ıııuııakasa\,'3 ~oııulnıııf'. tlll' · 'f:ıliJl' 

· h k eder. ğınd.ın bır nüs ası malı eme Yenı' Tu" rkı'ye ll'l'İll ıııiif'aea:ıtları il~in 011111111'. 
divanhanesine ıalik tdılm~k- A<lı·es: lJ11:-;tafafı:ıkilı 
le tebliğ makamına kaim ol Eczanesi ıııalıalletoiİlldt• Kal'f'Sİ il Bütün asap ağrılarını süratle 
mak üzere keyfıyet ilıln olu. 1 

nur. Nöbetçidir . bey türbesici varıııda. I geçirir. 
-----

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası 

- -
Balıkesir 


