
. 
Yunanistanda, Halkı isyana Teşvik 
Edenler Memleketi Terke Davet Edildi· 
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lspanyol Tayaieleri Fransız Top- Harici.yeVekilimiz Ce
raklanna "T e c ?l v ü z E t t i 1 e r. . nevre ye G i d i y o r .. 
TayarelerinBombardiriıanındaFransız~lspan- 8. Tevfı~ Rüştü Aras,cuma günü.toplanacak olan Uluı
yol Demiryolu Tahrip, Edildi.Asi Harp Gemile- lar sosyetesi kDflseyinde Sancak İJİ ile meşgul alacak 

ri de Bir Amerikan Gemisini Yakaladılar.. ·lılanbul. 23 (Hunıal) -
· Hariciye Vt:kıllmi:ı B. 1 nffk 

d Parıı, 24 (A.A )- lıpanya
a •ıl ta:rerel"r d6n fran · 

... hurl d 
Q u ctvarsnda figu-

ertıı b b o11a ardıman etmııler 
~· 1,. eınada Fr.:n11z toprak 
arı Oaerinden uçarak Fren 

•iZ topraklarına on bir bom 
ha at• ı I 11 ar, Fransız •pan· 
Jol d erntryolunu da tahrip 
etaaltlerdir. 

Parh, 24 (A A.)- lspan· 
. J•cla •il harp gemil~rı bir 
Amele rllcan petrol ıemiılni 

.. 

Ja •lan..,111a d 
A r "· 

V ıl tayareler Banelonayı. GENERAi. FRANKONUN ·FA5LI ASl'.ERLERl 

allollyayı bombardıman blyeal, bu gün oeırettıtı bir 
•lmltlerdır . teblitıle, ıhrtll'cl l.uvvet1e 

Diler taraftan bükGmet rln, T eruel crphutnde ti eri 

lııtayarelerı de Salamanka ,, ledıkl~rl Vala ~l?'ara tepele· 

2~1
111':rdı111an etmtılerdlr rlDI itıalden ıonn Turhava 

~lflnha &ldOiü ve 4o0 köyiınü zaptelttkleri bildi· 
kltlaln d ı tilmektedlr. ı-' e Jara andıfı t6J 
.._,or. İhtll&letlertn bu tebliiinde 

.. hardıa.anda mermilerin CUmhurtyetçtlerln, lcOlhyetlİ :a.e Ceaeral franko nez· m6hlmmat terketttlılert ti&,. 
W. •de i»•hınan yabamcı de•· •e olunma'ktadır . 
......... tllerln bulundukları Salaman1ca. 24 (Radyo) 

ret.a,.. dlfldıter. ı DGn ıbullldlerle Cumhurl· 
it. lan.ton. 24 (Radyo) yetçfter ara atada IDOtblt bfr 
ın:•laletıere menıup havı. muharebe olmuıtur. thu 

••etleri, lldneı defa ola· illetler neırettıkleri resmi bir 
tak ~ h ı · ...,...an de buraya ıelmit tebllfde, Cutn urlyetçl erin 
•e t•hrı bombardıman et· yirmi tayar~tftH dütüritGk
Gllftir Ba bombardımanda terini bildtriyorlar. 
:;di lıtıı 6lmoı ve bir çok Madrit, 24 ( Radyo ) ~ 

••lerde yaralanmıtht Madrit erkinıharblyealnin 

1 Bar .. lon, 24 (Radyo) - teıml btr tebllğıne ıöre, 

açılmıı ve . bu lcu••etler ta 
mamen daiıtılmııta; . · 

Bauelon, 24 lRad~o) 

Teruel cepheeindr m6htm 
muharebeler olmuııada 

meuilt!rde hiç bir t .. bedd61 
•ukua ıelmem•ıttr. 

Diler· cep•elerde kayda 
deler bir Yaatyet yoktur 

Baraelon, 24 (A.A) - Mtl 
lt m6defaa bakeın teblii 
ediyor: 

Terue\ cepheatnde •uha
rebe devam etmtıttr . BltOn 
düıman bkamlarını .Aefettlk. 
Mevzilerde hiıaedilir bir de 
iifiklik olmadı 

Dli• cephelerde de kayda 
deler bir ıey yoktur. 

lngi!iz 

ROıtü Araı, ıazetecalul kabul 
etmit "Ve: 

..-t Buradan G~neneye 
ı•de:celim, u .... ıar ıosyeteıi 
konıeyinln . ruzoamealnde 
Hatay ~~mHeleıl de vardır, 
demııttr 

l.taabul, 23 (ffuıaıl) -
)iarictye Vekilimiz 8 . Te•> . t 
fik Rütll • Araı, d6n An· 
karadan bura;.a ıelmitUr . 

Harici ye Veklltmız, yarın 
buradan Cen~ vreye aıdecek 
ve Uluılar ·~•y.eleıl koİııe· 
yinde Hatay meıeleıl tntl· 
habat nizamnameei hakkın· 

daki tezimizi mildafaa ede· 
cektir. 

8. T ettik R61tti Araı, 

Perapalaıta balya •f•rtnt 
kabul etmit ve UZ\lD miid· 
det konuımuıtur. . $ 

·oeuYre,. 2arlı, p· 
zeteıinde T abouiı Jazıy~r: 

"Sancak mf•leal ılaln 

meaeleai.Jplarak kalapAmek 
tecltr. ~u defa Cenevre top: 
laatmada hakiki bJJ' f r~· 
11z - Türk yakınleım••• do· 

"' . 
tacaiı ve lmza edtlmlt bu-
t.anan anlaımaların mubtevl 
bulundulClan -hiiktiml•rln Ce 
ne;red~ .. T e~f tk Ruıt8 Aıu 
He Oelboı aruanda tnbit 
edtle~eil ümitleri me•cutur. 
Delb0tun Ankara zlrareU 
eeoiuında büıün kati ıekılle· 

B. TEVFiK R0ŞT0 ARAS 

rlnf llıtiHp edebtlecelderdlr. 
Franıa ve İnatltere için An· 
karanın doıtlufuaa mazhar 
olmak her zamandan ziya 
de buıiin . lcıymeU haiz olan 
blr keyfiyettir . 

Bu doatluk ıeçlrd•itmtz 
mifkül anlar dolay11lyle da-

~ 

ha ziyade &uymet pe1da et 

mektedir. Bu anlard.a lnııl
tere ve. Fraoıanın b6t6n tt· 

ki doıt ve mOtteftldertnlDln, 
bet döndürücü bir a6ratle 
Roma : Berlin-Tokyo mth . 
veri taraf ıua ıeçUklerlDe 

tahid olmaktayız Bunun iç· 
in A .. ara ile tıbirltiinde 

bulunmak daha ziyade kıy 
met peyda etmektedir .. 

Yugoslav 
BısYekili Storı~inııic Al
manya sıy•hatin~ı n ~lıdfl 

Belgrad, 24 (AA.) - Yu
ıoılavya baıvekill Stoyadt
novlç Almanya teJahattndea 
Belgrada d6nmlttlir. 

BerJı·n. 2J (A.A.) - fu
ıoılavya Baıveklll Stoyadl
no•lç bu ıabah Et .. ne ıel
mlıttr. Krupp fabr•kalaranı 

gezdikten ıonra öğle1ln Düı-
1eldorf a hareket edecek •e 
oradan akıemleyiır unnılae . 

ıidecektir. 

Balkan 
Antantı konseyi taUk ıdildi 

AUna, 24 (Rad10) - Aa. 
karada top1anacak olan Bal
kan antaata kon•Jl, Şuba

bn on betlnden IOlll'&Ja ta· 
ilk edilmiıttr ... 
Moakoı·oda 

l' Japın I~ ıtıf ıdilli 
Tokyo, 24 tR•clJo)-Do

mel AJan11nın l.thl•rcllfiae 
ıöre, içlerinde h•rl petrol 
mülaendHI olmak 6-re, , .... 
mit Japoa, Ruelar tarafın· 
dan te•klf edilmiftlr. 

SofJa, 24 (Rad10)-0de
ıaclan bwaya ••len Ruur, 
RuıJ&DID her tarafında se
nit bir tedhlt •IJaaetl hl
k6m .OrdGiiiDI ve halkan 
korku içinde balundquau 
tevkıfatm, ıilnden ılne ıert

tıiını haber vermektedirler. 

bı C•aahurı,etçı lıpanya ka Cumhuriyetçi bataryalar, 
tM neıı, dGa ıece fevkallde tıUM 6m yapmakla nıe11ul 
il' tasdantı Y•Jmuı ve par olan ıhti'a ıci lere ııddetli bir 

1 
:••to,.. ıubatan birinde ateı eçmıılardar . Harp, 20 
~ lllaa da•et etmele karar dakıka devam etmiıtır . 
•erllllfttr. Godalamaranın ıtmaliude 

Don~nmısı Singıpurdı ıı 
· nıvra!ırı bııhyır 

l.ondra, 24 \Radyo) in 
ıılia donanmaeı, bu •Jm 31 
tnde Sınıepurda . İnane•ra· 
lara batlıJacaktar 

Cindeki Ecnebiler, Japon Otorite
Sini T a n ı m a k Mecburiyetinde .. 

G 5•1•1hanka, 24 (Radyo)- Faa "u•veılrriDiD ıleri ka 

--.--•.• .. ' .. • .. l ..,:F,.:r,:a:,k:o_::e:r~ls,:l:n:.,• =h:;•:,:r:,:·,..!...:;r•:k:;o::l:ı•:_:•~Jn::"~f:=ıd:,:d:e~tl;;,,t ::bl:!!!t 1 

Pazar Günkü 'Maçlar: 

Yurt-Güç Maç1.. 
lirinci takı~lır macını 2 :fidmanyurdu, ikirıci tat:m

lıı m2çmı ~a 1 4 idmaf gücü kazandı 

Pa• IDMAf\wYURlLULAR . 
rt1ac:ı r "81 Yurt GOç bt Bunu mOlealclp btrlncl ta 
•ad ·~ llrt11eı takımları ara kımlar ıah" ya gel.tir Ve fU . ~- . •t.d d "eral Ah Hikmet ıekılde yerlerini a' dıler. 
~-h ' ......... ...taıl bir meç ya Yurt: Hu 6d ,..,, 

ltstnc:ı Sıı mı Emin 
olduq. talcımların oyunu Raif Hüae•ln Şeref 
G-, Ilı •llkalı •eçtt ve 1 ·4 Hatlt H61kl Muıtafa En•er 
ile a.U:"'•rlnln ıahbtyetl Klnatl 

leactı. ( Soau ıktact .. ,ı.m ) 

1 Manevralar, ıubatan betin· 
ci ıiinü ıona ermtı bulun1ı -

caktır. 

Hlndlıtan aekerlnden on 
bin kltlllk bir kuvvetle ta 
yareler de mllDevralara Sf· 

tirak edeceklerdir . 
St~gapurda leaiı olunan 

yeni ' üssübahri ıubatın on 
blrtnae büyük nıeraslmle 

açılacak ve bu merasimde 
Amerika namına Oı: torpido 
da hazır buluoac"ktır . 

Yunanİİltanda 

Halkı isyanı teııik edın
ler mamleketi teıka di-

ıat edıldi 
AUna, 24 (A A.) Yu 

nanfltanda, halkı isyana teı 
vık eden beyaanameler da· 

•• 
tıtmak ıur~tuıtı memlekeu.-., 
rikOn ve aaa.,.tılnl thllle te•t 
febbiti"~·,11;•• b•zı -eı_kf · ıi· 
,.aset ·. •d~mfan pt!i ;atalab 
.,_.. da•et e411ialflerdir 

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

ftusyamn. Çiı ılciıi Mırııaı Şıkı itrnııtnaıeıini ıırdi 
Amerikı. bpınııyı yani bir prıteıtodı ~utan~u 
Londra, 24 (A.A .) -- Çın 

kuvvetleri ıtmall Çınde lnl 
bir taarruzla Y-ençnun yirmi 
kilometre cenubunda 2 
Saohıeni .: Japonlardan geri 
alm~ı1ardar. T elnlnı üzerine 
taarruzlarına devam etmek· 
tedirler . 

On Çın tayareai de Uhı 
tayare meydananı bomhar· 

daman ederek 8 Japon ta 
yarealol tahrip etmıtlHdır 

Londra. 24 ( A A ) · S~ov 
yetlerln yeni Ç•n elç ı si Han · 
keuya ıelmıı. · cumhurreiıi 
Maraıal Şan Kay Şeke 
ıttmatnaıneıint verıolt ve 
ıazefectlere verdlii beyanat -
ta: '"Uıak dolu bar1ii için 
eeaılı mıtur olan Çın Sov
yet ~-~aba .,.,u kuv•etlendtr-

~ . 
m ' »" ~edi? çalııacaiım ... 
f c,O '"'d: ı.J, 

,. . .. \Nim A) Ja 
'}... • 1 

Poifo' '<•o°' lf.a C.neYrede 
1-~ . 

top/ ~& ~ oV•n be,~ıtlmilel . .,, .. ' 
ı,,c. ••• _ -:.• ,.,lirak •tmemeie 
karar n-'mııttr. " .... 

Ç•clekt Japoa IMtka· 

mandanı General Matıul, 
Kouıo iamlndeld ılyaıi mec· 
muaya verdait bir m61lkat
ta prenaip itibarile ecnebi 
imtiyaz mıntakalar1nan bl-

taraflılını kabul etmedıiini, 
Çtnin bu mıntakalardaki hi 
kimiyetioi btzz&t kendııı te 
sıs iıteğini azmile hare"et 
edıldıiınde ecnebılerin Ja. 
pon otonteeioi tanımak 

mecburiyetindr. kalacakları · 

nı ıöyiemiflır. 

Nevyork. ı4 ( A.A ) -
Amerik• h6k6meti, Ame 
rika huıuıi müme11il· 

ierıne Japon Hkerlertntn 
tecavüz ~tmealni ve mlltecl 
olarak bulunan Çtn 
kadmlaranın cebren 16t6-
rü l meıinl Japon h0k6metl 
nezdinde proteato etmittlr. . 

Londre, 24 (AA.) - Çtn 
akıncıları Ş.nıhay etraf,.cla
ki Japon prl hatlarını .ate· 
madtyen lzaç etmekt dirJej.. 

Bir dapon. teb,ill bu çe• 
telerln Şa•Jrh•J'•D aarbıacla 
buluDdut•nu htr.lt•ıl P'*L 

=:ıc:='-=-===--==-------===-----= 
• 

_ltalya 
Hıriciyı nıznı l ııt Ciını 

lükreıı gidecek 

B KONT CIANO 
8elgrad, 24 (Rad10) 

Vreme ıazeteelaln lıtlhllarına 
16re, Romanya ıazetelertn 
den hirl, ltalya Dıı Bakanı 
Kont Ctanonan ıuhat tonu
nda Blikretl . ~lyaret edece · 
iinl yas~ıftır. Bu haber 
resmi mebafiller taralandan 
laıa18 teJtll.Dıl••n·ı11er. 



rA Z • 

Tarihi tetkikler: 

Balıkesirde Çanak Ve 
Cöınlek İmalathaneleri 

YAZAN: 

Balıkeılr merkez kazHmın 
tarlhçeıinl yaparkea, mAddi 
medeniyet va11talarının en 
mühimlerinden bir•ni tetkil 
eden ve ptfmlı topraktan 
bazarlanan çanak, çömlek 
tmalatbanelertnt ve buralar· 
da rapılan herhaoıı b•r ne· 
vl toprak itlerini de araıllr
mıı •e teıblt etmlıtlm. 

F.~ıhaluka Bahkeıirde bu 
hnallthanelerin bugün için 
btlınen (60) ıenelik bir ma

zlıl vardır. Bundan evvt!lld 
zamanlara alt imallthaneler 
h tlckında kati ve Hrlb ma· 
IQmat yoktur. Yalnız Ba· 
hkeıİrin iki aaat mesafealn· 
de (Keılrvea) lröJO tarlala · 

' randa ve civarlarında ve ba· 
sı ll:61lerde, kö1lüler tarafın· 
dan eılcl devirlere att bir· 
çok çaa~k, çömlek parçala· 
r1 çık~r1ldıfı ltltilmekte ve 
16rülmektedır Eıkl devirle 
rln hltaralaranı yt1ııyan bu 
ıtbl to,rak tı'erlle çok H · 

ktde• Bahkeıtrde de bu marl
tll medent1et va11talarana 
m•laıuı lmalltbanelerln bu· 
luadulu aalatılmaktadır. 

B • lakeatrde: Bu ıtbi tarl· 
hl eıerler in mevkllerıol lcatl 
olarak teıbtt •tm•k ve bun· 
ları toprak a tından çıkar· 
mak meteleı• ıüpbe11a kl, 

çok mühım bir '''"· Bıoa• 
enaleyh bu huıuıta ıa•lhl-

yettar zevahn aazarı dıkkat. 
lertnl celbederım 

B•lıkeıtrde: El vevm itle 
melde olan tmallthaoe:lertn 
me•kU ıehrtn f&rkındakl 

-uzunca Ova,, nın baJ'angı 
cı ıa1ılan Gümüıçefme el 

varındaki "Koıuçınarı,. de· 
nılen yerdir . 

Ev•elce bu imallthınelt!r 
müteferr1k bir ıurdte kaH· 
banın cenup ve ıark kıyıla· 
randa •e memlekete çok ya
kın bir mahalde idiler. Bıll· 
hara, dumanın memlekete ol· 
an fena teıtrlerlnden dolayı 
bunlar bel~diyece buralar 
dan kaldmlmıı ve yukarıda · 

ki mevkle tekılf edılmtıttr. 

Halen eıkl ve metruk ima 
lithanelerden birlıt Necati· 
bey erkek öjrdmen okulu 
bahçeaıne b tıtlk v~ Bahke 
ılrde ilk defa mathaacılılı 

tamım eden ve Konya "Stl· 
le.. ıınden aelen merhum 
Mtatbaacı Cemıl Efendtnia 
lm'l 1lth"neıl ve dıjert de 
yeni yapılan Atatürk parkı 
nın ve ıtmendOfer hattının 

kıJ111ndadar. 

Bahkeı~rdekl imallthane 
ler umumiyetle tek ve ıe
nıı odalardan ibarettir Bu 
ralarda her nevi de1tt, ib 
rik, tufla, küp, kiremit ima-
line mahıuı alit ve edevat 
bulunur. 

Vaktlle her imalitbane
nln yanıbaı nda amelelerin 
yatmalarsna tahılı edllmlf 
ve lmallthanPnln vazlyettne 
ıöre amele evleri varmıı. 

Fakat buıün bu gıbl evler 
tamamile kaldırılmııtır. 

Bahke1trde (131 ımalltha 
ne •anlar. Bunların Gçü des · 
ti, küak, ibrik ve 11rh top· 
rak tılerl yapmakta ve dl· 
i•r .on daneıt de tutla, kire 
mlt lmal etmektedir. 

Balak..arde \ 1290) IH•I•· 

Öğretmen Kemal Öur 
de ve dk defa {iki imalit 
hane=ocak) açılmıt ve bun· 
ları Konyantn (S;tle)( 1) lcasa. 
baıından ıelen ve Ralıkeıtrde 
ta•attun eden Sıllelt Mabmet 
Alt •e Sılleh lımaıl uıtalar 
açm1ılardır. Halen mevcut 
ocakların ( 2) hemen hepıl 

Konya Sılle kasabasından 

ıeleo •e Balıkeıirde yerle
ten uetalara aittir Sonraları 

bu uataların yet•ıtirdıklerl 

yeril ahaliden bazıları da 
muhtehf ocaklar açmıılar· 
dır . 

, 

S.hkeairde bu ılbl itlerle 
ujraıan uıtalar1n i11mleriot 
1azahm: Sılleli Muıtaf a, 
Silleli 1ınıall, Stlleh Oımen, 
Silleli Mehmet, Sıllelı dıier 
Mehmet, Sılleh dıfer Muı· 

tafa. Şaban, Alıı. Nazif, 
Kurt Yuıuf, Balatla Muılcafa, 
8ükl6 Mehmet uıtaaar 

Botnn bu uıtaları yukar
da zikri ff'Ç• n Me-hmet Alt, 
fımatl uıtalar yettıtırmlt ve 
Mehmet Ali, lımaıl uıtaıar 
da 1anatlarını alle ıerlnJ•n 

6freomtılerdlr 

Bu lmalltbanelerde yapı 
lan' ııler yalnız bir yerden 
alınan topraktdn yapılmaz 
Muhtehf yerlerden alınan 

toprak ve (Ka11n 1 tabir olu• 
nan hlr nevi ;Luhuklar) la 
da klre,nlt yapılır. Batıkeatre 
iki taat meıafede Köseler 
körü civarından ' aelen bir 
nevı toprakta da muhtehf ıe· 
kitlerde deıtl ve emzıkh 
bardak yapılar 

Bardak ve deatl tezılh 
lara el ve ayakla ._evrılit 

ve iki nevldır. Her tkııt de 
bir araba tekerllfine benzer 
•e ortaaında bulunao üıtü 

vane ı~klınde bir demirden 
ibarettir. Bu tekerlik çarh 
il bir kola baihdır . 

Kol döndOkçe tekerlek de 
döner. Ve bu ıuretle üıtü 

vane ıelclındeki demire ko· 
nan hamura , lfçl, elile lıte• 
ntldljı bıçlml verir. (Oeıti, 

ibrik, k6p Vf'aalre. ) Kiremit 
tezıihı ise d6rt ayaktan tba 
ret bir ma1a tekHndedlr. İt 
çi, huırlanmıı hamuru kire· 
mit kalıbına koyarak ona 
ıekltnı verir. 

Balıkeıır lmallthanelerio 
de (Sır) denilen bir madde 
de kullamlır. Sırın terkıbl 

ultalarca ıöyltınilen (Kur 
ıun, Mürde1enk) mahleııun
dan ibarettir. 

Bu mah d kurıunla •e el 
taııada çekilen ( 1 urfal) ta 
btr edilen bır nevi maden 
tozunun ıu ile karııtmlma 
ıından meydana ı.-ıtr. 

Bu mahıüı mam(ilata ıG
rQldGkten ıonra; üzerine bır 
de ••tar denilen ve beyaz 
topraktan yapı1mıı ııva vu 
rulur. Tabıi ıerek '" ve ge· 
rele1e astar huıuıi fırçalarla 
tatb•k olunur. 

Balakeılrde (Çiy) toprak 
ıı1erlnln plftrllmeılne ını,h -

( 1 • Sille Konyamn şimali 
garblılnde ve Konyaya iki 
buçuk saot mesafede bir 
vadi lçerslndt ıtrın bir na 
hlyetiir. 

(2 • Balıktılrde bu gibi 
imaldthantlcre (Ocak) fldı 
•trllmıktı:llln 

25 llllN(;j KANUN t ı1li 

Veliahdve 
Top adedi 

&!W=======================================~ 

[ğ]İ=Ş=E=H=i=R==:H=A=B=E=R===L=E =R =I l Avrtapanın bu ıün\erde en 
bQyük ve en mOhlm meıe 
l«i Felemenk veliahdı pren · 
aeı Jülyananm dofnracajı 

çocuktur 

Okullara Pazar gCıkü Maçlar: 

• 
1
Yurt-Güç Maçı . Preru. ! ~ oğlan mı, clojura · 

cak, yol.s~ kız mı? itte bu 
da Felemenk 1arayını ve 

belki de bütün Felemenk 
halkını ıiddetle allkadar 
eden en mühim bir mesele 
dır . 

y ıılın klçuk olan tılehı· (Baıtarafı blrinct te 1fada) vetil~ çahııyor •• • bı;· 
lef ft8 ıekildJ kıyd ~dtl8C8k Glç: hasta ıailç Muıtaf a bü-

He ıll iı 
· ... (manyadaki Yahudi al 

eyhtarhjı azami hir tlddet 
ıöİtermektedlr. Buna bili -
yoruz Bu aleyhtarlık ne 
derecef~ kadar haklıdır, bu 
huıuıta. btldtjlmlz bir ıey 

yoktur. 
t 
• Fakat JülyüıStrtıer ıazfteıı 

akla ıelmiJ•cek kadar ileri 
btr Yahudi düımanhiı yap 
makta ve Almanlardaa her 
hanı• btrtalnlo arkl 1&fhianı 
bozmni• t•ıebbiiı edecek 
Yahudtleran ıdam edllm.-ınl 
lıtemıtbr 

'Yermınci aıır medeniye 
tf, ıörGyoruz kl, bazı huıuı 
tarda kruau\uıta ve enıt:alı 
yon de•rl medenlyetınden 

~ 

çok ıerl kalmııtıi. 

1 uarı ·ıı· ı hsuı bir gözlüt 

Baza çocukların: nnfuıa 

küçük kaydolduldanndan 
yaılarını büyültmek için 

mahakemeye müracaat et· 
tiklerine dair veıtka alarak 
o~u a kaydedılen bu talebe 

ler ha klunda 4 ay zarfın· 

da bir lıarar almmaz veya 

alınan karar menfi oluna 
bu gibi çocukların kayıtlare 

nın 11llnmeıl ve hundan ıon 

ra da bu muanıeleler yapıl 
madan okullara kaydedil· 

memeıl KOIUir Bakanhiınca 
kararlaıtınlmıthr. 

Çocuk velılHin•n bundan 
•onra buna ıöre vakt·nde 
tedbir almaları Jizımdır . 

iskımla ilı dlimüs1er 
A11aren maballe1lnde otu· 

ran ayakk•bı boyacıaı Şaban 

ile Abdullah, hOkftmetcadde· 
ılnde Hüıeyınıa fırınında ça 

lıt"n Ahmet ollu Ramızaaı 
tı~emle ile d6fd6"lerl tikl 
yet olundulundan yakalan 
mıılardır . 

J11ponyah bir fen adamı 

emıalıhs hır keıtfte bulun 
muttur Hu adam öyle bir 
c;m ketfetmıı ve bu camla 
öyle bir 16al6k 1apmııtır ki, 
Lununla karanhlcta ıaaete 

okuma>< bile mümkün ol 
maktadır 

ı•----===""""'rc=·•m:mııo.-cııss==-=--=--~ 

Fakat bunun nasıl oldu· 
iun~ ızah etmek ll&ımdır; 
J•pon1alı, bu eamla yapblı 
ıözlilkleri iki mukaar cam· 
daa yapmakta ve bunlaran 
ar&1ına da a6z1e 16rüomeat 
g6ç bir ııra ampul yerleıtir 
mektedlr. En kiçlk btr pil 
ıayeılode bu ampuller yan· 
makta ve karanlıkta yazı ' 
okumak m6mkün olmakta· 
dır 

ıuı f1rınların tarza mima· 

lslanıadaı d ;niz~ı~ ıide
cık bir vapur 

145 Tonluk ve kuvvetli 
dizel motörtle tıllyen bir va 
pur. Londradan A vuıtural-

ya ya ıidecektlr . Fakat bu 
kadar uaun deniz yolculuiu 
yapacak olan bu •apuru 
deniz 4u'u 11latamıyacaktar. 

Na11l mı? lıte t61le: 

Bu vapur, bür ök Straaford 
v.puruna yükletilecek ve 
Avuıturalyaya kadar böyle
ce ıtdecek defli, ıötürüle 
ce-kllr . 

Şeraf tün ıayretinl 1arfedlyordu . 
Mahmut ltatil Oyunun heyecanı arttıiı 

Halt\ Sabri Muıtafa hir anda birinci devre bıtU . 
Hibeyln Edip Ahmet Muı· İkinci devrey~ baılanchiı 

tafa Seyfl vakit Güç takımında bazı 
Hakem Birliktea M6ntrdı. defltikltkler görüyoruz . R6z· 

Oyuna tam .),30 da baı1en· gir Güçlülerin lehinde . 
dı. ilk akım GlçlGler yaptı Akınlar hep ortadan vapılı . 
ve bu akın Yurt müclaftlerl yor 
tarafından keıllerek iade Şabıi hücumda bulunan 
edıldı.. Rüsıir1 arkalarına GOç merkez muhaclml takı · 

al•n Yurtlular müteınadiyen mına beraberlik 1&y111nı ka · 
akınlar yapıJor, fakat ıol zandırdı .. Vaziyet 2 2 be 
~ıkarmala muvaffak olamı raber . 
yorlardı . 

G6ç takımı, aalaı mıı bir 
vaziyet arzetmekle bf! 
rab~r. elcıerill yeni eleman
lardan müt•ttıldı.tl olan oyun 
cular1n tecrilbeılzlıkler1 ıaze 
çarpı1ordu. Halbuk~ Yurt, 
daha canla, daha ıl>rerek 

oynuyor ye 11k 11k tehlike
ler yaratıyordu. . Bt1ha11a 
mGdafıler ıllnün en t,•i oyun 
culara idi .. . 

Oyua matevazin bir te 
kilde devam ederken, Yurt 
lularan Hlaçıfına bir paı 

ıeldı Gazel ortahvııı bir 
gol yaptırdı 1 O Yurtlular 
ıallp •. 

Bu ıol G&çlllert ıayrete 
ıetlrdt ve arka arkaya 
llilcumlarda bulundularea 
da birçok f1rıatlardan lı· 
tıfade etmek lml<lnıoı bula· 
madılar . 

Bir Cüç akınında, Yurt be· 
klerfnin yerlerini tutmaması 
GGçlülere btr ıol kazandw 
dı . Bu ıuretle vazlyt'!t 1 l 
oldu 

Bundan aonra oyun 1tırl 
ve her iki takım da gallbtyet 
ıolü çıkarmak için ufraııyor 

lardı. Bu11rada Yurdun ıold•n 
bir akın yapbfını eörü10· 
ruz . Bu akın, ıolaçıfın çek
Uli aıln bir tutla gol o1du .. 
Ve takımını 1-2 ıaltp mev· 
kllne ıoktu . 

Yurtlnlar var ku~ -

Oyun gitgide daha ıertle· 

ıt•ordu - Maçın httmeı•ne 
25 dalctka lrala Yurtlu-
lar doku~ kiti oyna· 
mafa baı 'a lılar . Bu 
anda Enver, Güç kaleılne 
6ç6ncü, gııılibıyet ıollnG 

yaptı .. 

Hıç üwnlt edılmlyen bir 
umanda bu rolün gtrme.f 
G6çllleri btrhavll ı•ıırth ve 
d•ha sert oynamaia bat• 
ladalar .. Eıaı•n dolcuz kiti 
kalan Yurtlular müdafaaya 
çekilmek mecburiyetini hıı 
settfler .. 

Bundan ıonrakf oyun 
Yurt nmf sahaıında cere 
yan ettt . 

GOçl61erln yaphklan b6· "' 
tün akınlar ve ~ektl~ıı ıutlar 
netice üaertode htçblr teıtr 

yapnıadı . 

Hu ıuretle maç 2-3 Yur· 
dun ıaltbiyetl ile ıoaa erdi. 

11 Yafındaki 
Çocuğu öldiJre· 
siye DöğmiJş 
lzmlrler mahalleıioden Ah · 

met oilu 38 raılaraoda Hü· 
ıeyio , bu mahalleden 11 yaı · 
ların<la Salfm adında hlr 
çocuiu fıöjdüğü ve ıopa ile 
de batından afır ~urette ya 
raladığındlln yakalanmıı, hak· 
kında tal. tba ta b,.ılanmııtar. 

rileri çok basittir iki Metre 
derinltilndeki bir çukurun 
etrafına kara ve kaba taı 
ve tujla ile veya çamur 

harçla dıvar ve kubbe yapılır 
ve yandan bir kapı açılır . 
Bu kapının üıtüode de du · 
ma.nın çıkmasına matııus 

yer bara kılır . Heyeti umumi· 
yeıl itıbarile fırın bundan 

T ılik üzerinı tıdbirlır 
(4Wl~11'!9i\l'!ll!!!!~I lllml!!!EMl~~~l!!"l'!!!!flll._!m!!!l!!!!!!!lll!'!l!ll~~B!!!!!!I! 

tbaretlir . 

Talik, beıer cemiyetinin 
en büyük bar yarata olmuı· 

tur . BüyGk tehirlerde ta lik: 

l<orlculacak b!r tekilde tler . 
lemekt~dlr. İnat l •erede ıon 1 

zamanlarda geçt n m i y e n 

karı ve kocalar için yeni 
bir uıul tatbik edtlmeğe baf · 
laomıthr Talik iltiy~n karı 

koca mahkemece muayyen 
bir_ m i\ddet tecrübeye tabi 

Umumiyetle • hazırlanm11 
nıa lar bu faranlara munto. 
zaman iıUf edilir . Kapm ka 
panır, alt tarafından ateo ya 

tutu\maktadar. Bu tecrübe 
kılır. Bu atet dört Hat kadtır 

netlcHinde ya talaka . yabud 
de.vanı eder. Bir farme azami 
(5000) kiremit ve aynca eo da kuaurlunun teczfyeıılne 
çok ( 150) deıU konulabilir. karar vertlm•kt~dtr. 

Farın\arda odun, madeb 
kömürO, 1&mao. kuru ot 
(ko1un kemfreel) 1alolır 

·Balı\c etlrde eıkl itlerden 
yalnız (kOpler} va. · · 

Bu küplerd~ .... ge q.ul\eıi 
ıunıı ~Oıtf 

Pıjamı ııcburiyeli 
Fran11~ bahr1ye nazaretf 

harp ıefınelerl zabitlerinin 

aeceleri btr tekılde pijama 
Dinlcçıler ma~ .1 'l•aci 
T l d 

di ğ~·· \ t't fü. ıtymelerine karar v~rm•ttlr. 
UZCU •V D • ~ ' ~· • 

Hplar ma~tın(•ı/ rae : Bır harp ıemlılrıde • lıter-
mencl oilu , "°' ••llJ"2el~e· \t ıe tpekh olilraıtn pijama 
dır Bunların v',, lılıır ,\o \a ~ııfymek mecburiyeti , bir az 

~ltk ,umur • 
ıtbldlr Maaleıaea / rı•rdııle garip ıa:rOnen bh' itUrl Harp 
yapana alt tılm ve tarlhlf'· eroabı bafıa , piJamah erkek 

r• tMa~f eclll•9"•tf ttr 1 htMllOtOu batlr• ••t•l mtcltr? 

"' " icra işlerinde Şif ah en Yapı-
lacak Takip Talepleri Harca 

Tabi Tutulmıyacak .. 
İcra ve iflas KaDununun 

58 inci madde. ı hükmün'! 
ıöre ı•faben yapılaL ı Jecek 
olan takip taleplerlnto baz:ı 
icra daireleırince damaa re.· 
mine ve barca tabi tutul · 
makta olduğu Adliye Veka
letine ıönderlleo tef lif ra · 

porlar1ndan anleıılmaktadır. 
Vekllet bu münasebetle 
yapUit bir tamhode dlyor ki: 

J -·- lcr• ve lf liı Kaou 
ouauo 58 ioti maddesine 
te•ftkan ve tlfaben f llpt' a 
cak takip taleplerinin arzu· 
bal • mehıJetinde olmaması 
baıebile damı• reımin.., tte 
haydtye harctna ti.bt tutu· 

lamı~acai• 8 1- 1 CJ34 tarih 
9'e 2 ıayıh yaza ile evvelce 
tamlmen teblti edllmif ol 
dutundan bu yazı hükmfı 

daareıfnde muaı!ıtıl• ya111l 
ma1toaı 

2 -~ İcr ıı da ırc 1 eı ince tıth 
•i· edilıp kaaa~ a yatmluı 

para mevc tıdunun doıyala 

rındft tr-dh eıl llsımıeleıı 

para rue,•r.udunR tekabOl edip 
etmedttıain ıürn tle ,. olaııla · 

bilmt:tii iç n rrıernurlaran tan 

z im edece\c lıır i devir cedvef • 

leriode kaıade mevcut bu · 
hınan paranın hanıi doıya 

ya "id oldufu cthetile, ala · 
cak!t .,.e borçlu tılmlerlnin 

bt~rçluya vcrUen makbut 
num.n ımın ıosterilmeılnt: 

lüı:uoı aôt'ülmüe ve bu uıu 
lö!!, tnhı t l ,. ~ tediyenin da
ha sıhhat li b r ıe l tide e ere 
yanarıa hldlm olacıığı tabtf 
bulunmuj oldu~und&n bun· 
dan böyle yap ı lacak devJr 
cetvellerinin bu fektlde tan 
7 İmloe dikkat VI! ftlna olun 

PJHJ li•n1td1r 



Kralların S e r v e t V e 
Kazançlar1.. 

ltralların kazancı, demok· 
rat lnıanların hiç bfrlnln 
•lllcad l D •r o madıiı bir ittir. 
d eaaolrratlar, kralların al• 
d ılcları paraların yeniz ol
d Ufuna haklı olarak kani· 
birler. Maamaftb bahılmlz 

u defU, kutler&mtze bu bu• 
•uıta biraz malChnat ver
lbekten lbaretttr. 

Yunan Yelıahdı Prenı Po 
~unaaba ltayaerln torunlle iz· 

••aç meraılml, B•zanılılra. 
ne btr tekilde J•pıldı. Bı
Zabı lctlııeılae mabıuı tan 
tan al 
le 

ı llleraıtm ve lyinlerle, 
ırk p 

renı Ye prenıeıln it· 
Uralııle J•pılan bu ntlslhta 

~a .. n kralların lı.azancından 
•hı için bir VH ledır. 
krallar içi• yirminci aıır 

~iç de IJf btr aıır defeldtr. 
u aaarda bir çok lırallıklar 

JervöıGnden kalkmıt. ı•çen 
aaırla 
d rıo ıaltanatını feTkall-
d e bar tekilde ı6ren . hane 
anların da Jlrmlnci aıırda 

9aıtyetlert ~ok berbat ol
lllUttur. 

Ytr111ıllci .. ırda kral ha• 
nedanları erklDI, prenı •e· 
pren14!ıler birer ıeymayedar 
aıevkı · ını almaja m~cbur ol· 
nıuıl~rdır . Bunlar bu ıün 
btr çok itlerde alcayoner Ta 
'
1
"'Yettndedirler. Boraalarda 
)& .... l b oyun an oynarlar, bir 
anıer ııbi paralarmı iflet 

ıtıek •ureule kazanç temin 
•cl•rler. 

E9 et, yirminci asarda, bir 
•lrQ I Prenı •eya pren1eı bea-
iyecelr mtllet lcalmamıtbr 

tlı ' Jeblltrlz. Au ıebeple prenı · 
ler ele ınllletlerta ferdi eri 
glbt kazanç yolu aramak 

d
ve bul111ak mecborlyettnde 

lrler. 

Prenı •e prenıeılerin hu 
•uıı hayat ve kazanç faall 
Yetlert, her na11laa tevarüı 1 

edebildikleri servetlerinin de· 
receıı11e bailıdır. Eier zen · 
tin •e bol mlraıa ıablp ol 1 

- Tabii Canayethİ en in· 
ce tafalllhnı biliyoraunuz 'le 
fç niıd .. n biri ... 

Avukat. Bolıtonu göıteri · 
Yordu. 

1 
· · · Ceıedi bulmuı o lan

&rın ara11nda tdt . 

V Bay Voodbury, ıizin Bay 
eıtl•ndınlııne beozıyen bir 

rilve 
Veriniz var, bayan Mar. 

Un · ı ı :e de cinayet geceıi ıe · 
•lntzı taklu ederek Bay Ve· 
~tlaııda telefon edea ıahıs 
arı bul le d b I illa ta yar ım edo-
i •raini&, 

Avukat, elleri arkaıında, 
"'"ia Yukarı, dolaııyordu . 

1
- Falc•t her ıeydeo ev· 

v~ i"I . ' ... nladen yalan~; bir kı · 
•• b\l " d t " ıaın katli ırbeblni 
envtr et-e 

··• tkUdarmı haiz olnıalıd ar. 
Oıada •-

"'ilda? ., 11urtulmak mı iıte· 

a., v 
icar eıtland gizlice tıe 

1t1Dıt d VeıUa "'' ır veya madam 
lcurtal -.dın katli Veıtlanddan 
pıl11a '-'alc nıaluadıle mi ya
de •ıtır? Falcat. bu takdir 

• caıııı d 
tla"dı a ne en yalnızça Veı-

T 
1cl6r111emı1tir? 

·- b ,. leıteın dit akt6r olan Pınk 
dttlclr bt•rhal durdu .,. teh 

_ 1 ' Parmak ııaretlle: 
~- .,.:~Qltden biri, ıGplaula, 

" e•••'>••• balt:ıut~ · 

muılana , mevki ve arzula· 
rına ıöre . evlenlt ler, hatta 
bGtün hGkümdarhk pakla
rından vazgeçerek iıtedıkle 
rl ıevlyeden kadınlarla da 
evlenebJltrler Eter kafi de· 
recede zengin değillerae, 

protokol denilen ıaro y adet 
lerlndeo, bu korkunç esa · 
retten kendilerini hayatlan
nın sonuna kadar kurtara· 
mazlar! 

Brunzvtk hanedaaı tama 
men harap olmuı bir hane
dand1r; ıervet namına bun · 
larda kuru bir ünvandan 
baıka hlçltlr ıe1 kalmamıı 
tır. Bu hanedanın kızı, prenı 
F rederlk Lula Dö BrotHlk 
f akırdtr. Vakıa, renÇ ve ıo 
ael bir prenı ile evlenmııUr, 
fakat Yunan veliahdı prenı 
Pol de zenıtn deitldfr. Maa· 
mafth, prenı Pol, zengin ol 
mamHına rafmen ıinllnGn 
lıtedlfl bir prenı tle evle· 
nebtldıft için bahtiyardır. 

Felemenk Tehabdi prenı 
Jllyana ela ıönlünln tema· 
yGller,ne 16re. bir koca bu· 
lan prenıetİerdendlr Mal6m 
oldutu lzere Felemenk Ye 
liahtı•ın koca11 olan prenı 
8Hnad Dl Lip çoiı ft. kir 
bir aıılzade idi; hayatını 

bir ba•kacfa memurluk de 
kazanmakla idt. 

.. ... (' 

Ne denirae denıln ve ıu 
kOçüm mukaddemeye bakı 
lırsa, kral ve inal lıaneda 
nana mensup olmak aanah 
artık cazip bir tı •e meılek 
olm•ktan çıkmııtar . Bir çok 
krallar, bu aln ıeraeriyane 
bir hayat ıeçtrmelctedırler. 

Bunlar içinde ıcf aletle bo 
iupnlar da yok def ildir. 

Hilkatin blrbtrfnl imha 
için en büyük bir kabılayet 
ıöatermekte olduiu lapan 
yanın ıon kralı J 3 Gncii Al 
fonı meydarıdadar. 

Bu adam eler petrol •t· 

tedlr . 
Btr ı61c 6aet haııl oldu. 
Voodbury bafndı: 

- Aramızda mGcrimln bu
lunduiunu nuıl iddia edi 
yortunuz? 

- Fakat hayır, aala, de 
mek lsti1orum ki . doıtluk 

sıfattle olıun , ifçl sıfatıfe ol 
ıun Bay Veıtlandın hak•ki 
doıtları11nız . 1 Kanaat ıetir · 

mıı oldujum ıibl) ıayet ci 
nayet onu yok etmek mak
ıadile tılenmtı lıe, hileyi 
a11laıreaia yarı yacak. i;sle 
re tabip olmanız icabeder. 

Bır :vabaacmm böyle bir 
harekette bulunacaaını taaa v · 
vur etrue~lniz: Kocatını HD· 

dal yeye aöndermek için ka . 
rmnı öldürmek? 

Voodbury baııoı ıallacia: 
- Hayır, fakat ıızio fara · 

zlyenlzl kabul ediyoruz 

Emtly Lon Martin, deniz 
mavlıl 16zlerlnl açtı ve hay-
kırdı: · 

- Ne yapmalı? 
O, nezaketılzce, bacak ba· 

cak 6ıtiine atarken Grane, 
Bay Vilhameta manidar bir 
nazar f arlath. 

Fınkleıteln: 

- Bay V eıtlandı itham 
etmeje eebep olan delallerf 
.. lrhkte, b•r•.d•~ tetk•~ •t-

t'OllKDlLl s 
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! TÜRKDILI ! 
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lerlode yer almamıı olaaydı, 
beikt bu gün müık\U · mev 
kide kalırdı Son baı'lek&ll 
ve diktat6rlü olan Prlmo 
d& Rıvera ile de bu petrol 
tılerl huebile bozuımuı idl. 
Vaka ıabık ispanya krah 
taç ve tahtını kaybetti, l 
memleketinden kovuldu, fa · 
kat ıenetınden mebrum lıal 
medı Ru aOn Nevyorlltan 
rayrime-nlcuıler ftzertne ya 
tırtlıiı ıerma ye sa yeılnde btr 
lord gibi yapmaktadır 
Romanyanın ıımdıkı renç 

kra 'ı Karolun btr aık ve 
16nOI macera11 yGzGnden 
her türlü baklar1ndan vaz· 
ıeçerek bir müddet memle
keti dııanda yafftdıfı mahlm
dur Serveti olmadıi• için 
bu devirde kral çolc tıkıntı 
çekmtı •e Akdeniz kıyda

rında mütevazi bir vlllida 
yaıamak mtchurlyetlnde kal · 
mııtır . 

Bu 11luntdı tecrübe devrt, 
kralda tktleat ve tuarruf 
arzularını uyandırmııtar. Ve 
hukukunu tekrar eline alJı 
lı günd~n itibaren bir daha 
fakir mevkıine d6ımemek 
esaılaranı hemen tatbik et· 
mittir. Kral Karola, Roman
ya h6k4meU ıenede 73,000 
lnglliz ltruı verir. En kıea 
bar tahmine aöre, kral bu 
paranın hıç olmana ~5 bin 
lirasını tasarruf etmekt,.dlr 
Bu Hyede Kralın ıahd ve 
hu1•11t ıerveU olarak ben 
kalarda 250 000 lngl1i7. ltrt\· 
sa 1t"ra11 vardır 

Umumi harpten ıoora ma· 
U vaziyetini ve ıervetfnl kur 
mafa muvaffek olan ikinci 
btr hOkümdar da Sırbtıta•ın 
mlte•effa kralı ikinci Alek 
ıandırdır Al~lnandır da kral 
Karol gibi fakir idi Te tah· 
ta geçtıkten sonra ıenede 

250 .000 lnglllz lirası tabıtıat 

Alman ıazeteleri ıünün 
en mühim had11elerlnden bl· 
rl olarak, pek yakında in 
giltere baı•ektl Chamber 
lain ile lrlanda baıvekth Va 
lera araaında vuku bulacak 
etraflı ıörOımelerl tebarüz 
ettirmektedirler. Herıkt mem 
leket araıında mevcut mOz 
mln rerglnlifin luımeD lza. 
lestne hizmet edeceği !'anı 

lan bu mülakat hakkında 
verelen ıa .. ılata ve ileri ıü 
rülen tahminlere nazaran, 
oldukça eıkı bir m-.zıve ma· 
hk olan bazı thtiliıfıı nokta 
ların hallt, görüımelerio en 
mühım luımını teıkil ede 
cektlr. Maamafıh lrlandanıo 
yeni kanunu eaaalıl ile lr· 
landa bükümetlnln diğer 

m•ml~ketlere g6ndermek 
a~zuıunda bulundulu dtplo· 

almııhr Maııı • yadakı ıuıkaıt 
oeticealnde ö düiü vak at ka • 
ra11 ve çocuiu tlmdikl Yo 
ıoıla•va krah için büyOk 
bir ıervet bırakmııtar. 

Fran11s gazeteleri. kral 
Aleksandarn öldiliü 11ralarda 
küçülıı: kral Pıyer için: "Za· 
•a • lı çok Zf'ngln çocuk!. Oe
mıılcrdi. Köçilk Pıyer ban
kalardalcl paralardan baıka 
Befgrad kral ıarajındakt 25 
IGJcı otomobil de bulmuıtur 
Bunlar ar81ıncla da bir tane 
ıi zırhlı idi! 

Arna•ut kah Zoıo ıeot~de ' 
ancak 4000 lngiliz lirası 
alır. Küçi'lk bir krallık için 
bu lradar para da çoktur. 
Fakat kral ltalyadan da tah · 
ıfıat almaktadır. Bu ıay"ede 

kral Zoıonun ecnebi banka· 
larda JOo,000 Uralık ıervetl 
oldulu mahAkkak 'addedtl 
mektedtr . 

Seklzlncı Edvard, Avrupa · 
nın en zenı•n krallarından 
blrlıtdlr . Senede 410,000 
lngiltz lirat1 almakta idi. 
Bundan baılca btr çok do
kalıkların da iradını alırdı. 
Ru ıün btle tahtt"n çelclldı 
ii halde ıenedtt 15,000 lira 
almaktadar. Huıuıl aeneti 
de büviiktilr. 

Yunan ~elfahtı ıenede 
8000 lira alır. 
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memıze müıaade edtniz Au 1 Bayan Martini pek iyi tam· 
deUller dörttür: maktadır 

lhrlnciıl anahtarlar Nihay~t, all katin kiract 
Bayan Veıtlandınınki apart· ımıo cfoayet geceıi, ıece ya 

manda bulundu ve Veıtland. rııını yirmi geçe ltltlıilni 
ıo anahtarı da kendi yanın· ıöyledıği ıtlih aeıi var 
da idi; ıu halde kapının da Vestland bu saatte kan 
halden kapalı olma11 tcabe sının evinde oldujunu itiraf 
diyor, bunun için, caninin ediyor. Bu da taltkik edi-
ıçerlye ı•rdilfni ve çıktıiını lecek. 
bulmalıyız. Saniyen Veıt Rıcbard Bolıton genlıomuz . 
landın rüvelvertnln ne oldu· larıaı kaldırdı 
iunu ve bunu, katil hldlıe -- fakat bu. baıtan aıa . 
ıl için kimin aldıfını öf· iı entreaan bir hadlıe. Ne· 
renmek "'evzuubahbttr Bu den daha evTet teıebbOae 
biml pek çabuk, bJr iz üze tf rlı•lmedl? 
rlne koyabtlir. Veıtland: 

Oçftncüıü: Telefon edeni - Bu benim hatam Dıck, 
arattırmak l laım. Eter bir dedi, don yalnız ba91ma ba 
kadın Bayan Martinin ıeılnl, rekete ı~çmele çalııtım 
Bay Veetlandı aldatmak ıçta Birden Vharton: 
klfl d~reeede taklıt edebtl• - Ra y Fınklcatelo birini 
.... , lıe. u halde bu ll•d•• uaqt11~or1Unus . v .. ııaaıhn 

• 

makUk mOmeastller mese-lc
ıloin ruznameye girectğf ıa· 
nılmamaktadır. Buna muka · 
bil bir lrla nda İngiltere 
ticar~t anlRımasınm imza
lRnması kuvvetle muhtemel 
olduiu gıbi lrlandanın kar11, 
hava ve ıudakl müdafaa 
teıkılltı da eıatlı bir tetkl · 
ten ıeçecektlr. 

Hepıi olmamakla berab .. r 
btr kmm gazetelerin mevzu· 
ubahs ettıklerl dıfer bir me 
ıele de, Budıı pf'flede topla
nan Roma Pakdı devletleri 
"onferan11dır Toplantının 
ıonunda Df'pedilen resmi 
tebliğ• aynen dere ile lktı 
fa eden birkaç aazetenın 
akılne olarak 14 tarihli nüı
ha11nl bu mevzua hatreden 
Ot. dıplomallıch Pol. Kor 
reıpondenz diyor kı : 

" Budapeıtede top1anan 
konferanı, Roma Protokolu 
devletlerinin tayin ve teıblt 
ettikleri gayeyi, tamamen 
ta he lakuk etttrmtıtir . f ılha 
kıka müzakerelerin hedefi, 
mütterek polıtıkavı günün 
icap1arana uydurmak •ure
tlyle organık bir lnktıııı f 1 bir 
tlerlf'me elde etmf'k idi kı. 
oetelrlm bu da mümkün ol· 
rnuıtur Bu arada Almanya

'' b1lha11a memnun eden 
nokt• , her üç devletin de, 
Almanya ile otan be.ğhlakla. 
rını ifade ıuretlyle Alman
yanan bütnn Ortaavrupa da 
valarana Vf: dolayııyle all 
kadar meselelere kartı duy 
duğu alakayı tebarüz ettir 
mit olma l arıdır. Hu iıe. Tu 
oa hayaaivle mftnasebettar 
bütün ekonomik planlar 
bakımınd&n çok faydalı hır · 
ıeydir . 

Berllner Tareblatt, Fren 
aız matbuatının Hudapeıte 

kooferanıından bir netice el· 
de edtlmedıa}ini iddia eyle 
me11nin cadden gftlünç bır_

ıey o 1duiunu temin ettikten 
sonra ı•nıöllve Schuıchnig 

ıin konferanıtan ıonra Pt>li · 
Ueche Korrespondt> o:.ı ıaze -

teaıne bulundulu beyanata 
tıaretle dı vor ki : 

" Her ne kadar Schusc 
hntıgln Vıyanada neırolu-

oda hiunetçtıi Slmmonı: lı· 
te rO•elver hakkmda bizi 
tenvar eclebılecek biri. . 

Kırm ızı yüzünü, söze de. 
vam etmek tçtn, Edvard Gra· 
neye, çevirdi . 

·- Bir amatör için bu tim· 
dıllk fena b ir fık ır defıl , ne 
dersiniz? 

ftnklesteln: 
- Simmonıu sorguya çe 

keriz . 

Oou hatırlamana memnun 
oldum, dedi. fakat yapıla · 

cak ilk it mektuba imza 
eden ıu M G yi bulmak
tır. Aratlırmalarımızla aııl 

katili end•ıeye düıürmeden 
evvel, onunla görüımek ıa 

yan tercıh midir? 

Rfchard Uolıton ıi~detle 

kalktı. Onda tam bir atlet 
bünyeıi vardı: Gentı omuz 
lar , ince endam .. 

- Onu bu'mağı deruhte 
ediyorum, elimden kurtul 
maaına imkan yok . 

Avukc.t elini kaldırdı . 

- Bu M G. kanunun 
cezalandığı ada mlardan ola
cak ki, istediği gibi bir adam· 
la ıörütmeıine müsaade edil· 
mi yor. Fakat . .. 

Ftnkleıteln. Bayan Martine 
l&.tıf bir eda ile ıüldü 

Glsel bir icadın, ona 

nan be~11ınatıoda bazı ebem. 
mlyet li noktal nazar ıhtt· 
laflan ıezmek kabil olmuı· 
ta da diğer taraftan Buda 
peıtede elde edilen netıce· 

!er ve bılbasıa A vueturya 
ve Macariı• anın. Alman -
ltalyan tıbirlığıne ne dere · 
ceye kadar bağlı olduklannın 
tebar(iz ettlrilmlı olmatı, 

Berlin • Roma mıhvertaın, 
Avrupada polltika11nı bu 
en nazik lnımlnda oynadıiı 
nazım rolünü bir defa da 
ha röstermlt oluyor Zıra 
Budapeıte konferasında hal· 
le yüz tutmuı bütüu meıe
leler, ıon aylar içinde hal · 
yan • Alman ltbirlıllnln fa 
allyet çerçivealne dahtl bu 
lunmakt• idi.,. 

Oeuteche Allremeine Ze 
ltunr iıe, Budapeıtede ner 
redtlen reami tebhil nolata 
nokta tetkf k ederek, elde 
edilen neticelerden dolaJı 

memnuniyetini izhar ediyor. 
14 Tarihli Vö kiscber Be· 

obachter, Romanyadakl Al 
man azhklarandao bahıeder 
ken, yeni hOkfımete nazı 
kine fakat kati ihtarlarda 
bulundulu r• yet ıa yanı dik· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

--~·-··· 
Hrndislındı gır;' bir f r ciı 
Hindlıtanda ıonu bir fa

da ile bıten bir dini taat. 
ıup bldfıeıl olmuıtur Na· 
han ı~hrl ahallı·n ien Saad· 
rçan lımfnde bfr adam ıeh· 
re üç yüz mil meaafede 
bulunan Hurepuar mabedlnt 
ziyaret etmek Ozere iki ol· 
lu ile bırltlcte yola çıkmıttı· 
Her üçü mabede kadar diz· 
teri Ostünde y0r6mek eme· 
ille yola d0z6lmüılerdi. 

Oiullarandan ikfsl 250 mil 
yolu dizleri üıUinde 10r6· 
yebllmtıler ve daha ileriye 
gitmeye takatleri kalmı1a · 
rak yolda ölmüılerdir . Baba· 
ları lıe mabede kadar r•de 
bilmit fakat bu ziyaretini 
yapıp da dönerken dizlerin· 
de lıuıl o lan yaralardan 
vücudu zehirlenerek 61m0t 
tür. 

yaklatabtlmek fırtatlat1nın 

hepıine aahlp olabilir. 
V eatland ara ya ılrdl: 
- Ah, bayar, dünyada 

hiçbir ıey lçtn onun b6yle 
bir vazlf e kabul etmeıtne 

müaaade ederim! 
Emily Lou dudak büktü. 
Bayan Brenllne ahenktar 

bir sesle ve yabancı bir ti · 
ve ile: 

- Ben memnuniyetle ka · 
bul ederim. dedi Efer beni 
kif i derecede aOzel bulur 
sanız . Ben korkmam. 

Emily Lou: 
- B .. o de .. dedi . 
Finklesteln: 
- Pekala neden bu iki 

genç kadın birlikte hareket 
etmeılnler? Onlar htçblr teh 
ilkeye maruz kalmazlar; yan 
larına Bay Grane ve Bay 
Vtlltamıı vereceAlm. 

- Neden beni veya Vo 
odbury yahut ta Vbarton 
değil? Ölye Bolıton batardı . 

- Çünkü, t ayan Martin 
cani ile mOnaHbet teılı 
eder etmu, bu ıki Bay, :po · 
Ilı hafiyeıi olduklarından 
adamı gözden kaçırmamefı 
bileceklerdir. O bayan Mar · 
tin lle g6rlımek lıtemedlil 
takdırde naıd onu takip 
edebılecolninlz? 

S0R0YOR · 
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1 TE E · iRLANDA MUZAKERELERi 
(Üçüncü tayfanın devamı) 

k at bir makalede, bftıvekil 
li' oganın ra dyoda aynı meıe
le ha kk ında irad etmıt ol 
duiu bır nutultta RomAnya 
dakl yahudllerle diier azlak
larm aynı zamanda müta 
lea olunannyacağını ve ikin
cilerin her zaman adilane 
bir muameleye maruz tutu· 
1acak larını temin ettlfinl ha 
tarlattıktan sonra doğrudan 
doğruya Romanyadaki Al · 
man azlıkları davaaına ge
çiyor ve ıöy le diyor: 

" Romanyada yaıayan 

Al.man halk kitleleri, aaır · 
Jarca süren bu komıulukları 
esnasıuda, dalma birer nl 
zam, it ve yapıcılık unsuru 
olarak kalmıılara ve 
son zamanlara kadar dev
l~te karıı tam bir dürüıt 
lük ile hareket etnıiıl erdtr 

Fakat fıter bu i11man halk 
kitleleri olsun, ister herhan 
gl bir dfior azhk, bir mem
lekette toptu olarak yaıayan 
bütün yabancılar Jçin bu dü· 
rüıti, esasen en tabii bir va· 
zlfcdJer. lıtr. bunun için Al 
man azlağı da misafirperver 
lliind'"n iıUf ade ettiği mem· 
lekeUn. kendi kültür~l ve 
milli varlığına hurmet etme · 
sini, pek tabH bir vazife te 
lakkı etmektedir. Şu halde 
b?r azlıfın, himaye.inden il· 
Uf aae ettiji mem:e:kete kar· 
t• göstereceği sadaltat mik· 
tarı, bizzat o memleketin 
takınacağı tavırla mukayyet 
demek Ur. 

"Romanıadaki Almanlar, 
etki hükiimet iktidar cıev· 

&ıttnde bulunduiu sıra l arda 
intihabata ftt rak ederek bu 

suretle bılha11a maarif sa · 
hasıodakf arzularının nazıt!ı 

itibare alınmasını tem ın ey 
leme\erlnin, ıımdiki hüLni 
met tarafından , sırf tabii 
bir vazlf e telakki olu naca 
iıoı ümit ederJer. Zira Ro 
manya Almanlarının, Bay 
Fabrltusın:hımayeai altında 
ve intihabat sahasında e lde 
etmlt oldukları bu hak, on · 
ların memleket itlerine mü
dahale. ettiklerını veya her 
hangi bir parti mücadelesi 
ne ittirak eyled ı klerlnl değil 

olsa olsa, Marksizm taraf m -
dan tehdit olunan vatana 
aktıf bi r ıeki l de muzaharet· 
te bulunduklarını ifade ed 
er 

"Roma nyadaki Alma n ha 
lk kitle le ri, bundan sonra dıı 
doğı uda u doğruya devlet 
idaresl nın ulikadar eden ha
disatta n zerre kadar mütees
sir olmıyarak ve bunn menı 
leketfn öz iti telakki ede
rek Romen devletine ve 
kenaı kendilerine sadık ka. 
lacaklardır. 

"İtte bu sebeplerden do· 
layı, yeni Romen hühume· 
Uoln, n emlekettck i Al marı 

halk kıtlelerinın kültürel ve 
m il i var lıklarına müda· 
hale e tmiyeceğlni ü mit ede
riz. Bilh assa Romen asıllı 

hocaların Alman r.ıekteple
rinde tarıh ve coğraflye 

küraülerlni ifgal edeceii hak
kında ki r ivayetin asılaız ol 
duğunu za nnet rr.ekteyiz. Zi 
ra Atman mekteplerıne kar· 
ı ı bu kadar kati bir mü · 
dahalenin, bu mekteplerın 

ak ıbeti huıuıunda en ciddi 

endfteler yol açaca ğ ı ıüphe

sizdir 
"Bundan baıka, H1ty Go· 

gaom teıkin edıc~ beyancıhn · 

dan ıonra , "yabancı itlet 
melerln romenleıtirilmesl,, 

\ ve bılha11a e konomi komi · 
&erlerinin ihdası) gibi tetbir· 
lerın, tarihin "endiııine bab · 
ıettlji topraklar üzerinde 
oturan alnıanlara da teımll 
edilnıiyeceğıne eminiz Ro · 
manvıtdaki Almanlarla bir · 
ilkte bütün almanya, yahu 
diler in Romen aleminde mu
cip oldufu zararların telifi · 
si için sarfolunan gayretleri 
büyük bir alaka ıle takip 

etmek tedlr ." 
Rom~n vazifeleri yazıyor: 
Baıvekil Coga, hüküme 

tin dahıli ve harici siyase
tini izab etmek üzere yap
tıiı beyanatlarda par lamen · 
tonun da feshedileceğinl söy· 
le1D i~U . 

Siyasi hayatın normal bir 
ıekilde inkitafına mani öl. 
acak olan bu meıele . muh 
aldete menıup partileri der 
hal herekita getirmeye se 
bep olmuıtur. Muhalifler, 
hükumetin bu kararma ka 
nunu esasi ahkamına mug· 
ayir görmektedirler. Mılli 

liberal partiıl bu huıusta 

muhaliflerin plıdarlıgını yap
maktadar. Bu fırka Of'fret· 
tiğı bir beyannamede bükü· 
metin bu kararını protesto 
«:tmııtir . Reımi organları <. ' 

an Viıtorul gazetesi tarihi; 
nüh1tsında bu mHeleyi ele 
alarak neırettiil bir yazıda 
ezcümle tôyle diyor: 

"Milli tıberııl partisinin 
oeıreltiğt beyannamede iz 
har etliği noktat nazar kat 
idlr Tetrii meclislerin vak
tinden evvel feahı, kanunu 
eaaıloin imtiyazı mllhsua ol · 
arak verdiği hakemlJğin te 
yidi demek değildir . Bu, hü 
kümdar ile memleket bey · 
niode fimdiye kadar vikt 
olmıyan btr m 'inazaamn ap· 
açık teyidi df'mekttr . Milli 
liberal partlıt vaktinden ev
vel bu kabil feshi ati için 
tehl ıkeli bir nümune olarak 
llC~ mektedir . 

Bundan dol ayı da kati 
aleyhtar olmuotur. 

Milli liberal partisinin 
noktai nazarı ve vazeyledi 
ği delail : efkarı umumıyede 
ve muhalefete mensup par · 
tı ler ıtrasında derin teıirler 

haııl eimitllr 
jiuhalefete mensup parti

lerin idareleri mehafJlinden 
mevsuk olarak aldığımtz , ye· 
dımizde mahfuz malumattan 
ao'8ıılıdığına göre bu, nok • 
tahıazara mllıi l<öylü, ro 
men cephesi ve Grigore Yu· 
nlyanm köy lü radıkal p8rti 
ıi d e iftira k etmiıttr. 

Halı hazırdaki çetin vazı · 

yet dolayı"iyle, milli liberal 
partui daimi ınurahhu heye-
tın in bugün 6ileden ıoora ya· 
pac ~ ı top1anl ı müstesna bır 
kıvmeti hafz olacakt ır. Si yaai 
rnewliyetlerin hakHti faktö 
rü olan milli lıberal partisi, 
günün ruznameılne dahıl bi 
!umum çetin mesaili göz ön
ünde tutarak hükumete k lı r · 

ıı kati durumunu tesbit ede· 
cekttr . .. 

Yine n)nı gazt:te 9 Sonk · 
anun 1938 tarih li nüshaaın
dl\ töyle diyor: 

"Milli libera l partisi, me· 
ıruti ııokta lnazardao bu 
müla 1aza de fesih hadiıeıi 

&zerine meydana gelecek va· 
ziyet kart11~oda, bu feıih 
hakkının bir meıruti m(lca · 
dele ıekllnde tecelli etme 
si için, son intihabat üzeri
ne meydan aıelen teırit 
meclislerin feıhı, ancak on· 
ların teıeklıüllerinden sonra 
kabil olduiu kanatlnde 
dir . ., 

Drektatea ıazeteai tarihli 
nüshasında ıöyle diyor: 

Geçenlerde iktidar mevki · 
inden ayrılan "',mitti liberal 
partisini bundan sekiz sene 
evvelki müttehit vaziyete ir
ca etmek üzere evvelce ke · 
ndilerinden ayrılan Jorjıst 

liberal partis_i murahhası ile 
bu milli liberal partisi mu · 
rahhası arasmda bltkaç haf 
ta evvelsi baılayan mOzake· 
reler muvaffaktyetle netice 
le om ittir 

Murahhasların elae ettik 
leri bu karar, maili liberal 
farkaıaoın daimi murahhas 
ların toplantıaında · itttf akla 
kabul edılmtıtır. 

Jorj Bratlanu, bu btrleı 
me hidlıeal üzerine milli li
beral partlaı reisi Dıno Bra · 
tıanuya yazdığı bir mektup
ta. memleketin ve partisinin 
yüksek menf aatlerı tçin baı · 
kanhğımz altında arkadaı · 
lariyle birhkte mücadele el· 
meye hazır olduğunu bi ldir -
mlttlr.,, '. 

(" Gurentul ~ gazetealnden: 
Milli köyl6 fırka11nın mer 

kezi icra komlleııı. l styaai 
zaziyetl~ tezekkür etmek ve 
bu huıusl6 icap eden ka 
rarları almak üzere beılcan 
Bay Maniyunun riyasetinde 
bir toplantı yapmııtır. Bu 
toplantıda .,bervlçhi, ili ka 
rarlar ittihaz edtlmitlir : 

" 1 20 kanunuevelde ya 
pılan umumi lntahaplar , mil· 
li kö~·lü fırkasının kati za· 
ferin ve liberal hü1'ümetl· 
nin de vahim mafiubiyelini 
göstermııttr . '2 Milli hbc ral 
partısinin ekıerlyeti temın 

etmek üzere in •bap kanu 
nunun kendi llehlerine tef 
slri zımomda vikf tetebbüı· 
lut, intihubat komiıyonu 
nezdinde akım kalmıthr. 3 
Makam hükümdarının hukuk 
ve salahiyetine hürmet ve 
riayetle beraber milli kö yl ü 
fırkaaı icra komıtesi , mem 
lek etin bııı ıına Bay Gogaoın 
getirilmeıi ıur,..tıyle · hüku
met buhranının sureti halin 
den dola} ı hayre t ve ta a. c 
cüblerinlo g izlemektedir· Zı 
ra Ba y Goganm rlyasetı .al. 
tanda bulunan an ıl i hristıyan 

part11i, me mleketin tımal i 

tıırklııne nıünhıuır kalm6ık 

suretı le mdhalh bir karakteri 
haız bulutımftktadır Son ya 
pılan u mumi in'\ ıha batta da 
72 Vılf. ) etten yalnız 23 6n 
tle kaztuıa bılm lıtır . 

Müotehlple r ln } özde 90 nı 
tarafından reddedı i miıtlr 

M ılletın büy6\< ekseriyetinin 
ademi itımadıoı kazanan bir 
fırkaya mensup hMtü mct lhti 
haplarda düımetııek için teh 
dit . izafe, hakikati tahrif gi 
bi birçok yolsuzlu klara mü 
racaat ıuretiyle dahild<~ çok 
fEna bir vazive t th CJ as ~de 

ceii g ibi, harki siyasete ait 
direkt\fleri ıle de harici teh 

il (·keler meydana getirece · 
ktir . 4 • Milli hrlstiyan par · 
tisi, bizzat kendi teıkilatı 

ile btr hükumet teslıi imki.· 
oma malik olmadığı için 
muhtelif desislerle fırkamıza 
mensup birkaç zatın bize 
karıı h iyanenlerini temin 
ederek onlarla birlikte bir 
hüklmeı tesis edebılmlttlr. 

Mtllettn eaaı haklarını herza 
man göz önünde tutan mil ıi 
köylG partisi hükümdarlık 

makamına ve Majeste kral 
İkinci Karola derin bir say · 
gı ile baflıdır. 

Milli köylü partisi, de 
mokratik, nasyooal ve köy 
lü ideolojisine sabık kala 
caktır. Ve proıremında 

münderiç gayelere vasıl ol
mak lçio d e her zamankin· 
den daha fazla mücadele 
edecektir. 5 Milli köylü fır 

kası merkez ıcra komitesi, 
korunmaaı elzem olan meı
reti müe11eselerimize. Ro 
men milletinin siyasi hakia
rıyle iktisadi ve kü ltürel 
meof aatlerine tehlike geti · 
ren hali hazır hükumetinin 
gayri kanuni icraatlarına 

kartı durmak üzere parti 
baıkanlıfına tam bir selihl · 
yet vermiıtır .. 

Our•ntul gazetesi, Neve 
Freie Presae gazetesinden 
naklan neırettlği bir maka 
lede ezcümle ıöyle dıyor: 

"Romanyadakt hükumet 
değlımeai ikl manzara ar · 
zetmektedlr: Bir cepheıl 

konünizme kerıı mücadele 
diğer cepheıi de İtalya &le 
Romanya arasındaki müna · 
sebetler. 

Hadııeye birinci manz" · 
radan bakacak olursak hal 
yanın Anuboltevik devletle
rm batında bulunduğu ve 
Çelco4'lov-.kya ile Motıkova 

arasındaki ittifakın da Ro 
madu büyük bir muhalefete 
maruz kaldığını ıö:-ür6z . 

lta lya' ile R o m ft n y a 
aruındakl · doğrudan doi· 
ruya olan münaıebctl ere 

gelince: Ru meıelcde Ronıa
da büyük bi ı optimizm me 
vcu olduğunu görürüz. Va 
ziyete bu n'lktaınozardao 

olursak Bükre;te timdıye 

kadar Frar..aanın elinde bu 
luuan bırlncilifi halyamn 
elde edecettne deı ı r Roma 
da haz.ırhklar yapılmakta 

olduğunu görürüz Bunun 
yalnız 8alkanlardakı vazı · 

yet noktainazarandan değil 

beyoe l mılel siyasette de çok 
büyük bir ehemmıyeti ha ız 

olacağı izahtan müstağnidir, 
dedıkten sonra muharrir it 
alyantn, A. manya ve Japon 
ya ile: ınyui, tlmi ve ıkt ı ıa · 
di aahal8rda tep ık i meeai
s ıoden bahıe ıierr.k tuakale
sme ıöyle nıhayet vermek· 
tedır : 

~ Eiier Ronııa ile Hükret 
arasıodak ı doıtluk a ynı su 
retl~ hüıııünlyet e müıtcntt 

olr.r&k tee11üıs ettiğı taktı r 

de bir taTaftan l~omanyl\ 

om zengin petrol ve zahire 
ınf'nbaları diRer taraftan da 
ı\ lmanyanın 11nai malumatı 
noktain11 z ıı nndan büyük is
tifadeler lemin edılecektir 

h&.ly" bundan do ayı Ro 
manyadakı na1Yonaltıt ha 
reke tieı fn ııbu muzafft:rıye · 

tini bli yük bir heyecanla te 
sıt etmektedir.,. 

11-IKfNcl ~· •~•. 

-.hkesir Ağır Ceza 
Mahkemesinden: 

Resmi evrakta sahtekirl.k yapmaktan suçlu Durauabey 
eski orman ' muhafaza memuru Mehmed ROtlü oilu Tah· 
sia Tekin . hakkında yapılmakta olan duruımada: Suçlun.an 
ikametgihı meçhul olduiundao illnen lf a"na karar verll
mlt Ye duruıma ıOnü 17 2·938 Perıembe aOnO saat 14 
de tayin lulınmıt oldujundan o gün mahkemede hasar 
bulunmuı tçin keyfiyet ilin olunur 

Ödemiş Cumhuriyet 
Müddeiumuinilİ.ğinden: 

L35 ira kadro maatlı Ôdetajı mabkrnıeai baıkltiplıii 
için ] 7-1 938 tarıbtnde açılan müı&belca imtıhannıa arıcak 
iki istekli fttlrak etm it oldukl~rından tekrar 5 ıubat"'terl··~ 
binde yapılmak üze\ e ilana lcarar verilmlttlr . ' 

İıtek lılerln m ezkur günde ~ereklt ve~a ! kl~ Ôdemıt Ad 
liye Encümenine müracaa tları 'ilan olunur. 

Bahkesir V_ilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapalı zarf usuUle 15 gün rnü~detl~ ~kıiltmeye 
konulan •ı: Balıkesir merkezinde müceddet~n · yapılacak 
Doğum ve çocuk bakım evt ve köy ebe mektebi bınaııdır. 
Evvelce ı,Jniltmeye · konulan bu itin keııf bedeJi \ e ıartna
mesl deilımtı, halen keııf bedeli 95748 lıra 82 kuruıtur. 

2 .... Eksiltme 3 ·'l·938 tarihine rutlıyan Perıembe sln6 
saat 15 Balıkesir h6kümet binasında Encümeni Vlllyet 
buz.urunda yapılacaktır . 

3 - Eksiltme ıartnameıi ve mütderri ev;ak Ba !ıke · 
sir Nafıa daireıind~ : ve Encümen kaleminde ı&rGleblltrler. 

4 Eksiltmeye glrmd( ıçin ' ıııtekUlf!r in 6037 lira 45 
trnruı muvakkat teminat vermeleri ve N~fıa vekl l etınden 
938 yılı için blınmıt müteahhıtl tk veaıkaaı ihraz elmHi 
lizımdı r . 

5 - latcklılerin teklıf mektuplarmı 2490 numaraİı lıa~· 
ouo hükümlerine tamamen uygun olarak ikinci maddede 
y~zıh saatten bir saat evveline kadar· Encümt-n riyaıetine· 
makbuz mukabıllnde · vermeleri muktezidlr . Postada ole'n 
gecıkmeler kabul edilmez . ' 4 l - · :l t • • 

Balıkesir Asliye Hutuk . ı Bahkeıır T ı.caret ye 
ff ik ımliğiqden: { 

Balakeslrde Umurbe)· ma- 1 
haUesinde mukayyed ve iz· , 
mirler mahallesınde Çalı ıo· 1 
katında 5 No: Ju hanede i 
muki~ Çakır oi1u Muhar 
ıem kızı ve Büaeyın kansı 

Sanayi O~ııtndın: 
Bahlıeslr •ıllyeUntn Sın · 

dtrgl kazasında Camhkeblr 

mahalleiinde (2) numarala 

evde oturan Türklyr, Cum 
hurlyetl tabauında'n olup 

Cumhuriyet caddeılnde ( f 4) 

numaralı dükkanı ikamet · 
ıahı ttcarı ittıh.az ederek 

(929) yıltndanbert UUün ve 

Kadriye tarafından (kardeıl 
MuhHrem oğlu Ahmedın 1 
kayıplıfına karar verilmesi 
hakkında açı lan davanın ya 
pılmapta olan duruımıumda: 
De vacımn kardeıi Ahmedin zahirecilik ticareti le ittigal 

on üç ıene evvel akli hu 
talığa müptela olhrak orta 
dan ka yıp olduğu ve o ta· 
rıh ten beri kayıp bulunduiu 
ve o tarihten beri de keo 
di11inden haber alınamadığı 
~e nerede olduju, uf veya 
nlü bulunduğu bel it olmadı 
ğı c ı hetl e kanunu merlenı ı 

nln 32. 33, 34 ve 35 nci 11 
maddelerine tevflk"n il

1

in 
yap.imasına karar verılerelC 

duruımıt. l·Şubat 9 :1911aat 10 
n" bırakılmııtır. 

Kayıp hıtk\unda ma16· 
matı olan klmııe lerj n tlln ta · 
rlhinden itibaren bi~ 11ene 
içinde ma l\imfltlarını bild ır 

meleri ve ı l an •emeresiz 
kaldığı tak~irde A hmedın 
ka vıplığına karar verilf'ceil 
ve ölüme muallak hak l arın 

tıpkı kayı bın Ö•Ümü t~b "y 

yün etmi~ gibt istlm e. I ol_u
nacaaı ; !e ka yıp lı k kararı 

~oohıtber gününden Hibıt : 

ren hüküm ifade edeceği 

ilin olunur. 

etttfini beyan eden Hüıeyin 

oğlu Eminin ünvanı ticaret• 

bu kerre (tiitün ve zahireci 
Hüseyin oilu Emin afaot-

lu} olarak teaçll edildtit 
gibi bu ünvanın imza ıek

lı de Türkçe et yazııtle • (E. 
Ağa oğlu) olarak ticaret ka · 

nuounuo 42 inci maddesıne 
göre Bahkesir Tıcaret ve Sa 

nay ı oda11ncc 95 t 11icil sa· 
yuına kaydedıl diii ı l arı olu 

nur . 
lla n noma ra sı: 2.12 

Kayıp ınühür 
Gönen rna l sapdığıodan 

almakta olduğun eytam ma· 
aıma aıt tatbik mühürüraü 
kaybe_ttim. Yenistnl alacajım

dan eskiıinın hGlcmü yoktur 
Gönenin Kurtuluı mahal. 

lesinden ö lü Müftü 
kızı Zebra 

Sah ı bi ve Bıı. ş muhar;ırf : Ba lıkesır Mebuıu H. KARAN 

Çıkuım Genel Dırek törü: FU,;\ T BiL' AL 

&aamyeri: Yili.yet Matbauı -. .~ah•eslr .. 


