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Balkan Antantı Mümessilleri Dün Ce
nevrede Bir Toplantı Yaptı. 

30 iKiNCi KANUN PAZAR J938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. Yf: 3770 

_Türk- Fransız M~rahhasları Arasında Japon Diyet Meclisi Mü Çocuk Esirge~e KurumununÇalışmaları" 

Hatay Işın de Mut a- him Bir Toplantı Yaptı .. 120 Fakır Ya~r~ya Ye
b aka t Hası I o 1 d u.. Mecliste uzun süraö müiafeıelerde hariciye, dahiliye m e k v e r ı l ı y o r .. 

Hatay intihahıt nizamnaıllilndeyapılmk tadilat hak- ve harbiye nazıılaıının raporlaıı tetkik edildi. ilkohl yavrularından kimrulzleıe dünden itibaren öğlı 
km~ı 8, San~ler tarafın~an bir rapor "azırlanacak Tokyo. 29 (Radyo) - Çın- 1 nmeaksitlaidhır .taııdığı zannolun- yamea·i varilme~e baılındı. 

il deki hid11elerin inktıaf et - 1 
Şehrimiz Çocuk Esirgeme 

Kurumu , her yıl olduğu al· 
bi, buyıl da 120 fakir ilk -

Cenevre, 29 ( A.A· ) - tadi latın yapılması itinde tirllme&i ve lüzumu olan 
Milletler Cemiyeti Konıeyi· takip olunacak uıul hakkın· ıeylerlo yapılmaaı hakkında 
nln dünkü toplant11ında Ha- da bir iki güne kadar rapo· görüıülmek üzere Dıyet mec 
tayd .. kı h k runu verecektir. lisi bu gün alelacele toplan "' seçim a kında ko 
tnl Cenevre, 29 ( \.A,) _ Bal - taya davet edllmiıtır 

•Jon raporunun konsey M k l b k 
kar ı kan Antantı azası olan dev - üza ere er lr aç saat 

ar arına uyaun olarak d h d h 
t d !etlerin Cenevre müme111lerl evam etmif; arlciye, a i 
• tl edilmtıl hakkındaki tezi· llye ve hubiye nazırlarının 
mı diln toplanmıılar ve Balkan 

z üzerine Fraoıız murah- VPrdikleri raporlar üzerinde h Antantı azası hükl'imetler 
aıl.rı deleıelerimizle muta- araaında bütiın aahalarda birer saat durularak bu ra · 

bık kalmı 1 d porların, muhteviyatınan ica · 
far ır ve MıJletıer Cemiyeti çerçl -H t betUrdfği ıeylerin yapılmaaı 

a ay ltlndeki komiıyon veai ıçtnde pasif ık teırlki -ra hususunda bir karar ittihaz 
Portchü İsveç deleaeıi 8 . meıaıleri hakkında görüı 

:•ndler, Türk ve btrltfini müıah~de ve tes 
=---ranıız delegelerlle birlikte bite imkan bulmuılardır. 

ızc""'========================;==================== 

Budapeşte Konferansından Sonra: 

Macaristanın Silahlanması 
Yeni Bir Mesele mi Çıkaracak 
Romen gazeteleri: Budapeilede verilen kararların Küçük 

ililif için bir tehdıt olduğunu yazıyorlar 
Romen matbuatı . Roma 

pl rotokolunu imza eden dev 
etlerıa p 
Qk eıtc toplanbımı bü-

' bir alaka ıle takip et-
lllltlir. Bu konferansın ruz
naıııestnde, Roma - Macar 
llliinasebatı aibl umumi harp 
tenberı d evam edegelen çe-
tin m 1 h eıe enin mevcudiyeti 
d ~•likayı daha ziyade tet · 

ı etrıı ltiir. 

Gazeteler, Pette konferan
etnıb •onunda neıredılen be 
Y•nnarıı i h l I ey ta ıl eden yazı . 

Aarında ltalyan ılyuet l nin 
•uıtur M Ü Ya ve acariatan 

zerinde matlup teıirl göı
terrııedı~ · le ••ne tıaret ederek bu 
1 1 da•letın bir ihtıyatl tedbir 
ollbalc ilzere hakiki siyasetten 
•dYrılrııadılclaunı yazmakta 

trlar . 

ile Macaristan araımda te · 

lifı beyn vazifesini görmek 
iıted ı ilnl bildırmektedırler. 

Roman yada, Macarlıtan 

ıle normal münaıebatm tesi
si aleyhinbe bulunacak hiç 
bı r fıkrtn mevcud olmadığı 
gayet tabıtdir, Bu cihet yal 
nız Macar_istanın vaziyetine 
bağlıdır . 

Macarbtan, Romanyadaki 
Macar ekalliyeti itlerine ka· 
rıımak fikrJnden sarfı nazar 
etmedikçe ve ~revizyonlıt si 
yaaetı ıle propagandaaım yap 
makta devam ettıkçe bizım 
ile kendııı arasında bir ya· 
kmlaıma hareketi mümkün 
olamıyacaktır 

Küçük hılaf ıon zaman
larda , bu huıusa aid ooktai · 

edil mittir. 
Tokyo, 29 (Radyo) 

Hariciye vekili bu günkü 
beyanatında Japonyanm, va
ziyetin naziklığint gözönüo
de bulundurarak uzun bir 
ihtilafa karıı hazırlanmakta 
olduğunu, bunun için de mü
bi m askeri tedbirle r lca p et · 
tığına ııö ylemiıtir . 

Hongkong, 29 (Radyo) -
Bugün Panama bandırah tk i 

vapurdan ıüphelenen bfr 
motör vapurlara yaklaımak 
istemıııe de muvaffak ola

mamııtır . Bu vapurlarm Çı-

Amerika 
Deniz silahlanma proğra
mrna c hemmiyt t veriyor 

Vatington, 29 (A.A.) 
Amerika Reisicumhuru B 

Ruzvelt kongrede deniz ıi 

lahlanma fevkalade proğ · 

ramının yüzde yir · 
mi niıbelinde fazla la ıtırıl

maaını ve ayrıca milli mü

dafaa tçln bırÇok f a11llara 

tahıiaat ilavesini lstemittir. 
Ruzveltln iıteklerin bir mil 

yar dolan tutmaktadır. 

Tokyo. 29 (A.A) - Har 
biye nazırı bir beyanname 
neırederek , bütün ordudan 
Japonyanın takip eylediği 

hedeflere varmak için gay 
retlerin bir mtalt daha faz
lalaıtmlmaamı iıtemiıtlr . İyi 
haber alan mehafiller bu 
beyannamenin ordunun bar 
k111mmda ve ezcümle mer· 
kezi Çınde bulunan or· 
dunun gittikçe lnkltaf 
etmekte olan ve Çınde mu
haaamata olhayet verilerek 
Şan Kay-Şek ile yeniden mü· 
zakerata gırııilmeıioi takip 
eden temayüllere nihayet 
vermek maksadile neıredil

miıtir . 

Yine ·bu mehafillerin ıan . 
dığma ıöre Çinde muhaaa
mata btr nihayet vermek 
istiyen askerler kabinenin 
&iyas tine mukavemet ede· 
cekler ve muhtemel , olarak' 
bir hükümet buhranı vü 
cude getırmek iıtiyecekler-

dir. 

Raporunun ehemmiyeti 
Amsterdam, 29 (Radyo)

Baıvekil B. Kona, Vonze
lindm raporu hakkında be
yanatta bulunmut ve rapo· 
run vaziyetin salaha 16tü-
rülmeal hakkında çok kıy 
metli olduğunu söylemittir. 

i~ama mahtOm olan polis 
Hayfa, 29 (Radyo) -- Bır 

Yahudı poltıi, geçen sene 
meslektaıı bulunan bir Ara. 
bı öldürdüğünden idama 
mahkum olmuttur. 

Unıverıul ıazetesi bu 
nazarını formal bı r suretle 
bildirerek Macarlstanm bey
nelmilel teahhütlerı çiğne 

=======-============--==========-========= 
•e•zu ilzerlnde yndıiı bir 
~•kalede ~ranko hükfımeti 
nd forrnal bir tekilde tasdik 
e en Avusturya ve Macaris 
tanın b 
1 

eyannamede münde 

mesine asla razı olamayacak 
la rını göıtermiıttr. 

Budapeıte beyannameıinin 

(6) ıncı maddesi, ıtalya ve 
'ç dı~ h •er uausatı ancak, ar- Avuıturya mümeuil lerl , hü 
zu \' 
h e sempati dairesinde kfımetl metbualarının, Ma-
•rıdadıklannı tel arüz et

tlrdıkt 
I en ıonra ezcümle ıö • 

J e diyor: 

M .. 8ilh•ıaa bizi . re\'izyonist 
d •carıstanın vaziyeti alaka 

ar •t k B ille tedır. 
M Udapeıte konferanımda 

acarııt ı. •nı en ziyade ali •ad,, 
m eden mesele de, Ro 

•n,. il ol e olan münasebatı 

b 'buıhır. Bu mesele mat-
Uat ' 

•e : •erilen beyannameden 
ec bOnferansı takip eden 

ne ı 
rintn lllatbuat müme11ille· 
rett Yazalarından aarlh su

Ne •nlaıılmaktadır. 
teıi etekını Le Journal gaze 
na llluhabırint n yazdıjına 

Z•ra R 
•el n ornen Macar me· 

eıı l 

caristanın askeri ooktai na 
zardan dığer devlet lerle mü
ıavı derecede aılahl fl nma 

hakkını tanıyarak bunun 
derhal kuvveden f ıile çıka -
nlmaıını iıtediklerını kay
detmektedir . 

Acaba bu, küçük itilafa 
karıı bir tehdid mahiyetinde 
midır? 

Her halde , Romanya ile 
Macarıstan arar.mdakı müna
ı~bahn tabıi bır hale kon 
maaı bu yoldan kabil de · 
ğildir. Be)'annameoin ııbu 
maddesi c'l) inci maddenin 
kıymetini ı.ayıf latma&ı tadır 

7 inci maddede ıöyle de 
n ı liyor: ltalya Avu&turya mü
mer.sılleri, hükumeti metbu ille lalyayı pek ziyade 

llul t v 1 M R bı l e llllfbr Dıger muh a aranın, acariıtan · o 
r er d l e talyanın, Romanya men müoaaebatam büyük bir 

Vilayet Tarafından: 

Ağaç Yetiştirme Kursu 
Yarın Açılacak .. 

Köylüye Açılacak Olan Bu Kurs 
8 Şubatta Nihayet Bulacaktır. 

Çiftçiye ve köylüye ağaç 

yeliotirmenln fenni usülleri · 
ni öğretmek maksadıle bir 
kurs açılmasına villyetçe 
karar verildiğini yazmııtık. 

Ziraat Müdürü B. Hüdai 
tarafından idare edılecek 

olan bu kurs bizzat fidanlık 
ta yapılacak ve yarından 

alaka ıle takip ettıklerinı ve 

iıbu iki devlet ara sanda ce -
reyan eden müzakerelerden 
elde edilecek ıeyanı mem 
nunıyet neticelerin Tuna Av
rupaaında su ı hü temin ede 
ceii kanaatinde bulunduk 
larını 'Zikretmektedir· 

itibaren faaliyete geçecektir. 
Her köyden bir kiıi iıtlrak 

edecek olan kura yaran aaat 
dokuzda baılıyacak, 8 ıubat 
çarıam ba günü öğleden son 
ra sona erecektir . 

Kurala ameli ve nazari 

olarak Zirat Müdürü 8 Hü· 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Geçen ıoobahar iptilalar · 
mda Cenevrede Milletler Ce 
miyetinin toplant111 münase 
betiyle Macartataoın küçük 
itilaf ve bilbaua Romanyra 
ıle müzakereye glritmek ar
zusunu izhar ettıjıni biliyo:-

( Sonu üçüncü sayfada ) 

okul talebesine tatile kadar 
devam etmek üzere 11cak 

öğle yemeği vermeie baıla· 
mııhr . 

llk yemek dün Ltıe ye· 
mekhaneımde verdmlf Ur 

Yemekte Valimiz B. Ethem 
Aykutla, Maarıf Vekaleti 

Orta Tedrısat Umumi Mü
feltiflerlnden ~. Nurettın, 

Lise MCldürü ve Maarif 
MOdürü vekili B. Vicdani 

Atasevenle, Çocu.k Eıirgeme 
Kurumu Rem.Doktor 8 . Ka

mil Seslioğlu,ve idare heyeti 
bulunmuttur. . 

8 . Ethem Aykut. yemek 
esnasında J oksul talebe1e 

hitap ederek, kendilerinin 
ana ve babalaranın olduiu 
kadar, milletin de

4
blrer evla

dı olduklarını , böyle hayır 

kurumlarının her zaman 
kendtlerini koruyacaklarını 

anlatmııtır. 

Valimiz ı6zlerine devam 
ederek, yavrulara hiçbir teY! 
dütünmeden yurda ve.millete 

1 
faydalı birer uzuv olmalarını 
telkin etmlt ve bütün mll
leUn ve onun babaıı olan 

Büyük Atatürkün de, bunu 
iltedlğlnl ve bekledtflni ıöy-

liyerek sözlerine ıon ver· 
mittir . Gerek çocuklar ve 

gerekse hazır bulunanlar 
8 . Ethem Aykutun saz ıerlnl 

hararetle alkıtlamıtlardır. 

Mütrakip günlerde yemek, 
Kurum tarafından plılrtlle-

rek her okula tevzi edilecek 
ve çocuklar yemeklerini 

kendi okullarında yiyecek 
lerdlr . Kurum buyıl talebe 

mevcudunca tabak, çatal, 
kaıık da satan alarak okulla

ra tevzi etmltlir. Böylece 
vaziyet daha 11bhi ve yek

neaak bir tekle konulmuı· 
tur . iyi.bir çalııma içinde 

bulunan ıehrimlz Çocuk Esir
geme Kurumu; b•yıl lçlnd~ 
460 çocuğu geydlrmtı, 500 
çocuğun okul levazımını te· 
mln etmlt. _1300 çocuiun da 
muayeneılnl yaptırmıı, faz
la fakir yavruların da tlaç
laranı vermlt, 50 çoeulu da 
sünnet ettlrmlıtlr. 

Hayat Nehrinde Sosyete .. 
Çarımın bir kıy111ndaki bir tuhafiyeci dükkanı -önündea 

ne zaman geçsem - dikkat nazarımı çeker; çOnkil bu 
dükkan adeta mazinin canlı bir takvimidir. Cameklnlarından, 
içindeki etyalardan tutunuz da ta dükkancıya kadar her 
ıeyde yıllaran yarattığı ağırlık, yıpranma ıezillr . Her yılın 
üıtüste serpfttlrdtil ince tozlar camlardan lçeralni bir par

ça da hal gizliyor; camekanda ilatQste yığılmıt. renılni at 
mıı kordelilar, lekelenmlı, modaaı geçmlı •. kravatlar, ala
calı gömlekler bu tozlu camlarm arkaııpda müıterllerln 
gözünden kaçmak ister gibi bir toz bulutunun altında her 
gün bir parça daha gizleniyorlar . 

Dükkinın:kap111ndan, bir örümcek ağına .takılmıt-; bir 
ıinek cans11:lığile karanlık köıeeinde mütemadiyen uyukh 
yan bir ihtiyar görülür Bu adam bu dükkanı ne zaman 
açar, ne zaman kapahr , hiç belli olmaz. 

Badem biçimi gözlüklerinin altanda yumulu gözleri, elin
de teıbthi ile, bir Buda heykeli kadar aeaalz bir oturutu 
vardır . Sanki, bura11 berıeyile tuhafiye etyaaının teıhtr edil
diği bir müzedir . 

Her zaman bu manzara kar1111nda düıilnmekten kea. 
dımi alamam: 

İhtimal bir zamanlar bu dükkan da ıu dolup latanlar 
gibi idL Fakat, zaman bir su hızile akar ve herıeyl teki· 
müle mecbur ederken, o hiçbir değitikllje ujramadan kaldı. 

Zamanın ıüratli seyrine uymıyan herıey bir mOddet 
sonra gözlerlmlzin önünde en mani11z bir hale ıel

me~ mı? 
Her ekalliyetin: "Hiraz evvel ıuya glrmeğe karar ve

ren varlık ben değilim!.. Diye iıaret ettlfl hayattaki mü· 
temadi değlıiklık bir tabiat kanunudur. Buna uymıyan her 
şey mazinin kurmut olduğu ağda btr örümceğin kapanına 

düımüş bir sinektir. 

Hayat, akıntm kuvvetli bir nehirdir. Daima en önde, 
en ileride olmak latlyen bir sosyete büUln müesaeıe · 

lerile bunların cereyanına kendini kaphrmaja mecburdur. 

Kemal Demiray 



SAYFA: Z 
ı' ca· 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKi MESELELER .. 

Yeni kanuolarımazan tat 
bıkat ve nazariyatı etrafın· 
d• hukukçu larımızın faıdeU 

milib.azalaram neıre vHtle 
olmak için bu nü.haroazdao 
itibaren bir (l lukuk Sütunu) 
açmaja karar vudik İlk 
yazılan derce baıhyoruz 

Hıkıret vı s8iıe suçlın: 
Türk ceza kanununun 

(266 · 270) ve ( 480 490) ıncı 
maddelerinde yazılı olan 
hakaret ve aöfme cürümle
rini mahiyet ltibartl~ , ikiye 
ayırabtllrlz: 

Birinci k11ma nazaran 
Bir kimee toplu veya dajı 
nık birkaç kit ı ıle birleıe

rek bir ,ah11 veya adli •eJa 
ıly .. i , veya aakeri bir heyet 
veya ıiyui btr paıti veya 
i mm• hhsmetiae hadim 
bir cemiyet veya müenese 
yl - bunlardan memur ol 
anları ifa ettikleri vazifeden 
dola.,Jı veya ifayı vazife es 
natında - bir maddei mah · 
ıuıa tayin ve lınadıle hal 
kın huıumet ve f hakaretine 
maruz barakacali v~ya namuı 
ve hayalyetlne dokunacak 
bir ıuç isnat edene -
480 inci madde mucibince 
~ ~ aydan 30 aya kadar 
hapae ve 50 liradan 500 li 
raya .kadar ajır para ceza
ıuaa mahkum edilir . • 

ikinci k11ma nazaran -
Bir klmıc top lu veya dajı 
aık birkaç k iıı ile birlc,e 
rek bir ıahsı . veya adli , ve · 
ya ııyasi veya askeri bir 
heyet , veya siyaei bir parti, 

veya amme hizmetine hadim 
bir cemiyeti veya müe11eıe 
yt - bunlardan memur ol · 
anları ıfa ettikleri vazifeden 

dolayı veya ifalvazife ca · 
nuında bir maddei mah 
ıuıa tayin ve iınat etmek· 
ıiztn lialrttayln namuıı ve 
ıöhretinf! veya vekar ve hay 
ıiyetine taarruz ey lene ( 480) 
inc ı madde mucibince üç 
aya kadar haplı ve y(iz li
raya kadar ağır para ceza · 
11 ile mahkum edılır . 

nu ik* kıaım cürmü bir 
birınden ay ı ran eıu nokta 
fudur: Evve l kiıindf! hakare 
tın mevzuunu teıkil edeo 
f ıll mütecaviz aleyhıne hır 

suç isnat etmf"k ıeklinde . 

lkinc•ıinde iıe böyle hir ıuç 
isnat etmiyf'rf'k alelltlik 
onun namuı ve töhretine 
veya vekar ve hayıiyetine 
taarruz eylemek ıuretlnde 
tf'cellı eder 

Kanun ıuç iına dJle ya -
palan btrinci k1111n hakaret 
ftıllerloin mahiyetini daha 
büylk ıörerek onlar için 3 
aydan 30 aya kadar hapiı 
ve 50 liradan 500 liraya 
k•dar ajır para ceuları 

vazeylemlı, ikinci ln11m ha· 
karet fıtllert için de [ Türk 
ceza kanununun on betlnci 
maddeıine ıöre 3 ıunden 
baılıyarak 1 3 aya kadar 
1 Yani evvelki cezanın onda 
biri kadar J hapiı ve ~üz 
liraya kadar alır para ce · 
zaaı tayin etmittlr . 

Her iki fiilin cezaları ve 

edata itıf aıı ile rabt ve 
tayin edilmtı oldujundan 
bunları birden hükmet 
mek lizımd1r. 

Hirinci ve tkincl k111m 

cürGmler umuma aeıır Hya 

1 

teıh•r olunmuı yazı , reeim, 
ıair neıtr va sıtalarlle it len · 
mit o lun a suçlunun görece
ği cen birinci kasımda bir 
ıeneden beş ıeoeye kadar 
haplıı ve ik ı yüz liradan 
afajı o lmamak üure ajır 

para cez~uıdır . 

Kanunda bu ikinci kuım 
fiilin yükıek hadd i gasteril · 
memit olduğuna aöre hapiı 
ceza11nın yükıek haddi on 
hetincı maddeye tevfikan 
bet ıene ve para cezasının 

azami miktarı da on doku . 
ıuncu madd t>yt' nazaran bef 
bin lıradır . Demek ki ka · 
nun; hak.uet ve ıöime cü 
rümlerlnfn umuma ncırini 

cezayı arttırıcı bir ıebep 

<Marak kabul etmlılir ki pek 
doirudur. 

(480; ve (482 ) inci mad • 
delerde tavıif ve mahi· 
yeti erine ıöre iki k11ma tef. 
rlk edil mit olan hakaret ft · 
illerini tahlil edeuek bun· 
larm dört unıurdan ibaret 

ctlduğunu ıörürüz: 
l Suçu yapan bir &uç · 

lu. 2 - Tecavüze uğnyao 
majdur, 3 Ka"'li veya fiili 
hakaret, 4 Suçlunun bu 
fiilini toplu veya dajı· 

mk birkaç kiti ile bir1•ıerek 
yapmaıı. 

( 480) inci madde:oin ıara · 
haline birinci kısım cürüm. 
lerde dördüncü uoıuruo 

mevcudiyeti behemehal li
zımdır . Hunun fıkdaoı ha · 
Unde birinci kaıırn cürüm 
yoktur. Ve o h•lde bir kim· 
ıe d•ierioi toplu 't'eya da-
jınık bırkaç kiti ile ihtilit 
etmiyerek yalnız yüzüne 
kartı bir maddei mahsuaa 
tayinıle hakaret ehe veya 
oamuı ve hayıiyetine do 
kuoıa ıuçlunun bu ltı ka 
nunen cezayı müıtelzim de· 
illdır . 

lkınci k111m cürümlerde 
müıtelztmı müc-azat olnn bu 
halin birinci kıtma da teı 

roili muvafık olur, kanaatin · 
deyjm. 

Yalnız ikinci kısım cür-
' mün Türk ceza kaolUlunun 

( 482) ınct maddeıınin tklnci 
fıkra11nda yazılı ı~k linde 

dördüncü unsur aranılmaz 
Müıteına hal de ıudur : "f ık 
ra aynen .. . Bu fiıl majdur 
yalnız olu. bile huzurunda. 
yAhut kendiıine hitaben 
yazılıp wönderılmit bir mek 
tup veya bir telgraf . reımi 
veya herhangi bir yllzı ıle 

veya telefon ile it lenine fa · 
ilin görecejl ce~a dert aya 
kadar haplı ve yüz elit it 
raya kadar •in para ceza 
ııdır ,, Kanun ciirmDn bu 

' ıuretle vukuuou da ha tiddetll 
ıörerek cezanın yüluek had 
dini dört aya çıkarmııtır . 

Binaenaleyh bir kimse dl · 
ier arkadaıına yazdıfı mek· 
tup veya telıraf . Veya te · 
lefonla üçüncü bir ı ab11 

tahkir ehe tıbu fiil majdura 
hitaben yapılmadığı için ce 
zayi müatelzlm deiildtr 

İkinci kmmdan madut 
herhanıi bir ıuç maidurun 
huzurlle beraber alenen vu · 
ku bulur•a bu fHle verile
cek ceza altı aya kadar 
haplı ve ik~ yüz eli 1 1 irll ya 
kadar ağır para rezaııdır . 

Gör61üyor ki kanuo ikın 

el lu11mda mafdurun huzu
runu ve fiilin alenen \' uku 
unu arttırıcı toplu ularak 

TlfDW"PM•. 
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Balkan 
,. 

itti( akının 
Ehemmiyeti 
Yuna rıııtan , Türkiye ve 

Bulgarlatn n yani üç tütünçü 
memleket, t~tanbulda bır 
toplantı yapmıtlardır . 

Bu üç devletin maluedı . 
rekabetin öoi)ne ıeçerek 

çiftçilerm menfaatlerlnı k o 
rumaktır. 

Balkaohlaran aolaıamama 
ıı, lkUıadi bakımdan da za · 
rar\ı olu)otdu Üç tütüncü 
devlete müıterek bir çephe 
kuracak olurlana, mübtm is 
tıfadeler temin edecekler · 
dır . Halbuki timdtye kadar 
maaraflaranı bile zor çıkarı· 

yorlardı . 

Yunaniıtan butün ekimi 
nt tahdid etmek ıutetiyle, 

bu itte ;,ı niyet ae.htbi ol. 
duiuou bilfiil iıpat etmiı 
tir. 

Balkan antantının kooıe

yl , Ankareda bir toplantı 
yapmaya hazırlanmaktadır 

Antant , 2 inci dört yıllık 
devreılne girmektedir. Dün· 
ya 11yaaal durumunun bu · 
günkü ıeyyalhği karıumda , 
Halkan Antantı aıpte edıle 
cek bir ıağlamhk arzetmek· 
tedlr. Hu nokta da Halkan 
ittifakının kuvvetini göater 
m~ktedir . 

Beri inden bıldirilıyor : .. Ku 
1 m düğünü bıttikten ıonra 
Aia Han Mısm ziyaret ede
cektır Bu ziyaretin hilafet 
meeeleıiyle ali.kadar bulun· 
duiu söylenmektedir. 

El Azhar darülfünununun 
direktörü , soo nutukların 

dan birnde kral f arukun ha · 
life olmak anuıunda bulun 
dufunu ihıaa etmiıti 

Ueyojlundan yazılıyor: 

Müftüler 
ı Vazife esnasmda her zaman 

maaı ıla~ilıcaklır 
Bazı mahallerde 65 yaıı-

, nı ikmal eden müftülerin 
t • kaüde .sevkedilmelerl la
:r.1mıeldtf1nden bahlııle ma

•ılarının verilmedifi ani•· 

1 ıı l mııtır. 
M"lı ye Vekaletinden vtli 

yetlere aönderilen bir tamim
d e 1683 numarala agk~ri ve 
mülki tekaild kanununun 3 
üncü maddesinin mülki me· 

murlara aıt kıamınan ı A ) 
f ıkrasıoda 65 yatını bitiren
lerin tekaüde sevkedtlecek· 
leri göıterll melde ite de hu· 
ıuıi ahkamı ihtiva etmekte 
olan J 4 l ıayılı kanunun bi · 
tinci maddesinde (Müf
tülerin iftaya mu&c tedir ola 
mıyacak derecede alil ve 
mariz bulundukları fennen 
ıabit olmadıkça veyahut 
anularJle tekaüdiüklerini ta· 
lep etmedıkçe , Y•t tahdidi
ne tibl o lamaz ve tekaiide 
ıevkedilemez l er ) Dentlmtı 

ve bu kanun 1683 ıayılı ka· 
nunun 7 2 inci mcıddeıiode 

hükmü ilga edilen kanunlar 
ar.sında ıösterilmcmlf ol · 
dujundan müftüler•n )'at 
kaydına tabi tutulmak11zın 

hizmet ıördüklerl müddetçe 
maaılaJ'ının veril meal li.zım · 
aeldiii btldirilmtıt ir. 

~iıen~üf er yeicılırma yani 
kolayhklır 

Askerlik 
Hizmetini bltirmemiş lise 

mızunlın 
Liıe v e yükıek mektep 

mezunlanndan aakerlı k hi::ı · 

metinı Jf ~ etmiyenlerlo me· 
mutlyete alınmaları keıyft 

yettnl bazı kayıdlar a ltma 
alan kararnameler. meriyet 
mevktindeo kaldırılmııtır . 
Çünkü aekerlik raükelleff) e· 
ti kanuounan 36 ıncı mııd · 
deainf deflttlren 290 7 nu -
maral ı kanunla 788 sayıl ı 

memurin kanununun 7 inci 
maddes ine bir fırka ekliyen 
3 104 aa yıl ı kanun k .. a hız 
mele tibı olanların askerl ık 

i,lerini tanı.im etrnlıtir . 

Maarif Vekaletinden vi · 
!ayetlere rönderilf'n bir ta . 
mimde liıe Ye yüksek aıek · 

tep mezunl•rınm memurlye· 
te ahnmaları memurin ka · 
ounu ile zeyil ve tadilleri · 
nin koyduiu umumi hüküm. 
lere ti.bi olacaktır _ .......,....._ __ _ 

Balya Umumi 
Meclis Azalığı 

Balyayı temıil etmekte 
olan Umumi Mecllı aza · 

sından B Muetef a Gevıili 

bir müddf't önce iıtlfıt et -
mitti. 

Balyada yedek d~ bulun · 

madıiından bu milnha 1 aza· 

lık jçin dün Ba lyada yapı · 

lan ıeçtmde ~l'!hrim ız Poıta 

Telgnaf Bıtmüdürü B Me 
hh Eoıının eti Bn . Hamide 
Engin ıeç l lmiıtir . 

Yünlü 
Kumıı f iatlan ucuzla

tılacık 
Kaput bezi fiat larmın 

ucuzlAtıtmatmdan ıonra yüo· 
lü kumatlarda da tenzilat 
yapılması ıçtn İkt ieat Veki
letince tetk iklere baılannnt 
fır 

Bu kumaıl arao maliyet 
f iatlarmda yapılacak tetld
kallan tonra yünlü meoıu · 

cat ve trikotaj gibi eiylnı 

etyaıında da yüade 8 10 nls· 
betinde bir tenztllt yap.ta · 
caktır . 

liy çıhs•ı prıirıılın 
İç Bakanlık kiy çalıı•• 

proiramlarının bazırlanmıuı 
hakk ında· v tlfıyetlere yent btr 

emir ıandern•ittir . 1 alran 
lık bu emrinde köy idare 
!erine köy kanunu ile veri 
len vazifeler den nüf uı eea ~ 

11na ıöre 1938 yalında proi· 
raralara alınacak köy va· 
z6felerinden m t!cburi ve ıh · 

yari olanlarına ayrı ayrı 

teıblt etmıt bulunmaktadır 
-~-

Bir Talebe 
Arkadaşını 
Yaraladı 

Manyasta , Bedri ve Ah
met 11 dında ik i ilkokul ta · 
1ebeıi kavga etmittir Run 
lardıtn Bedri . Ahmedi bıçak · 

la ağır ve tehl ı keli ıurette 

yaralamııtar . 

Küçük suçlu yakalanmıt 

hr. 
& iL &G&!! =====• g ;:ı !'!"!'!!---!!'114,_,,,,,,,,., Uızanı Atmeydanınm yanı 

baıında yeni adliye earcıyı 

yapılacaktır Ctvardaki arsa 
lftr utımlak ed ıl ec t"kth . Eııkl 

harem ağalarının da bu el 

Ankara - Samıun, Ankara· 
Oiyarbaku, Ankara Zon

ıuldak , Ankara · fzmır ve 
Bandırnu' · İzmir arııı ıında 
ki katarlarda mutfaklı fur . 
gonlıır iıletilnıektedir . Üçün 
cü ımıf yolcularm dl'lıht kah· 

Ağaç Yetiştirme Kursu 
1 

Yarın Açllacak .. varda emlaki bulundujun valtı aln1llk Ü7ere ıahahle 
dan , Türk matbuAtı bunları yin azami dokuza kadar ve 
hatarlaınııhr. öğle , aktaın yemekleri 2a 

Yalm7. aaray lerda 300 400 manında yemel<lerini yedik· 
harem ağuı •arken, bugün ten ııonra yerlerine dönmek 
İstanbulda yalnıı. 46 k iti &rnl - ııırtil~ rutoranlarll girebi -
mıttar Meıhur Fahr~ltin aJ{a , lecekleri alakadar lara bjl • 
yoksulluk içinde ölmüıtür. , 

1 
dirilnı ı ıti . Hunlardan yalnı z bir tan~lli _ _ _ _ 

hademe olarak Hrayda elan T 'I" 1 b· ı 1 1 ııt ı hdam olunmaktıtdı r . Ka -
1 enli at 1 1et8 an lf sür• 

lıtn harem ağalarından bir t 1 • .1 h d 
(Sonu Dördüncü Sayfada) 1 tren 8r10&8 S8J8 it 8 8· 

kabul etUji gibi suçlu veya 
dajnık birkaç kiti ile lht i· 
lit unıurunu bile aramamıı 

tır . 

Maamtıfıh tkincı kı11m cü· 
rümlerde görilen bn ıebe 

bin bırinci k111m cürümlere 
de teımtli muvafık o lur , fik 
rindeyim . 

1 Jer iki kısım cürümlerde 
- ikincı unıur olan · mağdurun 
iımlntn ıarahaten zikri ıa rt 
d~jild ı r . Çünkü <484) üncü 
madde mucibince yapılan 

hakaretin müddeinin tah11na 
matuf !yetinde teredd6t edi 
lemiyecek derecede karioell 
olmatı c::ürmün V1'kuuna 
kafi ıörülmektedir. Brnaena 
Jeyh bir kimıe hiçbir ıah 

H atf ve iınat edılemiye 
cek derecede elfazı tahki 
rlyeyi uluorta kullansa o 
ktmaenin bu f iılı kanunen 
cezayı mucip olmaz . 

AVUKAT 

flhmet V.ehbi 

bileceklır 
Sürat trrnlerJnde muteber 

olmıyao tenzılli tarifelere 
tevfikan bilet almıı olan yol · 
cuların , istaıyonlarda rnun · 
um ücret tedıye ile K'ilet 
a larBk, bir ıubattan itibaren 
süut trenlerinde de ıeyahat 
edebilecekleri Devle t Demir 
yollara idareıınce kararla ıh 

rılmıthr . 
-· _, 

Bir çocığun h1rsızhğ1 
Ayvatlar köyünden Halil 

oğlu Hl yaılartndAki llüıe
yio; eskici Ahmedin tergiıin 
den bir çift ayakkabı 

çaldığı ıörülerek yakalftn 
rn1ttır 

" Bahkeslrde Muallimhnne
IH ve Mektepler ,, adlı tari · 1 

hi tetkikler yaz11mı buıOn 

koyamadık Ôzür dileriz . 

( Battarafı birinci aayfada) 
dai tuafmdan altı saat den 
verllec~ktlr. 

Takip e dilecek projram 
ıu tekilde tetbit edilmittir : 

A KöklG, kökıüz fidan 
intihap etmek . Kav.t k , ıö 

ğüt , badem , erık , ka yuı <"I 

ma. ili . ıle çam ve ıervl 

fidanları rıbi 

8 - Köklü, kökıu z fi 
danlara dıkmeden evvel mut · 
laka tutabılm~ıi için bunl a 
rao üstünde yapılacak buda
ma ıekıllerl. 

Ağaçları'\ haılu:a mu · 
~allat olan hastalıklar ve 

böceklet. Hunl nr bizzat bô 
cekler ve hıutalıklar tle 
tetkik edilecek ve mücatlele 
usullt>ri ameli olarak ıötte 
rilecektir 

M Ne iç in Amerık• 

uma çubuldarını anaç ola~ 
rak ıntihap edıvorux Sebep 
leri arnel i ve nazari olarak 

RÖıterilc ccktir . 

O Amerikan çıbujLI 

ile bağ yapnıalcta toprak 
tahltltnln mutlaka lazım ol 

C Hazırlanmıt fıdanla · 1 duğu ameli olarak göıterilt" 
rı mutlaka tutturmak için cektır . 

topnğa dikme u•ulleri 

O - Dikilen fjdanların bi·ı 
lahara, kurumamaları için 
yaptlacak takayyuda 

E Mutltclif •tı lama uı 
ulleri (Mutlaka tuta bi lmek 
için) &fi halle~nin in t ı habı 

uıulteri . 

F Malümdur ki yarma 
atılar ağaçlara su yürümeğe 
batla rken yapıhr. Hal bu ki 
bu zaman hem zor an latılar 

ve hem de k11a bir l:aman 
dır . Bundan dolayı aıı yap 
mak mahdut olur. Aııyı mev· 
ıim harici de yapmak usul
leridir ki bu uıul bizzat vi -

P Amertkan çıbuiunLI 
mutlaka tutmak içia kökle· 
m <! uıulleri ameli olar•lı 
göster il ecek ve köklü çubuk 
ların bağlara dikt l meıi de 
ameli o l<l rak göıterflecektit · 

R Bağlarda yapıl.arı 

yarma ve İoıtli7. dediiimtı 
atıdar amdi olarak pteri' 
lecek tir . Ve b urada vilayet 
zira a t müdürünün. hatlar• 
tatbik edi lmek üzere çolı 
ameli olarak bızr.at icat el 

Uğı v e hiçbi r yerde maluot 
o lmıyan aıı u sulü de ameli 
olarak ıöıterilecektir 

V Son olarak ziraat 
liy~t 7.lraat mfüliiriinün ken· 1 ve ağaçlar h,_kkınrla nmu"'i 
dl icadıd ır ı uıiMIH~bc. 
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Türkdlllnin Hikayesi •tt:tt:tt:tf::tt:P•:it:t•t Budapeşte Konferansından Jonra: 

İ DOKTOR İ Macaristanın Sılahlanması Ye 
ı Raif Demiralp ~ ni Bir Mesele mi Çıkaracak? 

Yol 
---+---·--~~------~~~~-..;;.-- t iç Hastalıkları Mııfthassısı 4 t t (Baıtarah birinci ıayfada) 

b RGvacndan beoi, bir tik 
ahar sabahı uundıjım çi 

çekt· 1- · 1 aıraz ajaçlarının altın . 
da , •abah rüzgarı ve kar bö 

ce~erinln teıi uyandırdı. 
u suretle rüyam yarım 

k•ldı. 

Arılar arı papatyaların 
kulaklarına btrıev f mlda 
dılar . 

Gelincikler birbırlerine 
elılerek flıko.a ettiler. 

Taıe, Yeıtl çimenler el çır 
P•rak ıllmeğe baıladılar. 

Hepıl vaziyetten mem· 
nundular • hepıi sevinçli ldi· 
ler. 

Bır kelebek, kanadı rea
aireak olaa bir kelebek ba· 
11111

' 11 etrafında döoıneie ve 
kanat ç - b trpmaga atladı. Se-
vinerek ı • zıp ayarak tekrar 
uçup gitti. 

_ Oroı•o kuıları batımın 
,.u•Uiodeki çiçekli kiraz da· 
ıında ~t d 

U 0 oıe e devam ettiler. 

l 
~nimle uzun müddet ei· 

end;ler . 

T •ıe Hkbah .. • k ar ruzıarı te · 
~ar- eıtı. Saçlarımı rözümün 
onune düıürdü. 

Sırf •ıtb h h l ~ 
d a ma mur ugun· 

e.o ben· t 1 ••namile alıkoy · 
mak için ... 

Çok s· · ı •nır eomiıtım 

k ~ e . Ogüodeobera yarı 
a ınıı rüyamın ıonunu ııe · 

t~ıneie çalıııyorum . Bir 
turlu oeJ-· • uılyor . 

• Muzaffer Yersel 1 ........ ' 
: ················•• • · ı 

Ev•ela dimdüz glden ve 
ıoara kıvrımlar yapan ıö · 

ğütlü yoldan ilerliyoruz ~ö 

ğüt ajaçlarımn geniı ve gü· 
zel dallarile göl1ıelendirdlği, 
ka•ak ajaçlarmın, yolun ıe· 
maya du1duju hasreti cötü . 
rür gtbt uzandıiı yol. .... 

Sabahın serinliği ve gece 
yağmurun bıraktıiı ıüzel 
koku. 

Ben ve arkadsı1m Kurtu 
al. .... 

O, durmadan anlatıyor: 

Tabiattan, meVllmlerden ve 
çok sevdljl ilkbahardan 
bahsediyor. 

- İlkbahar ne güzel bir · 
cnevıimdir . Tabiat o ıüzel 
mevsimi ne kadar süsler. Bu 
mevsimi tnıaoların çok sev
mekte hakkı yok mu? Fakat 

ben o aüzel ve çabuk ıeçen 
ıilnlert herkesten daha çok 
seviyordum. Dedi. 

Hen ıülerek: 
Unutma ki sevgıli doı 

tum, timdi sonbahardayız 

Sonbaharı da •evmiye mec 
bursun, diyorum ve ilave 
ediyorum: 

- Hakikaten ben de eo 
çok ıonbaharı severim Y'ap 
raklarıo dökülütünü. yag 
morlu geçen Ankaranın aon· 
baharını o kadar seviyorum· 
kı ...... 

Bu sevgiyi. dünyaya ıöz· 
lerimi açtığım diyarın bütün 

11ünleri, bir sonbahar kadar 
tatla ve ılık olduğundan mı? 
Yokıa, henüz p~k az sürmüş i SENENiN i 

• En G ~ • ömrümün en çoiu hütranla 
: llZel En Eğlencelı : ıe('Uğinden mi? Duyuyorum, 
•. Geceıi: •. ·ı 

O 
bılıyorum Bedbin ve haya-! NIY(RSITELI il ta küıkün dt-ğilim ; fakat 

• • çok ı~viyorum tu ıonbaha · 

: BALOSU : rı 
: Kurban B 'k · • Eieoan mavi sularında, 
• G •Yrllmaoını inci : ı 1 l 
: üoü Şehir Kulübünde : ı dalgalara karııe.n haya ler e. 
• VER • Karıayakanın ruhu beıliyen 
: ILECEK : : aahillerinln eııir. bucakların · • • 

daıım , bu yollardan gidip 
ıeldtkçe, coıuyor, içleniyor 
've hasaasiyeUnin payanstz . 
lığHe kendinden geçiyor 

• H astalannı Her • ru:ı . o zaman Macar Harl 

• Gün Saat 15 ten t 1 İtibaren Anafarta- 1 
• lar Caddesindeki : 
: Muayenehanesin - e 
f de Kabul Ve Mua- ı 

Ara sıra yavaşlıyor ve 
dö!tülen yapraklftfın btr aha 
benzi yen çıtırtılarını dinli · 
yoruz. 

Parlak gecelerde yıldula · 

rı acyredlyoruz bu yolda .. . 
Asfaltla 'üılenmıf, tabiat 

la insan elinin birleıtıği bu 
diyarda avutuvoruz kendı 

mlzi ... . 
ıjı 

* * 
Birkaç yıl evvel Eğe de-

nizini yara yara beyaz kö 
püklerln arasından bir kut 
aıbi ( Eie ) vapurile Eğenin 
eıslz sahillerinden reçerek 
lzmire girdijım sabahı ha · 
hrladım . Körfezin boyunca 
sıralanan dağlara görüyor 
ıtbiyim ıtmdi .. . 

Tatil aylarım Karııyaka· 

da ıenlı bahçeli ve palmi · 
yeterle ıüıılenmıı tirin bir 
evde geçti. On ıeklz yaıan 
da idim Ömrümün ilk ve 

1 yene Eder. t ,. . 
ı4t:t:4:••=••:t4:tt:••=··· 
1 kılde ana ve babalık ku

sunuz bır aniaıma ve uzlttı 
ma ile bahtiyarlığı yaratır. 

Fakat bir tarafın ıevgiıini 
diicr taraf anlamaz, duy
maz, hl11etmez Ye yüz çe· 
vırine intanhğı asırlardan. 

beri harap tden ve adına 

tıtirap denen ıey ortaya çı · 
kar . 

Ne olursa o l.aun seven bü· 
yük iztirabın acısına duyan 
bir ruh, kf"ndlode büyük 

ateıl yakmııtn. Ve bu ateı 
sönemez artık 

T. . . Bu hutuıta uzun tet 
kikler yapmıı bir pıtkoloğ 

eibi sözlerine devam etti: 

çocukluk heyecarılaraııı duyu' 
yordum 

- Fakat ne yazık kt böy 
le temiz ve rlyasaz ıevaiye 

pek &Z raetlamyor. Eo çok 
öylelerinı görüyoruz-ki. bun 
lar haklı ol ıuak kendtlerlni 
ruhsuz bir kelebeğe benze· 
tirler. Ve onlar bır süı ka 
dar botturlar . 

T.. İle arkadef ve aynı 
evdeyiz Beraber romanlar 
okuyor, beraber düıünOyo · 

ruz. Serin akıamlarda , gü 
zel ıahtlterde aeziottler ya 
pıyoruz Üç yıldanberj tanı 
dağım bu zeka, dürüst. kum· 
ral ve ıevimli baım , teıı 

· dıiı temiz kalbin takdirkarı 
iclım . 

Onunla muhtelıf mevzular 
Ü7ertnde knnuıuyorduk Bir 
gün sözlerimiz ve f !kirleri 
mız ıevıl üzerinde durdu 
Sevmek ve •~vllmekten bah· 
settık . O, muum ve sevimli 
yüzile sevgi haklundakı duy
aıularını anlattı 

Asıl ve temi7. ruhlar 
barkere severler Sevilen 
kalbe kavuşulduiu 7.aman 
saadet rouhakkakbr Ru ıe· 

Hunları din İ edikçc, yıllar · 

dır kalbimde g lz li ka lan 
sevginin ıztirabıle yandım . 

Ve sadece ona: 
Seviyorum, diyebildim 

PembeleıU; zorla ııülüm 
sıyl"rek yüzüm~ baktı ve: 

- - Bu büyük mana ve 
mefhumu taııvan hidlıeyi 

baaıt ke l ımelerle tekrarla · 
manı değil. gözlerinle ıöv ı 

lemenln klfi oldujunu umar· ı' 
dım, dedi 

ıı: 
• 4' 

Aradan üç yıl geçti . Heyf' 
canlı günler hf"p birer birer 
aıyrıldı, mazi o\dular. Gene 

ciye Nazm. Romanyaoın bu 
ıeraıt altında katiyen nıüze· 

kereye yanaımıyacağına ka · 
naat getirmi~ti . 

Hali hazarda Romanya 
dalcı umumi hısal)· •t dei•t · 
memlıtir ve değtımlyecek. 

tir de . 

Eğer Macaristan, Roman 
yanın, İtaly" ile aamimi mü· 
oasebetler tesiılnı arzu et · 
mesi dolayısile umumi htaal 
yahn değiıeceğlni ve ftaJya. 
nın tavassutundan iıtifade 

edelılleceğfni zannediyorea 
bundan yanılıyor . 

Diğer taraftftn İtalyanın, 
Romanya iJe o1an münaıe · 

betlerin de, Macarlıtanm 

menfaatlerine uvgun ıele

cek avantajlar fide etmek 
gayretketliğl gibi yaolııhk · · 

lar yapmıvacaftnı ümit 
ediyoruz. Teltfi beynctlerln 
her ikt taraftan fedakarlık· 

lar temin etmek ıureyUyle 

her hangi bir ihtilafı ha J · 
1etUklerlni biliyoruz. Fakat 

bu mesele için , bizim ile 
Macarlar arasında yapıla · 

bir gün İzmlrl . k.arııyakayı, 
o güzel evi ziyarete sittim 
T . Altı aylık ıevimli yav 
rusu kucağında olarak bent 
karııladı ve bir buçuk yal 
evvel evlendikleri F .. i ba 
na takdim etu 

lıte . bugün bu berrak se 
mal, gecede Kurt•alla ıö 

ğ(ltlü yoldan gidiılmiz bana 
aıeçmitl hatırlattı . Hayal ol · 
muı güzel günleri, sonunda 

eo acı tekitle hüsranı dü
ıündüm ve yıllardır birbirini 
seven arkadaıımla. onun bt· 

ricık vefalı sevgıllsini hatır. 

ladım. Onlara imrendim , fa . 
kat kııkanmadım 

- Büyük ve eıil ruhlar 
bir kere severler .... 

Ha~arı Alt 1'ürk«r 

cak her türlü tavasautta, 
tarafımızdan fedakarlık ta . 
lep edtlmemeal lizım oldu . 
ğunu bütün dünya bilmeli · 
dir. ltal ye ıle olan dostlu· 
ğumuzun daha ziyade takı· 
laıtınlmasını tamimi ıuret · 
te istiyoruz. Fakat tunu 
açık ıöyltyelim ki Bükref · 
Roma münasebatı Budapet· 
tede bir ıey aramamakta 
dır . .. 

Ytne ayn• gazetede 
ezcümle ıöyle ediyor: " Kü· 
çük ıttlif devlf!tlerlni yirmi 
ııenedenberl mütemadi suret· 
te •ıaal eden ıu iki mühim 
mesele Budapeıte kon{ eran· 
sında tezekkür edtlmtıttr . 
Btiiıl macarlıtanın ıt l lhlan · 

maıı, diğeri de Romanya da· 

ki Macar ekalliyeti tneeele-
sidir 

Budapeıte konferanıının 

arzett•ğl bu · Eptlol karımn• 
da küçOk itilifa menıup 

de~letler her zamankinden 
daha fazla teıanüd 16ıter· 

melerf lazımdır. " 

Curentul gazetesi de; Peı· 
le konferansı netieelttrfnln 
Bükreı, Belırad ve p, aıa 
bildlrileceğlnl ve bu ayın 

sonlarına doiru Cenenede 
Milletler Lemh·ettnin top. 
lantalaraoa ittiı ik . edecek 
küçük itilaf hariciye nazır· 

laranın, Roma blokunun ff · 

bu antanta kartı olan va -
ziyetioden haberdar olacak · 
larını ve yapılacak teklıfle · 
rinde küçük itillfın llrttaadi 
vaziyetinde telirler icra et 
mesi muhtemel olduğunu 

tebarüz ettirdikten sonra 
ıöyle diyor: 

.. Küçük itılifın mukan-
meli aıaari bir derecede ol 
duiundao kolayca izale edı · 

lebilecektir. Helki bu da. 
Roma ile küçük itilaf ara· 
11nda btr yakınlaımanın mtl
eaair bir baılangıcı olacak · 

hr .. •••••••••••••••••••••••••= da büyüyen romanlık arka 
~~~~~~~~~!!!!!!!~~~--~~~~~~~~~~~~~~!"'!'.:~!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!~!L-'!~~~---~~~~~~~~mllllll!l~!!!"!I" 

V,Hıaıus: 
iyi, diye razı oldu Yal 

nıı •erv 1 
ıs nılzin çok iyi ol · 

rna11ba dtkı. at d · . K " e anız 
okteyllerden sonra dört 

l'l'lııafır ~ 1 ' 
t toy c bir yem~k lis -
~•ı tert bi d ' ' n e an aıtılar· çe 
~ez,I içki , fermidor iatak~ı.u, 
aı •nm 

S 1 
11 patates, hindiba . 

• ateı1 8 
b •Yan Martin ve 

"'Yan Breottno, ıklıt ıam 
Panya 

Yerıne iyi bır burgon 1 

Y• l•rab 
ettiler 1 ıçmek için ısrar 

G-
o~e ~Örünecek derecede 

~v~rn,nun . lokanta ıahibi , mu
"" ın ne 

verilen emri nakletti . 
tt 

t . ay Ytltiams baıka i'· 
1 Yece ~ i ' 

si7.e ba biz:. ne oluna olauo, 
ze Ço~labıliriz, dırektör , ıt 
ılye dıkkat etmemi7.i tav· 

Cltf , 
Vıııa, 

p tllı c:evap vcrdı : 
her ekı, icabettiiinde ha· 

Verirı~ . 

Çerezle t 
içtnde b r Yerken, Grane, 
nin rn h~lunduğu müesaeıe 
ıahıb· a 'Yeti hakkında fikir 

a olrn 
tetkik ak içtn orkeltrayı 
ona bir tdiyordu. Tecrübesi 
idı kı defa daha göatermif 

' Otk lenllled eıtra durup din 

'"' 1 Çorb ça ıııyordu . 
"dıan Martın k ıonra , bayan 

llf<;e C okHlu omuzunu ha 
•-nt:ye <lo~ru ejdı: 

- - Bilseniz ne kadar sa · ~··· •• •• •••••••• •• •••••••• •••••• •• •• •••• •• •• •••• •• '4:. ı 
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Bay Grant yanımıza ge. : • 
bınızlanıyorum, dedi . 

., . . 
leceflni zannediyor musunuz. • : 

• Grane bilemiyeceğtni itiraf : : 

et ti . • • • • Müzik birden durdu ve • 
• bütün "vlz~lu yandılar. Oanı • • edenler ıtıktan ıaı11mıı : 

bır hayal Jünyaaından çıkı · : . . 
yorlarmıı gibi masalarına : 
arıyor ve koouımaların ha : 
sıl ettlfl uğultu araamda yer · : 
lerlne oturu1orlar . ı 

Grane devam etti: 

- Grandın bize ne söy · 
liyeceğlni bllmtyorurn, fakat 
tahadeli ehemmiyetli olma · 
lı .. 

Şarap baıma vurmağa 

batlıyordu ve vazıh bir şe · 
kilde görüo~bilmek içinken 
dini toplamaia çalıııyordu : 

Bay Veıtlandı kurtar 
mak iıtfyouak .. 

Emily Lon gözlerini ka 
pattı : 

Bu muhakkak olmalı, 

Durmadan içiyorlardı . 

8ay•n Brentlno: 
ltalyırnca anlarım . fa · 

kat Fraoıazca bilmem. Şu 

levhada ne yazılı? 
Granentn aiır sesi yüksel· 

rlı 

Levha ,_:lft Aoıeler ut~ 

1 • • • ÇEViREN: Ken1al Demiray : 
lini göıteriyordu . 

Gran, tercüme ettı: "Sa 
atlık, yahut ıünlük odalar,, 

Bu otel , hana ciddi 
halli aörünmlyor, diye de 
ılive etU . 

Bayan Brentino: 
- Modern bir otel dedi. 
Cehresi garip bir ıakinliğı 

muhafaza ediyordu. Fakat 
dudaklarının '<a vsf tehvetina 
açıia vuruyordu. 

Grand anuzın: 

Batımı eltüıt etmefi 
blliyonunuz. yalnız bunun 
hakikat olmaaına inanmalı 

yam, dedi 
Kadın müstehzi bakıtlarla 

onu ıüzdü: 
- " Sattlik odalar .. ı mı 

kastediyorsunuz:• Dedi. 
Ah, ılzin için bir rün

dcliflnl tularıın! 

Kadın : 

- Maaleıef, dedi . poliı ha 
fıyeleri hotuma atder , fakat 
bütün bot saatlerim baıka 

11na aittir . 
- Voodburyye mi? 
(J , evet der gibi baıını 

eğdi. 

Vıllıama Sanfranaiıko ser 
i'izeıtlerlni bRyan Martine 
anlatıyordu . 

Martin dlferlerinin kendi · 
ıloc baktı~ını ıörünee he · 
men: 

Bay Villiamı heyecan· 
lı hikayeler biliyor. ıtmdl 
bana Kaltfornlyada gizli bir 
af yon ticareti ıebekeıini na
sıl yakaladığını anlattı. Düıü 
nünüz ki, dört adam vurma · 
ğa mecbur oluyor . 

Vılliams gfıya müıkülata 

uwuıhılf ,un kra\'ahnı Jüıel 

terek: . 
- Ya Çinlıler ! Bunlar he· 

ıepaız. Dedi 

Çerezden ıonra dört mi
aa fir likör ısmarladılar. Bi· 

raz ıonra yanaoda oynak 

ve pek makyajlı bir aaraım 

bulunan, kısa boylu bir adam 
piıttn dığer tarafında , tam 

onların karııııana konmuı 
bir masaya vaklaıtı , oraya . 
yerletttler ve fitman lokan 
tacı onlara hörmetle se · 
lilm verdi 

Perde arası bitmiıti Or 
keetra tekrar sahneye çıktı. 

Vtlliamı: 

Eilencf!', ihtimal, ne· 
rede ise baılar , dedi. 

Ve bey az tüylerle süalen · 
mft kumral arüzelı kendisine 

yiyecek gıbi baktığı i<ıın , 

ooa bir göz itareti yaptı , fa 
kat o batını çe~irdı . 

Bir orkestra parçasından 

sonra, ufa ;, tefek yuıyu · 

var lak, ba&tonlu bir Yahudi 
ıan numarasını yapmaia 
geldi ve bir manzume ıle 

bütün A merikalılıırıo riya · 
larmda göreıeldiklerl Paris 
krallçeelnin temsili gellıtni 

haber verdi 
Tarampet sesile, a lay ıö · 

ründüiü zamao, Grau~ ıü 

zel yapılıılarından dan.özle · 
rtn haklkateo Fransız oldu · 

ğunu veya pek azanın ecae. 

bl bulunduğunu farketti. 

Resim reımi bitince, bir 

Fran11z garındaki hamaıal· 

lar kılığınn ghmif iki adam 

döıeme üzerinde bir nevi man· 

kenl ıür6kltyerek ılrdtler. 

Sonra onu havaya alarak, 

kollarını döndOrerek, onu 

tokatlayarak eğleniyorlar; 

ıüJa manken darbeler altın · 

da h
0

arel<etaiz kalıyordu. Fa· 

kat. kendisini taciz edenler 

sırtını döner dönmez uyanı· 

yor ve anaazın ceaaretlene 

rek, oolardan birine bir tek· 

me lndirayordu Hiddet içinde, 

iki hammal tr ankeni yaka· 

hyarak, kapaiını aürOltü 

ile kapattıkları uzun bir ıan 

dık içine koydular ve onu 

azameti• bir 10riiyl1le rötOr 

düler . 

Her taraftan ıtddetli al· 

kıılar koptu. Orkeetra, ar · 

sız aratz Vllliamaa bakarak 

ıarkı ıöyllyen bebek ylzli 

ıenç bir danıöz 

aiır çalıyordu 

S0R0YOR 

için ajır 
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Balkan 
ittifakının . 
Ehemmiyeti 

( ikinci ıayfanın devamı ) 
çok · arı Beıik taıta oturmak 
tadırl i\ r. 

Harem Rğaları araların 

da bir yardımlaıma ıandığı 

teıkil ~tmiılerdi. Adliye sa
rayının yapılcağı arsa bu 
ıandıiın malıdır. 

S ::. raylnrda beyaz ağalar 

da vardı. Bunlardan birisi 
elan topkapı sarayında ya
ıamaktad1r. Paditah yılda 

bir defa bu ıarayı ziyaret 
eder ve hazır bulunanlara 
ipekli mendil dağıtırdı. Pat
rikhanede ıenede bir defa 
ipekli mendil dağıtma ide 
ti, bundan alınmııttr . Patrik 
FoUoı üç sene evvel hu 
adeti kaldırmııbr. 

Sultan saraylarında bine 
yakın insan yaıardı. Sultan 
Reıadıo yalnız 80 tane aı· 
ç111 vardı. Beyoğlunun ma
ruf doktorların~an Evlanplu , 
bu padlıahın doktoru idi 
Sultan Reıad cüceleri ıev 

mezdl. Halbuki Hamid bun 
lardan biriılnelmlralay rüt. 
IDeıi vermlıti. J 

Yunanlı Dr. Zambako pa
ıa barem ağaları hakkında 

mühim bir eıer yazmıthr . 

Bu eıerde ecnebi papazları 

harem aiaaı yetiıtlrmekle it· 

Ubam edilmektedirler· 
Türkiye~ hGkumeU, hona 

yı Ankaraya götürmiye ka · 
rar" vermtttlr. lıtanbulda ya · 
tamıı olan~Rumlar, meıhur 
Havyar., banmı bir türlü 
unutamazlar. Bugün Atına· 

da Hav yar hanının hasretini 
çekenler, bu isimde bir lo 
kantada toplanmaktadırlar. 

Türkiye h6küm .. u, lıtan 
bul borııaaını Ankaraya ta. 
ıımıya karar vermlıttr . 

lıtanbul boraa•ı~ Havyar 
hanında \.boraa mübayaacı 
larınıo yazıhaneleri bulu 
nurdu. Orada ıabahtan ak
ıama kadar tahvilat ftatları 
baykmhr ve bu ıealer ara 
ıında (Küçük Yunan) [ Bü 
yük Yunan) ıadaları kulak. 
larda ihtizazlar yapardı. O 
de•irde borsa oyuncuları 

1912 Yunan iıtıkrazlaraoa 

bu lıimlerl vermlılerdi . 

Bir çok Kefalonyahlar, Bay 
var hanımda· zengin olmuı 
lardır. Kefalonyahlar olma 
ıaydi, javyar hanı bu gQn 
kü mevkiine yükıelmemlt 

olurdu 

Edremit Ashyı 
Mahkemesinden: 

Edremtdin Şekvireo köy· 
ünden Tevfik oğlu Memduh 
karı11 Aytenin kocası Berga · 
manan Göçbeyll köyünden 
olup halen ikamet~ihı meç 
hul Tevfik oğ lu Me,mduh 
aleyhine açtlğı boıanma da· 
vaaınm icra kılınan muha 
kemeıindc müddeaaleyh 

Bahkesir mahkeme 
Baş kitipligindan 

Açık artırma ile para ya 
çevrıleçek gayri menkulüne 
ne oldugu Tarl" Bulunduğu 
mevi mahalle ıokağı ve 
numara11 kavukcu yüzü nam 
vevkide doğuıu ilaca SGley· 
man, batııa Süleyman. poy · 
razı ismaıl, kıbleıi mahacır 

Seyit ile mahdut takdir olunan 
kıymet ( 50) lira A ı tumamn 
yapılacağı yer ıün ıaat 2 l. · 
2.938 Pazartesi ıaat 15 de 
Mahkeme Kaleminde lıbu 
gayri menkulün arttırma ıa· 

rtaa meıi 20-1·938 tarihinden 
itibaren mahkeme kale -
minde herkesin görebil-
mesi için açık dır ilin · 
da yazılı olanlardan fasla 
malümat lstiyenler iıbu ıart· 
name ve doıya numaraıile 

müracat etmelidir. Artırma · 

ya ı ıtırak içın yukarıda ya
zıh kıymetin yüzde 7,5 niı
betinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
nu tevdi edilecektır. 

!ıpotek aahibi olacakhlar
la diğer alakadarların ve 
lrtıfak hakkı aahipler•nan 
gayri menkul üzerindt'ki ha · 
klarım huıuıile faız ve maı
raf dair._ olan iddialarını tı 

bu ılan tarihinden ıtıbaren 

yirmi gün içinde evrakı müı· 
bitlerile birlikde memuriyet 
tlmiye bıldirmeleri icap 
eder akıl halde hakları tapu 
ılcılliJe sabit olmadıkça ıa · 
tıı bedelinin yapılmaaandan 

hariç kalırlar ıösrilen günde 
arttırmaya ioUrek edenler 
arttırma ıartnameıini oku
muı ve lüzumu mal6mat 

almıt ve bunları tamamen 
kabul etmlt at ve itibar ol
unurlar. Tayin edilen zaman
da gayri menkul üç defa 
baiınlıktan ıonra ençok art · 
ırana ihale edilir. Ancak ar · 
tarma bedeli muhammen 

kıymetin °/0 75 ini bulmaz 
veya ıatıf lıtiyenın alacatı

na rüçhanı olan diğer ala
cak 1 ılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul ile 

·temin edilmit alacakları 
mecmuundao fazla ya çık · 

mazıa en çok arthramn te · 
abhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on bet ıün daha 
temdit ve on beıincı giln ay· 
nı saatte yapılacak artnma-
da bedeli satat lıtlyenin ala· 
cağına rüçhanı olan diğer 

alacaklıların o gayri menkul 

ile temin edtlmıı alacakları 
mecmuundan fazlaya çık · 

mak tartile ençok artarana 
ihale edıUr. Böyle bir bedel 
elde · edilmezıe ihale yapıl 
maz ve ıatıı talebi düıer 

Gayri menkul kendiıine iha
le edilen kimse derhal veya 
verilen mühlet içınde parayı 
vermezıe ıhale kararı feıh 

olunur ve kendlıinden evvel 
en yüksek tekhfte bulunan 
kimıe arz etmlf olduğu be -
delle almaia razı oluna ona, 
razı olmazıa veya bulunmaz 

'" hemen on beı gün mi\d · 
detle artırmaya çıkarılıp en 
çok .utırana ıhale edılır . lkı 
ihale araııodakı fark ve 
geçen ııünler ıçin yüzde 5 
den hesap olunacak ve di 
ier zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmakstzın alıcıdan 

tahıil olunur. 

Edremit lıliya 
Mıhkdmasinden: 

Edremidin 
maballeıinden 

Hektmzade 
lımatl kızı 

F atmanın o mahallede mu -
kim Gönenli Kadir oğlu 

Rıza aleyhine ikame eyle 
diği boıanma. davaaının ic

ra kılınan muhakemeleri 

sonunda: MOddelye kocaaı 1 
müddeaaleyh ile dokuz on 
ıene evvel e•lendiklerl ve 1 

bir moddet aef alet içinde 1 
yatadıklarını •e milddealeyh· 

den tkt de çocukları bulun- ! 
dujunu ve kocaaı infak ve 

iatelerinl lemin elmedlii gi
bi, iki ıene evvel de kendi 

lerini terkle nereye gittiği 

belh olmadıiından bu se 1 

beple bir araya gelip imra 
rı hayat etmeleri im· 

kin11z bulunduğundan bo. 
tanmalar1na karar verilme· 

ıinı iıtemlı müddeaaleybe 
ili.nen tebhiat tf a edildi il 
halde gelmediia ve taraflar 
dokuz on sene evvel evle 

nerek bir miiddet geçindik
lerini ve müddeaaleyh ku· 

marcı olup evine bakmaz ol· 
dutu ve ıki sene evvel_ de 

karııı ile ıkı çocujunu terk 
ederek firar ettıii dıuleoilen 

ıahttlerln ıebadeti ıle anla
tıldıjından tarafların bo 

ıanmalarana ve mtlddei· 

yenın üç y(iz gün 

intizarına ve maaarıh mu. 
bake~e ale ıllo harcı olan 

dört yüz kuruıun müddea-

aleyhe aldıyetioe ~ ... temyizı 

kabil olmak iizere Y · l 1 ~:i 7 

tarlh ve 472 eaaı ve 5 l5 

numara He müddeaaleybin 

1 
1 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Manyas Kaymakamlığından: 
Eakt Çatal köyünden aıaiıda (6) mlkellefın arazi ve bina •erıtlerl borçla ......... 

layı hudud; mevki ve döniim miktarları yazıla gayri menkulleri idare heretlnlD ll·l.931 
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Haaan vereıeıi 
9 Ukuzca der•it 626 000,,. dere. G. Yol. Şı. diinbe Ç . C. ,. Denlt YereMıt 

13: Eten gecldl J-393 ,,. Kadir. G. azmak. Şt. azmak. C Klztm: Hafız Salt 
: Eten bayırı 4·314 ,,. Ayte G. Şerife. Şı . Habibe. C Recep: Mehmet. O. Kadir 

5: Öküz çayıra 25 650 ,,. Kendi. G. Yavaı Haıeyln . Şt. Mecit: Dervlf. O. Recep 
C. Dervlt· 

8: Köy civarı 10-000 ,, . yol. G. Şerife. Şl. hendek. C. yol: Çolak Ômer 
4-1-32 

Manyas Kaymakanılığından: 
Haydar köyilndeo aıaiıda lılmlert yazıla {13) mükellefin arazi ve bina nrıtıt borç 

larından dolayı hudut; mevkii ve dönümlerini göarerlr gayrlm enkuller idare he1eUniD 
18· 1·938 tarih ve 14 aayılı kararı ile 18 t -938 tarıhinden .. 8·2 938 tarihine mGıadtf ~eh 
günü saat 14 de idare heyeti marlfetile btlmüzaylde aatılacatından taUp olanlar1n , • .,.ı 
mezkürde ve yüzde on depozit akçaları ile hazır bulunmaları Uln olunur 

No: Me•kll Dön6mü Hududu EıamU mGkelleftyeU 
83 Söğütlük 16-743 Şa. Mahir. G. Nuri. Şi . Hendek C. Murat: Hacıbey. O. Ra.f 
66 .. ,, 5 280 ,, Hendek. G. yol. Şi Mehmet. C. hendek: HaMn. O. K-&mtl 
56 )) » 10·422 ,, Yol. G. Fırdevı Şı tfayriye C. yol: Ahmet Ha.• 
33 Çay IJaym 2 262 » Ahmet. G. Abdullah. Şı Abdullah C. Harun: Melıı•et· 

7 Söiütlük 
61 )) )) 
19: Ada ,, 
5 Mmrlık 

20 Söiütlük 

2 Kırlanııç 

l 1 Söiiltlük 

S-829 
5·280 
2-332 

J 3 29.t 

9.353 

14·658 

16 881 

16 " (( 24 344 
7 Kulak 22s. ı ıs 
1 Sungur.Ur.385 2IO 

)) 

" 

" 

O. Kamil . 
Muıtafa. G. Mehmet. Şi . Muıtafa. C. Dere: Kokucu Muttaf• 
Mehmet. G dere. ŞI. hendek C. Kamil: Klçlk Alame~ 
Mahir . G. Ferit. Şi. Ntzamettin. C. Mahir: Hurıtt. O. Talil 

>> Şehrinaz . G. Yol. Şi Şerıfnaz C. b . Slle,man: lzut 
O Kadir ve ıaire 

)) 

)) 

)) 

)) 

lımail . G. Hayriye Şı haaan. C. lımall: bacı haAD ... 

Zekiye 
Bay bQaeyin G. Mtlmi. Şi Mülki. C. beadek: ZekerlJ•• 
O. Mahmut 
Mahir G . Zekiye. Şı. Azmak. C. Ferit: Çolak Omer 
O. Hasan 
Seniha G . Muıtafa. Şt . Azmak. C . Mabtr: » » » 
Yol G Memtı. Şı K6y. Tarl•11 C Keneli: Bar Hleeyllt: 
Yol. G. Yol. Şı Mezarlak C. Hacı S6leyman. B.aJ fa 
ıuf vereaeleri 4 1 - 31 

ııyabıoda verilen kararın 
,_ 

·r······················--itbu neıir tarıhanden atıbaren • - i 1 ~ 
oo bet ıün zarfında mab· ı : TURKD L : 

l ' • Pazarteıinden baıka her • keme kalemine müracaat a : : 

yollarına müracaat 

• ıün çıkar. Siyaaal gazete.. • 
ıllmını ııtahıal ve kanun : Yalhlı: 800 Kuruı : 

etmeıi, • • 

it bu müddet zarf anda kanun 

yollarına müracaat etmedl 
ii taktirde hükmün iktiıabı 

kattyet edeceli tllm auretı 

makamına kaim olmak üze · 

re alan olunur 

. 

: Alta Aylıjı:400 : 
• s 3 • • ayısı: ., • • • : Günü ıeçınıı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESIR TÜRKDlLl : 

~-········· ~···········~ 

Balıkesir inhisarlar 
BaşmiidiJ.rliJğiJnden: 

Kabili tezyit ve tenktı olmak tartlyle Gönen lnhlıarlar 
bakımevinden Bandırma inhiaar1ar balumevlerine kamyon· 
la ıevk edilecek (200,000) kilo idare malı yaparak tiUün · 
lerln nakliyatı mevcut ıartnameıl mucibince 25· I 938 gü -
nünden itibaren ( 15) gün müddetle eksiltmeye konulmuı· 
tur . isteklilerin 8 2 938 salı gününe kadar Gönen inhisar
larına müracaatları . 

4· 1.35 

Bürhaniye Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

Kurumumuza bu ıene teberru edilecek kurban deri ve 

barğıuakları 20 - l - 938 tarihinden 4 · 2 · 938 tarihine 
kadar on bet gün mGddetle milzayldeye çıkanlmıı bulun
duı}undan hteklılerin ıeraıtini anlamak üzere Hava Kurumu 
Bürhaniye ıubeatne müracaatları ilin olunur. 

3-1 37 

Kolordu Kumandanlığından: 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encameninden 

1 - . Kapalı zarf uıulile 15 fin mlddetle ekult•• 
konulan it: Balıkeılr merkezinde m&ceddeten 7apılao 
Dolum ve çocuk bakım evi ve k6y elte melshllı bt .. 11clır 
Evvelce ekııltmeye konulan bu itin keııt bedeli '• prta• 
meıi delltmlf, halen keııf bedeli 95748 ltra 82 kuıaıtur. 

2 - - Ekıiltme 3·'2·938 tarihine rHtlıyan Pertembe ,ed 
saat 15 Balakealr hGk6met bına11nda BncO.Meal Vıl&J 
huzurunda yapılacaktır . 

3 - Ekıiltme ıartnameai ve mOtefent evrak 
ıir Nafıa dairesinde ve Encümen kaleminde ılrlleblltrl 

4 - Eksiltmeye ıtrmek için tıtekUlerln 6037 lira 
kuruı muvakkat teminat vermeleri v• Nafıa Yelr&tettncl 
938 yılı için almmıı m6teabh1thk 9eallraaı ibras •I• 
lazımdır. 

5 - lateklilerln teklif mektuplarını 2490 numaralı lr• 
nuo hükümlerine tamamen ü,gun olarak ikinci madde 
yazılı saatten bir ıaat evveline kadar EncGmen rtyaıell 
makbuz mukabilinde vermeleri muktezldir. Poıtada ol• 
ıeclkmeler kabul edilmez. 4 - 1 - 21 

Defterdarhktan: 
Mevkii 

Aygören 
Müıtemllah 

Sokağı 

Alt, üıt 2 ıer oda 
bir rnutbah biraz 
avlu. 

Kapı numara11 
1 

Hududu 

Cinıt 

EY 
Satıı bed 

225 

Hazineye -.u olup yukarana clnı 
25 1 938 tarihinden ilibaren 15 ıln 

ve mevkii J•zılı 
mOzayede1e koa 

muıtur. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalarlle mı .. 
denin yapılacaiı 9 2 938 tarihine mOaadlf çarıamba 
ıaat 15 de defterdarlık daireılnde bulunmulara ve f 
m.ı 1ümat htiyenlerin mt1li em lk mGdGrlOIOne mlr•Ci 
lara 4 - 1- 28 

Memduha ilanen tebliğat ya 
pıldığı halde gelmediğinden 

gıyap kararının ilanen tebli 
jlne karar verilerek muha· 
k e me 15 3 9;,g günü saat 14 

de buakılmıı olduğundan 
müddealeyhin vakti mezkur 
de ya bizzat gelmesi vf>y a 
bir vekil de göndermedıği 

takdirde muhakemenin gıya 
bında devam edeceği , gıyap 

kararı· tebliğine kaim olmak 

üz~re ilin olunur. 

Yukarıda göıterılen 21·2·938 
tarihtnde mahkeme kalemi 
odasında ilin ve göllerilen 
artırma ıarln~mesi dairesin
de aahlacağı ilin olunur. 

Süt16ce mevkiinrJe menafii umunıiye namına iıtımlak 

edi lecek yerin takdir ... edılen bedelı iıttmlakleri cinı ve 
mtktarlarını gösterir h arita ile ılaolar Belediye ilin tab · 
loıdle Hükumet kapısına ve ve varakai mahsuıaııı da la 

timlak mahalline talik edllmif oldufu ilin olunur. 

Sahıbı ve Baımuharrırl: Balıkeıır Mebuıu H. KARAN 

Çıkuım Genel Dırektöril: FUAT BIL'AL 

Baıımyeri: Vilayet MatbaHı - Babkeair 


