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11 MART CUMA 1938 

Fransız Kabinesi istifa Etti. Yeni Ka
bineyi Teşkile B. Leon Blum 

Memur Edildi. 

GtrNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON IK.lNCl YIL S~ Yl: 3800 

Fransız Kabinesi D Ün Balkan Antantı Konseyi· 
• 
istif asını Verdi. nin Ankara Toplantısı . 

Yeni Kabineyi T eşkile Eski Başve
killerden Blum Memur Edildi. 

''Dört devlet taraf mdın Ankarıda yapılan görüşmeler ıe beyanat ~u ~aılıtlerin biz· 
zıt kendi ırzufınm gösteren bir hırıkıti ifada ed1r ... 

Partı, 10 (AA.) - Fran· 
ııa kabinesi lıtlfa etmit ve 
~- Leon Blum yeni kabine 
yi teıklle memur edllmtı
Ur. 

aenio, parlamento reisi M 
Edvar Heryo tarafından teı· 

kıl edılecejı kanaatindedir 
ler . 

Pariı, 10 (Radyo) - Fren 
ıız kabloeıl bugün ıaat 18, 
30 da M Şotanın riyaıetto· 

de toplanmııtar . Bu toplan · 

bda, bütün gazeteler müı 

te~arları da hazır bulun
muılardır 

hal yan matbuata Balkan 1 ya, Habeıtıtandald hlklml· l 
Antanta kon•eyloln lçtlmala . yetimizin tanmma11 için ay 

, rı ıonunda neırettlfi komü · rıca teıebbüıatta bulunmayı 

nlkeyl ilk ta hlfelerloe aynen kendine umumi bir prensip 
koymuılardır . Bunlar ara- ittihaz etmlttl ltalyan im-

sanda l mart 1938 tarihli il · para torluğu tecavüz kabul 
Populo d'lta lıa gazeteıl ko etmez bir tarihi haklkathr 
mOolke ıonunda fU mütale· ve aynı zamanda ltalyan 
ayı ıli. ve etmektedir: mi iletinin na kabili, itiraz bir 

"Gerek Balkan Antanta hakkıdır Yuıoıla• - Ro-
cepheslnde, gerek dljer bü men Yunan ve Türk An 
tün Avrupa ve Avrupa ha · tanta tarafından Aokarada 
rici devletler nezdinde, hal - yapılan beyanat, bu devlet -

lertn btzzat kendi arzulan· 
nı ıöıteren gayri mülhem 
bir hareketi ıf ade eder 

Avrupanao siyasal vasiye · 
ti nazarı dikkate alındıjı 

takdirde Balkan Antantının 
resmi beyaaah; ltalyanın 
kukuk ve hi.klmlyetlnln ta· 
maması ve Akdentzde oltun, 
Avrupa kıtaamda olıuo, bl. 
tün tetrlkl meıallerln bal. 
yasız mümkün olamıyacafı · 
( Sonu Dördüncü Sayfada ) 

Parls, 1 O (Radyo} - Halk 
cephesini temıi l eden grup· 
lar , buaün ıeç vakit parla· 
mentodakl dairelerinde M 
\Sero) un riyasetinde top· 
lanmaılar ve uzun müzake
rede bu lunmuılardır. 

'Hu sırada, Baıvekil B. Şo 
tan , telefonla B. s~rolu 

aramıı ve kendiılle konuıa 
rak . 11tedlii u 1ahiyet verıl 

mezıe kabinenin lıtlfaıını 

M Şotao, bir aralık par 
liımento reiıl M Heriyo de 

uzun müddet konU§tuktan 
ıonra, aeal 19 da Matinyo 

oa dönerek kabineye riya · 

Eden 
B. Bal~vin ile görüştü 

900 J a p o n A s k e r i 
Bir Anda imha Edildi .. 

verecefınl btldirmittir. 

Bu muhavereden ıonra 

gruplar müzakereye ıon ver 
mtılerdtr . 

Pariı. 10 (Radvo) - Soı · 
yaliılerle komüniıtlerın, M. 
Şotan kabinesinin iıtedlii 

salahiyete muhalif kalmağı ve 
rey verme-meğı "ararlattır

nutlardtr. Radikaller gelin
ce; bu parti kabinenin iıU· 

yecefi aa1ahlyeU vermeğe 

hazırdırlar . 

H. Lton Rlum 
Merkez partiıi reisi M Pec, 

timdiye klldar hiçbir kabl-

~neye bu derece salahiyet 
vermeğe razı olmadağıoı ve 
bu ıefer de ayna ıekilde ha 
reket edecefinl btldtrmiıttr . 

Parls, 10 \ Radyo) - Son 
haberlere 8'Öre , Şotan kabi· 

neıinlo istifası halinde bir 
mtlli blrlık kabinesi tetel<kül 
edecektir. 

Bftzı mehaftl, yenı kabi 

Alman Hariciye Nazırı 
Ribbentrop Londrada 

ıet etmiıtlr . 

Ka bine aza11ndan bazıları 
istıf a aleyhindedirler Baı ! 

vektl iıe çeki1meğe karar ı 
verdığini dünden bıldlrmlı-

1 
ljr . 

H .Uer taraf rndan ka~ul edildi 
Berlin, 10 (Radyo) -- M. [ 

Hıtler, bugOn Romanya ha-
riciye nazaretlne tayin edıl. ' 
dlğl htldlrilen ve bundan evvel 
Romaoyamo Berlln sefiri olan H. /~'den 
M . (Komneo ) 1 kabul etmiı NJı, 10 (Radyo) - İoıil· 

tere sabık Harlcive Nazırı 
ve kendlaılt. koouımuıtur M Eden, bugün ( K.oröajor) 

Al 
·ı ı• .,, A d M. Komoen. M. HitlerJe ve a va11I olmuı ve ıabık Bat· 

manya l e ngz ere rasın Q dalaımıı ve ittmatnameıini vekil M . Raldvtnle refıkaaını 

B · A l ı r l b ·ı k · ger• aımııtır z•v•ret etm•ıur. 
ır n aşmıya varı a ı ece mı - . . . 

Londra. ıo (A.A) - Al · laynla da temaslara 1ıriıerek Amerıka Kongresınde Denız 
l'D•n hariciye nazırı dün müzakereler hakkında hır Progw ramı Müzakeresi .. 
Londraya gelmtıttr . profram tanzim edilmesini 

BQtün lnıiltz gazeteleri, teklıf eyliyecektlr 8 R 1 d . -. . L d b" ·ı 
Alaıan nazırının ıeyahatı le Maamafıh; Von Rtbbent · , uzve t, emz proğramı IÇIO ıongre en 1( mı yar 
lnatltere - Almıtnva arasın- ::::~lar~00t~r;::ıe:ap;:~~: 800 milyon dolafllk tahsisat istedi. 
dakt müzakerelerin baılı · 

resmidir . Kendlıt ithnatna 
Yacaiı.nda ı6phe ıöıtermek· maainl geri almak vesilesin 
tedirler. den iıUfade ederek lngiliz 

Londra. IO (Radyo) - Al - rlcalile konuımaktadır 
manya hariciye nazırı Voo 
Rlbbentropun buraya gel 
meıtnden istifade eden (Tay· 
mis) gazeteıi Almanyada 
hır çok loıllizlerin tazyik 
aördükleri hllkkında bazı 

rnektuplar neıretmekt~ ve 

btlhasaa profeıörlere yapılan 
fena muanıelelerl protesto 
etmektedir. 81lha11& Alman 
lnaıltz mukareneti taraftar . 
larından bir İngiliz Lorduna 
Alman tecemmü kampların· 
da yapılan fena muamele· 
lerden bahıeden bir mektup 
fayan1 dıkkattir. 

Londra, JO (Radyo) - Al
manya baricaye nazırı Von 
Rlbbentrop dün buraya mu 
vaaalat etmltllr 

Von Rıbbentrop, evvel• 
Hartcıye n11zır1 Lord Halt
f akıla konuıacak •e Ol6tea 
klben de Baıvektl Çember· 

Londrada 
~9mber[iyn alay~ine bf r 

nümayiş yapıldı 
Loodra, 10 (Radyo) 

Londranın Pikadi)e•ti ma
hallesinde bir nümaylf ol. 
mut ve halk. batvekll Çem
berlayn aleyhine tezahürat 
yapmıthr 

Yunanistanm Sovyet mas
ıahatgüzan intihar elli. 
Moıkova, 9 (Radyo) 

Yuoantstaoın Sovyet maıla· 
hatıüzarı intihar dmlıtlr. 

Buna, kendlıinde mevcut 
olan bir haatalığın sebep ol 
dujunu yazap bıraktıj1 btr 
kllıttan anlaıılmıttlr . 

R. Ruzvell 
Vaıtngton . JO (Radyo) 

Amerika konıreıi. deniz 
proğramı için bfty(lk bir 
müzakere kapııı açmııtsr 

A merlka Cumhurrelıl B. 
Ruzveh, deniz projramının 

tatbıkl için, bir milyar se· 
kiz yüz mtlyon dolar ille· 

mektedir. 
Konırenln , bu miktarı 

tahılı edeceil ve uzun mü 
nakaıalara lazum aörmlye 

ceğt söyleniyor . Zira. Ame
rlkanm milli müdafaasına 

tu lluk '!den meıelelerde, 

Amerık~ kongrt"li, ıon de · 
rece haasaı davranmakta ve 
faz la münakatalardan ihtt 

ra z eylemekt~dir . 

Vaşıngton , 10 (R11 dyo) 
Amerikll ayan mecliıi a7a 
aıodan Pitmırn . i.yan mecli 
ılne verdıiı bır takrirde, Pa 
n a ma kanalından baıka bir 
kanal yapılmasını teklif et · 
mittir 

Pitman. tJtkrlrlnde ıöıter
diğl eıbabı mucibe, alaka· 
darlarca iaabetlt görülmek
tedir Zira. bir harp vuku 
unda, Panama kanala kapa· 
nıraa. Amerlk" donanmaıı, 

çok mütkül btr vaziyete d6· 
ıecektır. 

Bttmanın açılır asını lıte· 
dlil ikinci kanal, Atlaı de
nizinin Greten ııahaltnden 

baılıyacek V<! Blrto Hhllle · 
rlDde sona erecektir. 

Çinliler bentleri yıklı, San nehrini gıçmeia çıltıın Jı
pon askerleri su~ır iç:n~e telef aldı 

Haokeo, 10 (Radyo) -
Japon orduları, Sarı nehrin 

kartı ıabıllerlne geçmek te 
ıebbüıünde bulunmuı\ardır . 

Dokuz yüz kiti ile yirmi 
tank geçm~ğ'! munfh.k ol 

d:ıktan ıonra, daha bazı kı 

taat geçmek lıtemiılerdir 

Hu eınada, Çinliler tarafın 

dan Yftzedilmlf olan torpil 

ler infıiak etmtı ve Japon 

ların, üıtOnden reçtlklerl 
baraj yıkılmııtır. 

Nehre dütüp boğulan Ja. 

ponlarm miktarı fazladır . 

Maa haza bu huıusta taf ıi · 
lat voktur. 

Jıtponların, Pekin Loogay 
ve Hankeo hattı üzerinde 

harekitta bulundukları bil· 
diriliyor. 

Şangbay, 10 (A .A.) - Sa
rı nehri ıeçmeğe mu•aff ak 

olan yirmi tank ve dokuz 
yüz aıkerden mürekkep Ja-

pon kuvveti. Çinhlerin bend· 
leri yıkmaları v~ arazfyf 

ıu kaplamaaı üzerine tama 
rneo imha edtlmitle rdtr. 

Şimali Çind~ yeniden bir 

Çın federal ihtiyat bankası 

teılı edtlmtıtlr BaDk• bun-

dan böyle yerine meır6 

mubadele vasıtaaını teıkıl 

edecek, yeni anakı nakdiye 

tedavlle çıkaracak ve bu ye· 

ni Çin paraıı Japon Yenine 

bailı bulunacaklar. 

Japon bankaları bu yeni 

Çın bankasına ayr.ca 100 
milyonluk bir kredi açmıı 

lardır. 

Avusturyanın 

istiklili için büyük bir IDJ· 
lııtı yapdacık 

Viyana, 10 (A A.)-Avuı· 

turyanm mlbtakll Alman 

ve bırlıtlyan de•leU oldulu 

prenıibl hakkında hu Jtazar 

ıünü bütün A•uıturyada 

plebtst yapılacaktır. 

A vuslurya nazırları bu 
plebiste lttlrak etmek için 

emir almıılardır. 

1 Emniyet Memurları Kıyafet 
Ve Techizat Nizamnamesi 

Tatbik Mevkiine Girdi. 
Emniyet teıkılata memur 

ve müttahdemlerinln kıyafet 
ve teçblyah nizamnamesi, 
reıml gazetede nepedilmlt 
ve tatbtk mevkflne konul
mutlur. 

Buna ıöre, zabıta memur· 
lar1Dın elbiıeleri kıtlık ve 
yazlık olmak (bere ceket, 
külot veya potin panta)onu 
kaputtur. Nokta ve de•rlye 
esnasında baılarına tolıa 
rtyeceklerdlr. 

Bundan baıka atkıla pa-

laıka kemeri, tabanca, reh· 
ber çantaıı, nokta bekliyen
lerde çomak, ath sınıfında 
çahıanlar kılıç, mızrak, malr 
muz taııyacaklardar 

Caketler, pantalonlar, ki· 
lot veya kaputlar tamamen 

aıbıız •• koyu kurıunl ku· 
maıtan, yazlık ceketler kn• 
renginde kumaıtan ya,ıla· 
caktar. 

Uçakla . motoılkletll, blıllr. 
Jeth Ye atla sınıfında çalıf&• 

( Soau ikinci NJfada ) 
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nüyorırn da bu kayıtta aııa. 

bnha, ~ı ardeş, gibi bütün r.k· 
rnba dahfl buluomakla nıe 

hDzın Srnadetti~ı aym manayı 

şamildır. 

v 
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J 8 el madde mucibince 
ka ı v kocadan her htrfnln 
~ n hısımları diğermın aynı 
derecede &1h11 hısımları olur. 
Evlenmenin ze" aU de aıhrı 
hısım ık zail olme.z Hısını
hls; evlat, torun, and, baba, 
kar det gtbt nesepte u hası 
olmakta iken sıhriyet huıım· 
lığı da evlenmekten tahessül 
eder. Sıhri kıaımlıl.., kan ve 
civar hısımlıkları kadnr kuv 
vetli değılae de yine ehem
miyeti mevkiiyesl vardır. 

Usul ve furu ve clva r hı
sımlarından birisi .hali ihti 
yaçta lıulunursa dığeıi na · 
faka vermekle müludld tu. 
tuluyorııa da ııhri hııım l ıkta 
böyle bir teklıf varıt değıl
dJr." Sıhriyet ke11 \•eya ko· 
cadan biri ile diğerinin ana 
ve b'aba ve kardeı gibi e.k 
rabalara araınnda ha ıl olup 
karı vet kocanın akrabaları 
arHında sıhriyet hıaımlığı 
haaıl olmaz. 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylt 

Sonu Vnr 
-~_,,...'!lw~== 

E • 
ıye 

-

Re mi Ve Hususı Memurlardan 
Kesilmekte Olan Vergıler 

Bırleştirilecek 

Btr misal ile gösterelim: 

Memurf an kıyaf lt ve tEc
hizat nizamnamesi tat~ik 

mev iine girdi 
(Baştan.fı birinci saJfo.da) 

mernurlarm ıol kolları bazu· 
ları üzerınde 6 eanllnıetre 

.kutrunda kırmızı çuha bulu 
nacaJrtsr. Bu çuhanın üze· 

rinde bir santimetre genıılt· 
ğinde ve iki sanUnıetre kut· 
runda nikelden yapıhnıf ve 

düz çerçeve halinde bir dni· 
. re ve bu dairc:oln ortasında 

memurun çelııtıiı ite göre 

yine nikelden yapılmıı 2,5 
santimetre kutrunda fU ita· 
retler bulunacaktır: 

Uçakta çalııanlarıo: Orta· 
sında bir ay yıldız bulunan 

çift kanat atlı olarak çalı \ 
tanl rın: Birer uçları birbirine 

Vergilerde yapılacak 
tenzilat miktarını tetkik için 
Malıye VekaletındP- kurul· 
muş olan komisyon hahye
tine devam etmektedir. Ko 
misyonun bu huıuıtft hazar· 
ladağı layıhal r, bırkaç güne 
kadar kati ıekhnl alacak ve 
meclise vefileceb tir. 

Ôğrendjffnıe göre, bay 
vanlar vt:rı11ınde yapılnuı 

olan tenzilata ilivet~n önü 
müzdekı mali yıl içinde at, 
~ıek ve katırdan alınan ver
gıler tamamen kalkacaktır. 

Koyundan alınan verginin 
1 O kuruıa, tıf tlk ve diğer 

keçilerden alınanın 5 kuru· 
ıa kadar tenzili için imkan 
lar bulunmuıtur. 

Tıbbi ve iıpençtyari müı· 
tahzarlardon ahnmakta olan 
ıatıhlak vergl11nan kaldml· 
ması da takarrür elmittir. 
Aynı kararlara göre oyun 

Aletlerinden ahnmakta olan 
verai b'!ledtyeler~ devrolu· 
nacaktır. 

Buhran ve muvazene ver· 
ailerınde en az 8UO kuruı 
aali D'laıs§h menıurların iı 
tihkaklarından keıllen Ter· 
gıoio haf ıfletılmeal iıtilzam 
olunmaktadır. Bu bafıfJetme 
hava kuvvetlerine yardım 
verg11i hariç olmak üzere 
yapılacaktır. 

Reemi ve huıuıi memur
ların lstıhkııklarmdan kestl
mekte olan vergiler btrleı· 

Urilmektedfr T enzilit, bir
feıtirılen miktar üzerinden 
ve muhteiıf •enelerde tahak· 
kuk ettırilecek bir proğram 
dahilinde yapıiacakhr 

Hazırlanmakta olnn pro 
jede harç ve tahsil uıulle · 
rinde baaitlık ve kolaylık 

temini cihetlerine de bılbna 
sa itana edllmlftir. 

Kocanın anaaı, bebu1, kar 
deıl karının sıhri hısımları 
olduğu gibi karman keza 
ana, baba, kardeıleri de ko. 
canın aıhri hısımları olur. 
Fakat karı ve kocamo .bu 
kabıl akrabaları araamda 
rabıtaf sshriyet bulunamaz. 
Memle~et;mb.ın bazı taraf 
larınd bunlera dünür tabir 
edıhr. Karının boıka ocu· 
11nd o olan çocuk ile, koca· 
nıo baıka kaı ısından olan 
çocuğu kezfl yekdığtrının 
sıhri akrabası olmaz. Bun 
lardan bırlsl hô.kım olmakla 

karıılıkh ve S rümzunu 
~!!!!!!!~~~!'!!!!!~~~!!!!!!!"-----~~~~~122!!~~!!'!!!!!!!~~( 

hakim n sıhrı akrabıuı ıle 

davası ve muha emesı olan 

ayıran i"i nal. 

Motoııklettckilerin: Pedal 
çarkı, ıeyrllefer iılerınde ça· 

hıonlnrın: Çapraz 2 ok. bun 
dan baıka bu memurlar va· 
zife başmda bulundukları sı· 

rada ceket veya 1 aputları
nın ;ığ kollnrmd bılekie
rindc dirseklerine kadar 

devam etmek üzere beyaz 
renkte birer kolıuk ve ihll · 
yaca göre renkli ıııklor ve 
reu fenerler tatıyacaklardar. 

Sivil memurlar vazıfe ha
linde alikodar olanlara göa· 
lcrruek üzere bır işaret tnıı 
yacakhudır 

1 Ne Kadar 
Dtlsiz 

1 

1 Çocuk Var? 
Yapılan tetkıklere göre, 

memlekette ilk tahsıl çağı · 

na gelmtı, fakat ddıız ol 
dukları için mekteplere alm· 
mıyan çocukların mıktarı 

15 bini bulmaktadır 

t raf karabeti sıhrıye müoa 
sebeti ıle hi.kunl reddede 
bileceğı gihı, bunlardan biri· 
ntn fahadetıne de Uiraz ede· 
b&hr. Sıhri akrabehk karı 
veya kocadan birtaintn öl 
meal veya buıanmaları ve 
yahut aral urıodakı nıkihın 

feshi ile birbırınden ayrılmıı 
olan karı ve kocadan· bıri 
ile dığcruun kan ve cı\I r hı

sımları araaıoda rabıtai 11b 
riyel 2!aU olmaz. Fukct bu 
akraba karı veya kocanın 
vefat veya taıik ve feahl 
nıkihları eaoaamda doğmuı 
bulunması ıarttır . 

Emmyt t muam lit m mur lan 

Maartf Vekaleti bu vatan. 
daılarm hiç oımazıa ilk tah· 
1111 dereceaiude malumat 11a

htbi olmaıarmı terutn mak 
ıadiyle yurdun muhtehf yer· 
terinde dıl11ziere mahsua 
mektepler açmayı knrarlaı
tarmıttır. 

Sımdiye kadar Vekalet ta . 
rafından İ:ı.mirde bit me;,ktep 

açılmıf bulunmaktadır Uu 
radı1ld dtlaiz talebe say111 da 
25 kadardır . 

Sonrada doğan çocuk ile 1 
dtğerinıo uhrJ münuebc:tt ola 
maz bu 11hrl akrabalık d 

hı . derece takıp eder Mese 
la, kocanın üçüncü batmd~o 

olan akrabası karıya karşı 

üçuncü derece sıhri akraba 
olur. O akraba kocanın oğ· 
lu ve ·ıı.ı ise karının dı sıh· 

rı oğlu ve kızı demektir. 
tlatti karı veya kocadan 
hlrl.sloln gayrlmc§rÜ bir ço· 
cuğu d hl dtğerinın sıhri h111 
mı sayılır. 

Mezküt 18 cf madden n 
me:httzt o an laviçrc l1anunu 

medenıaioin 21 el maddesin· 
de (zevcevnd~n bitinin hı· 
sımlaı:ı dtğerı oin r. ynı dere
cede ve aynı neviden hısım 
larıdır Akdi lzdıvocın zevali 
111hh•vetı i.ıale etmez ) Dıye 

r b~yı mutlak 'o'orak kay· 
d(':t ıken . bizim kanunu 

eden mn l Ş ci maddesin e 
fse (kan h sımları dığerln n 
ayna derecede rhrı hnı ları 

ohtr ) Dıyerck kan hısımları 
ile t ky t etmi' gıbt görü 

1 

mzamn mesı 
Dabıhye Vekaleti emni· 

yet tetklıitı luınununa göre 
( emniyet muam~ltit memur· 

lora nizamnamesi ) iliminde 
btr nızamname haznlamıf

t 1 t' 

P u mzamnam~ devkt ılı· 

rası t rafmdan tetkil< edi -

ruf~ ve yürürlüğe girmfıUr 

Vekiller Heyetinden çıkao 

nlzemnr.meye göre • mnıyet 

teşkilatında fili poh6 ı~'erı

nin dışında ka an yazı, he. 
sop ve levıızım ıolen mua· 
meı t rn murl rı turaf ından 

görülecektir. 

tfo mua elat memurf arı 
beş sınıfa ayrıımıştır. Bırincl 

ıımf mu melfıt memurlan· 

nm ruı:uı olan 35 lıra, ıkıncl 
sımflar :m. üçüncü sınıfle.r 
25, dördüncü 20, be§lncl 16 
ltrn olacnkllr 

Bu rnemurler vllay .t em· 
nıvet kec!ro'~nntl gör tayin 
olunan vazife! rde n sıl ku 
lanılacnkl rım e m n i v e t 

umum müdürlüğü goıtere 

c k htzmetler.nJ mniyet 
mGdürleri ve amit lerı t~ n· 

· zim ve l.ontrol ed c ldir 

ZeJlln enstılüsü için te · 
k ı 1 r 

Vıiayet zeytın mutahas-
11aı B. Nızamettıo Zıraııt V 
kfıtetıncc J:uruımı:uı karar 
laıtmlan zeytın enshtüiü 
hııklundn tetkıklerde balun 
mak üzere dün Edremide 
gitmııttr. 

ürhamye doktoru 
Börhaniye, 10 l Hususi) -

Ankouıdn açılan &ıhhat kur· 

suna iıtırak ,.den hükumet 
doktoru Zıya Armen e.ldığı 

a.y ık m~zunlyetini de kull n
dıktan ııonra vazıfeıine dön· 
müttür 

U~tura ile yap 1 n 
Dün İzmı 1 •r mahalles n 

deo herber Hü evln oğlu 
H lıl ile bu mahal'eden 

uatafo oğlu Muh rrcm 
r aıoda çtkım btr k vg d 

H !il Muharremı tnturn ile 
sol tlinden y ralat ııhr. 

1 
1\ 

aı 

Mü3sseselerm elektrik is
tih.ik res:mhn 

Finans Bnkanlığı, 11nai 
müesııeıseıerm elektrı&. iıtıh 
Jak resminden yapılacak ten· 
:ıt i.tın ıekh hakkında yeni 
bir karar vermiıttr · Bu ka 
rara göre bir sanat zümreat, 
dtye kanunda itaret ed•leo 
ırupa bağlı sanayıe alt ola · 
caktır. 

Meseli ipekli mensucat 
sanayii, bu zümreye giren 
fılatür, büküm, dokuma ve 
apre gibi itleri ayrı ayrı 
veya birlikte yapan müeas 
ıcleri, kanundaki pamuktu 
mensucat tabir& de bütün 
pamuk iplığt fabrıkalaruu 
içine almaktadır. 

Değirmenden makıat lee 
buğday, arptı., çavdar ve ıa 
mısır gibı hububat. v~ya 
bunlarm mahıiitunu öğüte· 
rek un yopan müeeıeıeler, 

harç sanayii de çimento ve 
benzeri sanayhdir Bunlar. 
ltletici kuvvet olarak istıla · 
lak ettilderi clelı-trtğin ltate· 
de ynzılı grupla.- ıçın kabul 
ettiği ninbetler üzerinden 
elektrık ıatıhlak resmi vere 
ceklerdlr 

Aynı tezgahtı. veyahut 
f abrlkaların muayyen kıeım· 
lıırında baza.n yüolii baz.an 
ipekli ve bazan da pamuklu 
veya karııık imalatta bulu
nan müeı;seaeler en çok ima 
lat yaptıkları işin tenzilat 
nisbettne göre elektrık istih 
lak vergisi vereceklerdir. 

Süph 1li b r do'asm. 
Burııamn Refhan mahal 

lesınden Mustafa oğlu Ne· 
cati, Dmkçıler mahaıleeiode 
geoel evler civarmdn $üp 
heli bl .... zıyette dola§tığı 
görülerek yakalanmıfttr 

PoU c de hı.I ar t L'lt gi i<l 
dl sile h ldunda tahkf ata 
baılen ııtır . 

' ... 
Yunıurt . . 
ması ıcun , 

ih acatımızın artırıl
tet k "kler yapılıyor .• 

Aokarada toplanacak bü · 
yük zirae.t kongresinde yu
murta iıUbıaıatımız da iki 
bakımdan tetkık ve müza
kere mevzuu olacaktır: 

1 - Sanayide kullanıla 

cak 1umurta. 
2 - Bir kısım Türk köy· 

lüıünün batlıca maf§et vaaı 
taıı ve ticaret metaı olan 
yumurta. 

Yumurta bugün için mem· 
lekettmızde ıana yide müatD · 
mel deiılse de. fülnct beı 
yıllık ıanayi proğramı yu. 
murtaya da yerli sanayide 
mühım bir yer vermekte 
dır. 

Umumiyetle yumurtacıh· 
ğımıza gelince, maelessf'f bu 

1 
Dikkatler: 

gün ıerek iıtıbsal, ıerekıe 

ihraç bakımından çok leden· 
ol etmiıttr. 

Yumurta, memleketimizin 
dıt ticaretinde ötf'denberi 
huıuıi bir ehemmiyeti olan 
bir ihraç maddesi olarak bu· 
lunmuıtur. 1931 Senesinde 
yumurta thracahmız o za· 
mankl umumi ihracatımızm 
yüzde 8, t 2 ılnl teıkıl ediyor · 
du Bu ihraç memleketimize 
10,5 milyon Türk hraıı ıe 
tirmiftl. 

Geçen ıene iıe memleke· 
timizin bütün yumurta th· 
racah ancak 695,000 liradır. 
Y aat yumurta •hracatımız 

aradan geçen altı ıene için
de yirmide birine düımüt· 

tür. 
ı 

Bir Y 
ö. •• u 

alama Va kası 
d iki Düşünçe: 

Dispanser olmadığı ıçin yarah bir vatandaş 
garajı yatınlır mı? 

Su11eırlıktan §Öyle bir 
haber aldık: 

Göbel oahıyeılne bağlı 
Muradıye köyünde bir ko vga 
çıkmıı, kavgada bir korucu 
ağar surette yoralanmııhr. 

Vakn fÖyle olmuştur: 
liu n&bıyeye bağh Mura· 

diye ~ öyü korucusu, köyün 
ekılf arazısı içınde Ç mlı 
köyü çobanlarının koyun 
otlattıklarını görmüş ve ço· 
banlnra böyl ekth orazlye 
girmenin yaaak olduAunu, 
onun ıçin hayvanlarını çı· 

karmalarını ıhtar etmfıllr. 

Hu müdahale üzerine ço
banlar korucu Halide hücum 
etrnJıler ve ade.mcofızı bı. 
çaklıı batından ve ayağan· 
dan ağar surt'!tte yaralamış· 
Jatdar. 

Korucu Susığırlıia getiril
mlf ilk tedav111 yapılmıştır. 

Fakat yara11 ağır olduğu 
tçın yatırılması tcap etmittlr 

Kanh vakanm ftcıkh bir 
safhesı dn buqdan t;onra ha~ 
it yor: 

Çünkü Suııgırlı -ta yaralı 

ve hasta~· · yatıracak btr dlı· 
panııer yoktur . 

Fakat yaralının ııhhi va· 
ziyelanın vehomeU bır yerde 
y hrılm sun icap ettirıyor, 

hükümet Joktoru dütünüp 
taımıyor 1 

Nihayet yaraiıyı yatuacnlc 
en münasıp yer olorak be. 
lediye garajını buluyor ve 
hasta~ı soğuk bir hav dn 
garaj yatmyor. 

Bereket versin f ecnat bu· . 
ırada önleniyor: 

Vazife baımdıı yaralanan 
korucunmı aoğuk bir gnrnjç 
yatırıldığını gört"n zabıtan· 

dan bir znt korucunun nııkeri 
revirde yatmlmatıına delalet 
ed rek böyl ilkle d h bü
yük bir focl nm önü alım· 
yor 

ıju varalomn v 1 a11 öaüo 
de ilhrır.sa ;ıu ihi r.oktayn 
temeu etmen n f,., ·1f!dao 
halı olmı ac ğım sımıyoruz: 

l Bir ka-ıa merk.-zln 

de dlıpanaere olan lbtlyaç 
her nman hiHedtldığl gibi, 
bu vaka ile de btrkere da· 
ha kendiliğinden ortaya çık· 
mııtır . 

Bınaenaleyb; her kazada 
böyle acele vakalar için 
küçülr. mikyasta da olıa bir 
dıspanıer açılması. o muhit · 
te yoı\yan vatandaıların ha
yatları bakımmdan çok lü 
zumlu dur 

Meclt11 Umu'llamtz, toplan 
hda bulunduğu bir ıırada bu 
mübrem ihtiyacı gözönün · 
de buıuoduruua büyük bir 
noksana cevap verilmit 
< ılacaktar. 

2 - lktncl nokta da bir 
yaralının kıı kıyamette bir 
gartlja yatuılmıı olma11d1r. 
Bir vatandaıın; hele vazlfeal 
baıında yaralanan bir va· 
tandatlD yatırılacaiı yer, 
arabaların, otomobillerin 
çekıldljl bir garaj deaildlr 
ve olamaz TOrk Cumhurl· 
yetinin sınırlara içinde bila~ 
tılina her vataodaı b6yük 
bil" değer lafır. Hüktmeti· 
mazin gutlüğü yükıek nüfuı 
sıyasethıi burada tekrar et-
meyi bile lüzumsuz sddede · 
rlz. 

Susıiırlıkte d11pansu ol 
mıyabilir . fakat, ~uııjırltk 
tek hant~ll bir yer değildir, 
bir kaza. merkezidir . 

Ue!edlye garajına ge-
lıocıye kadar her halde bir 
hastanın yatabflecf'il daha 
tahhi, dl\ ha münasfp yerl~r 

vardır. 

Bu basıl ıey niçin düıü 

nülmemıştlr:' Gözönünde 
butundurulmanıııtır? Doğru· 

su hayret etmekten ve acın
meıkt an keodtmh:I alamıyo· 
ruz 

v. zfyelin fecaatini aöre .. 
r k yakınd n afakadnr olan 
s&.ym ·ubnya ve yaralanın 

revhe y tmnsına mütaadc 
ede • la nderların güıel ve 
çok tneatıi hareketini de t•k 
dirle karıılarız 
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! arihi Tetkikler: 

Ayvalık Tarihi .. 
(Midillide Kulaksız Zadeler) 

Kulaksız Zade Mustafa Ağa -- ,, 
YAZAN: Kemal Özer 

(mftbaderet) ıaadetlü İzmir 
muhafızı haaretl•rine tekit 
ve {tezkar) lnhnmııtır . ,, 

"Aman kardeı göreyim 
ıenl taahhüdün veçhlle ıu 
Sakıza olveçhile ianeye mu· 
vaff ak olunan artık bu htz 
meUn kıyamete kadar unu · 
tutmaz ve tahıil (duhterl} 

4 - ahret eyledlkte füphe kalmaz 

Çenaeloilu Tahir Paıayı da :Sakız vukuatma dair aldı . Göreyim aent. Muktazei sa 
b b 1 .-ı. t 1 • - ı f t la bet gayretin üzere ııef · aı uğ naıbederek Derııa· ğı ma uma ı ara ıa a ı an 
adete avdet etmiıUr. lbrablm bula bildirmekte idi. Fakat eni mezkürenln Midilli 
Paıa daha Sakız boğazını Ağa; Salnz1n mahıurlyeU ye vürudunda kendi ıeftnen
aeçanekıtzln ıemtlerinl diiı- uzayıp henüz bir çare bulu· le btrlt!flırerek ve merdane 
tnana yakbrmıt olduiundan ·namamaaı üzerine mezkur ıeclana hareket ederek ıen-
tekrar Midilliye avdetle vu ıemllerle bizzat Koyun den 11ıemul ve meıhudumuz 
kuat bir Tatar marifeule adalarına kadar ıokula olan ıayret ve hamıyyet le 
Deuaadete bt1dlrilmltti rak boğazı ve ada önün· vazımını bukere dehi icra 

lbrahlm Paıanın bu vak deki kanalı güzelce bir mu- vııı tzhara \beı.h mahaaah) 
adan pek ziyade canı aıka· aycneden aonra; Midilliye mukadderat eylemt:k için 
larak Muatafa Ağaya teeı - muvaaalatında henüz asiler mabıu1en iıbu tahrır inal 
•üflerlnl bildtrdifi meıhur . getırtp lıtanbul• a~det et olunmuıtur .• 

teklif ederdi. 
HulAaa; Muıtafa Ağa; MI 

dtlli ada11nı, Yunda, Ayvalık, 
Kemer, Edremtt, Ayazment, 
Çandarla ve Havaltsini (1 t) 
sene hüsnü idare ve muha
faza etmif ve padi~ahtan 
tebuma kadar her fert ta
rafından ıevilmi ş ve iyi bir 
nam bırekmıt olduğu halde 
( 1248) ıeneıl nihayetlerinde 
Midillide terki ., hayat eyle· 
mlıttr . 

Metfenlerl Midtlllde Ha. 
ıan Paıa ç~ımeıioe ııden 
yola muttasıl kabrlstandadır. 

Mtdılltntn aervet ve ma 
murtyetl o büyük adamm 
himmet ve gayretile buıule 
gelmlıtır, deollebtlır. BUhaı

ıa Mıdıllıdeld nyUnliklutn 
çoğalma11nda çok büyük te
sarlerJ Yardır. 

dur... mek üzere bulunan Seraı· Yukarda yazıldıi• üure 1 
Bundan ıonra; donanma ker Paıaıun yaveri harp Muıtafa Aja; Naıuh zade 

Mtdtlltdekt Hüdaverdi ma· 
halleatndeki Yent Cami aıa· 
rı hayriyeıindendir. DlD Moraya mOteveccıhen lerl Hacı Ahmet Ağa- kumaııda11nde boğazdan ae 

aztmeUn.le Yunan eıldya11 da ya boğaz donanması maht· çen donanmayı Sakız önle 
Sakız cezlreıinl ıellp muba- yetine vertlirııe Sakın, Çeı- rtne kadar götürüp mahıu· 
•ara etmiftl. meden asker nakline çahıa runun imdadına kafi aske· 
Ukın lıtanbulda taıra cafım bildtrmit ve bu zat rln gerek Çeımeden ve ıe· 

ahvaline vukufıuzlukla ters dahil keyfıyeti evvela Ser· 1 rekıe gemılerden geçme11ne 
kararlar verilmekte oltluiu 1 asker paıaya ve bundan muvaffak oımuıtur. Mustafa 
"Ye donanmada İbrahim Pa sonra da Babıaliye kadn Ala Sakızdan avdetinde ter
ıa gibi, M111rda büyQmüı ve arz ve itıma etUrmif oldu ı sanei imtreye hedjye etmek 
Mehmet Alinin muntazam jundaa sadrazam Mehmet ı üzere bedelı kendıne ait ola· 
aıkerlle bir kaç galebe ka- Selim Paıa taraf1Ddan varit rak iki kıta gemi ve devlet 
zanmıı mairur fakat tecrü olan emirnamel padiıablde: heıabma dn üç firkateyn 
beslz btr kumandan elinde "Bir müddetten beri Sakızın ve bir takım oalupeler in~a -• 
bırakıldıiı için savahili Oı- mahıurlyett maddesi cümle · sına beılamıı ve sadrazam 
maniye ile cezalrln muba· mlzl muztarip etmekte •e ile kaptan paıa tarafların · 
faza11 hakikaten güçletmlf donanmayı hümayunun iraa . dan taJ<dirnamelerle tal Uf 
U. 1 li huıuıunun tarafı takribi edtlmlıtlr . 

Bu suretle Sakızın muha- dütünülmekte iken bu huıu Mustafa Ağa; ( 1243) de 
ıaraıı bükiimet merkezine ııı dair ihbar lıabet ad- tedibi lazımgelen Sırplılar 
alueder etmez keyfiyet teeıı· dolunarak hemen do- üzerine Anadoluda Kara Oı 
ıüf ve tee11ürle karıılandı. nanmayı hümayun ma man oğlu Hacı Ômer Ağa 
Ve bu galeyanla Sakıza fyetlne tayin ve ıefenl mez. ıle ve kendiıine ait (250) at 
karıı dOıen Anadolu aahtli. kureyi maiyetine sevk ve !ı ile gidip avdet ethğı gibi 
ne, yanı Çeıme civarına epey· izam eylemesi eaadetlü boğaz biraz ıonraki Rus muhare · 
ce halk ve aıker toplandı. muh6fızı Paıa hazretlerine beaıne de kethudaıı Çckır 

Pakat bu kadar halin adi\ ve zıkrolunan ıt:finelerile Mi- Ağayı keza (2UO) atlı ile gön-
Ya nakledecek olan donan dillıye varıp her belde rey dcrmııUr. Bu sıralarda meı 
mayı boğazdan dı,arıya çı. ve tedbirlerine münabıat et- hur Mehmet Alt Paıa henüz 
karacak hiç bir l«imıe mesi ıefenl mezküre ba9. bölükbaıı idi Kendtlerıle 

meydanda yoktu!.. lıte; buiu flalil Beye b,yan tanııan Mehmet Ah Paıa 
Mustafa Ağanın büvük ve itıH "e ceztrel merkume Mı11ra veli olduktan vefatı-
bır himmeti bu meıele- ye gtçirilerek asker ve mü· na kadar Mustafa Ağa ile 
de de 16rüldü Mustafa Ala himmah zehalrln donanmayı muhaberede bulunur ve Ağa 
cezire etrafında gezdirmek· mezkur var1ncıya kadar Çeı · ya hediyeler göndererek Mı · 
le olduiu fedat ıemtlerile mede (tehtye} ve ihzar1na sırda bir hizmet h:ebulünü 

( ~ ut ak sız Zade is mail Paşa) 
lımail Bey; ( 1219) tari

hinde Mldilhde doğmuıtur. 
Gençlik %amanını, iptidai 

tabıtltnl g~çtrm;'ğe haaret· 
tikten ıonra; babaıına yar
dım edecek tklldarda yetiı· 
mit ve ( 1240) tart hinde si
pahi alay beyliil rütbcıine 

erltmittir. (1248) de pederi
nin vefatlle fıtanbula çajrı· 
larak uhdelerine dergahı alt 
kapucu baııhiı tevcih edil
mit ve baba11ndan intikal 
eden (muhallefihn) ladesıle 
Midllll muhafızı nazırhjına 

tayin edilerek, Anadoludan 
Kemer, Edremit, Emrudu
a bat, Çandarh, Kozak kaza 
ları idareleri kendilerine tha· 
le edılmlttlr. 

İımail Bey; bulunduğu 
ldareotn intizamına vakttle 
kendisi de himmetler etmlt 
olmakla bu vazıfesmde bü
yük bir liyakat göıtermitUr. 

( 1251) de sarayın tefrl 
tah lçın iki ve teraanel iıml
rede ıefınelerln ta
miri için keza ve ( 1252) de 
sabo ~lınan vapur bedeltne 
mahsuben. tkl veya baıkaca 
iki buçuk ve ( 1253) tarihin
deki harp laı:minabna üç 

Bir saat bet defa vurdu; 
Petro, kendine geliyordu, 
kan yeniden yüzünü kaph
Jordu. mütevekkii bir ıQkü
net içinde görünmek için 
bakıılarında korku ıllinmfı· 
ti . 

Aferin, tiıman, hlz· 1••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı\ 
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- Beni öldürmeden evvel 
duanu yapmala müsaade 
ediniz, diye yalvardı. 
Gra~e emretti: 

metçi çocuk için bir alkış. 

dedi. 
Grane: 

• • • • • • • • • • 
- t,ı, dedı, timdi 

kontrol 
de : : 

otelde bizl et 

mek vazifesi vt'rdiğlniz ıu 

kıvırcık aaçlı garsonun lımi
ni ııöyleyiniz. 

Joe Petroya bakmaktan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • 
- Evvela Veıtland itin· 

de Grantın bildiğini bize 

çekinerek, gauon cevep ver
di: • • 1 

ÇEViREN: Kemal Demiray 

ıöyleyJoiz. 

Btr ıolukta , Petro mml. 
dandı: 

- Bu, bana aıla söyleme· 
dl. 

Bunu beıkuma ıöyle · 
Y•n, dedi. 

Onu size muhakkak ıöy 
ledt, haydi, ıöyleytniz, yok 
ıa eltntz:l peıule döndürece· 
ilm. 

Petro baıını ulladı 
G rson doğrularak bafır

dı: 

Bekleyiniz! Size §imdi 
herıeyl anlBtacağım, ona 
fenalık yapmayınız Mannie 
Grant, Veltlindın cinayet 
ıeceıl kapınm eıiilnde ka 
rınndan ayrı ldığını ııörmüt 
Ui.. · Su halde lratm o eına 
na Hpeağlamdı 

Vılhamı baiırdı: 

- Bu ~övaliyP idi . 
- Şu mahir adam! 
Lıttle Joe hayretten ıslak 

çaldı 
. . Sizin gibi bir amatör 

grupla ne halt edecekti. 

Garson: 
ekıerlya burada yJr 

dedi 
Ltttle Joe götü bir hal 

ile: 
Mukabele ten size hiz

mel etmek istedi, dedi. Pe· 
kala! Gelecek defaya ıöval
yeye Bay ScoUt ile oyna
makla eğleneceğini söyleyl 
mz Beyazlnrı kendi halle
rinde bırakmctk ve renkli 
losanlaria meııul olmakla 
lyt eder; bu ihtara ehem 
mlyct vermezııe bir gün ce · 
binde birinci sınıf bir tabut 
için hediye bulacak 

Büteh, Petronun yamnda 

hala çömelmtı vaziyette, 
Graneye sordu : 

Sorulacak boıka 
llnlz var mı, patron~ 

Grane cevap verdi. 
lleyır, n.rhk onn 

kmız 

ua· 

hıra 

Butch limon Hkma aletini 
çekmeğe ço lıfh. 

- Allahım! Diye bağu . 

dı , bu kahrolası ilet bir ke 
mık içinde ııkıımıı 

Kalbi kabnrmıı olan Gra
ne §iddetle kalktı ve kapı 
ya doğru yürudü. 

Yoln çıkarken: 

Bir doktor çağarmak 

üzere onlara buakınız 
Arklı bir lemba kar nhğı 

aydınlık çtzgllerlle lekeliyor

du. 
V•lUams ve Butch ona 

yeuıuler; rnzair yüzlerine 
ıılak bir peçete glbi çerpı 

yordu. 
Arkala11ndan, l..ittle Joe 

kapıyı geçmeden önce ıu 
sonuncu tavsiyeyi yapoıııtı . 

- Sakin durunuz, delı

kanhlo r, yokıa tekrar gele
ceğiz ve bugün eğlenemı 
yecekıtnlz. 

Çaı şamba akşamı 

G rane: 

lıfty1r, bayan, dedt . Bu 
odada harikulade hiç bir 
oey cereyan etmiyor. 

Elde seryüıeferln daha 
az gürültülü olduğu gece 
ile pek zevkli bir htlrahat 
içinde, telefon elde, oteltn 
yetajına yatmıftı . Şımdt ak. 
ıam y meğl ~amam idi. 

Grone ı•ki.yetli bir sesle 
rcıeptörclc görüıüyordu. 

. ,. Yalnızca poltı merkez 

buçuk ki , ceman on iki bin 
Ura nakdi yardımlarda bu · 
lunmuıtur . Babaıından mev 
rus scfinelerl tersaneye 
hediye etnılı ve devlet he· 
sabma da Midilli tenaneaın
dcı! birkaç gemi daha yap
tırnuıtır. 

O ~ıra l arda; tnıa olunan 
kurudu hümayun maıar1fı için 
(200) ve Arap camtınln ba 
ıradd Arap tamiri için da· 
hi {200) ve Midilli ve ııığri 
kalelerın ın tamiratına da 
( 200) bin kuruı sarfetmlttlr. 
İınıail Paıa; babuına bu 
fluretle tam maniılle halef 
olmuı ve ( 1255) ıslahatı meı 
hureııine Hüsrev Paıanın da
vetlle ittiraklnde dahi vaki 
maruzatlle iıarı zekl ve fa · 
lanetini is bat eylellllttlr . 

lımaıl Paıa, (1266) sene
sine kadar lstanbula gelip 
gitmekle me11rul olduktan 
ıonra, mezliür tarihteki 
teıktlit dolayfsile Midilli 
l(aymaluımlığtoa tayin ve 
uhdelerine mlramlran rütbe . 
si tevcih edilmlfUr. Fu su. 
retle lımail Paıa, Midilliyi 
yine hüsnü idare edip ( 1276) 
da üçüncü rütbeden Mectdi 
nlıantle taltif edildikten bir 
•~ne sonra; kendi rizaaıle 
köıei vahdete çektlmııttr 

lamad Paıa (1296) tari
hinde vefat ederek Midilli-
de Paıa çeımeıl cıvaranda · 
ki kabriıtana defnedılmltUr. 
Hanedanından en büyülü 
esbak Ertuğrul mutasarrıfı 
Mu11taf a Paıa ile vaktıle Mi· 
dlfltde Midilli bankasının 
müessisi Halim Beydir. ( 1) 

-SON -

(1) flalen: Ayvalık orta
okul Fransızca muallimi 
Bay Muhtar Halim Beyin 
oğludur. 

(1) Rumlar tarafından 
furıda adasrnda ö[dünilen 
bir despuiurı oğludur. 

(2) /Ju itan dycvm Ayva. 
hklu (Bii!llİI< hanı adile 
allllmakfodır. 

Düzellme: 
Ayazmendln dtfer bir lı · 

mi de "Emrudabat,, olarak 
yazılmıfltr. "Emrudabat. Ar· 
mutovanın dığer bir lımidlr. 
Düzeltılir 

büroıile görüımek lıtlyorum. 
Bana muhabereyi vermek 
hakikaten pek fena bir ıey. 
mi? 

Vtlltamı sahneyi neıelt 
bir halle ıeyredlyordu; mü· 
kemmel bir koltuja yerleı
ti ve elinde nefis vlıkl ve 
absent halitaaını ihtiva eden 
bir bardak tutuyordu. 

· · Ne miidüre, ne eve alt 
polis hafiyesine ihtiyacım 
yok Burada anormal hıçbir 
ıey yok . Yalnızca polis 
merkez büroıile görüımek 
iıtlyorum. 

Sant ralcı kadm hiddetle 
fltlerini harek,et ettirdi; bi . 
raz sonra baıka bir kadın 

sesi cevap verdi: 

- Buraııa poltı santralı . 
Gıane : 

Direktör Strom Jle gö
rüşmek istiyorum, dedi . 

Nıhayet muhabere temin 
edilince poliı haf tyeıl ona 
haberler olup olmadığım 
sordu 

Mevzuu babı cilihı 

temin ettim ve oou sizin 
tarafınızdan biobaıı Leeye 
verdim, diye Strom gür bir 
~esi bağırdı, raporunu ye 
mekteo sonra. alacaktanız! 

Keıfedilecek ıeyi hana btl 
dtrm~ lıutuıunda ılze ıüve 

:SAYPAı 

Tavşanlıda 
Bir Jandarma 
öldiJrüldü 

Tavıanh, (Muhabirimiz
den) - Emet nahiyeatne batlı 
Dejlrmenıaz köyünde bir 
jandarmanın ölümlle biten 
bir vaka olmuıtur. 
Ôjrendiğtme göre hadise 

ıöyle cereyan etmf§Ur: 
Gece ıaat dokuz 11raları 

bir bajırıı üzerine karakol
dan fırhyan onhaıı muavini 
Hasan, ıealerln gelrlfil kah
veye doiru ~oımuıtur. 

Kahvede, ıabıkalılardan 

olduiu söylenen EmetlJ Sü· 
leymanla karıılaımııtar. Sü
leyman ıerhoı oldujundan 
baiırmalarana de•am et-
mlf, Jandarma Haaan, 
müdahale etmek lıtedl· 

ğinde serboı Snleyman 
bıçafını çekip jandarmaya 
ııaplamııtır. Jandarma Ha
ıan, aldıiı yaraların 
teairile ölmüıtür. Yapılan 

ihbar üzertne zabıta ve müd 
delumumlhk hidiıeye vaziyet 
etmtı ve ~üleyman da yaka
lanak adliyeye vertlmlıtlr. 

Kasabamıza bağla, bir saat 
meıafede Göbel köyOnde, 
terk ettlii nlıanlmnı Bölük 
baıı oğlu Muıtafanan alma· 
sından muğber olan aabı· 

kalılardan Kocalmamın Ah
met tarafmdan atılan taıla 
Mustafa baımdan ajır 

surette yaralanaıııtır. 
Suçlt1 hap l , ı han eye, 

yaralı da haıtahaneye ıötQ· 
rülmüılerdır. * 937 Yılı baıarılamayıp 
kalan beı köy arazi yazımı-
nın az müddet zarfında bi· 
tlrilmesl için ıelen emir 
üzerine mevcut bulunan dört 
tahrir komlıyonundan maada 
J O komJıyon daha Jli.veıi için 
hezırlıklar yapılmaktad1r . * Bir aydır kazamızda 
barut Te ıaçma! bulunmadı· 
tından avcılar tlkayet et 
tnektedir. 

Bayi, bu huıuıta ıor· 
duium ıual üzerine, oda ol· 
kiyetçl olmuıtur. 

Allkadaraom dikkatini 
celbederlm. · Yulaeı.. 

nlyorum. 
Grane: 

- Size telefon eder, de
di, ya ılz Spraıue hakkın· 

da ne buldunuz? 

Ehemmiyet ıey, o dün 
mutat saatte büroya ıelmi§ 
ve saat alhya kadar çalıı 

mıılır . 

Bu kadar geclkmit ol 
malt nasıl ıey? 

Bize bunu ltlyadı ol· 
duğu ıöylenildl; haftada iki 

defa. hatta bazı defa daha 
geç kalıyordu 

Grane ıordu: 

Bürodan çıkınca nere· 
ye gitmiıtl? Vazıh hiçbir 
ıey öğrenemedik, fakat Veıt
landm oda hlz.metçlıi Stm
monıu ıörmeğe gittiğini zao 
nedlyoruz. 

- Kabil deill! 
- Evet daktilo Steno, 

telefonla, saat altı buçufa 
dofru orada bulunmak Is 
telinde bulunduğunu lıttmıı . 

Adamlarımdan ikiııni bunu 
tahkik etmek üzere görd&m. 
Daktilonun tanı bize dediğ! 
gibi, beriki. tekfoola, zl1are 
tini haber vermit olduiu 
halde, Spragueyl ıörmedi 

ilni iddia ediyor 
SOR O YOR 



Balkan Antantı Konse
yinin Ankara Toplantısı 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
nın taıdik edtlmeıl mahiye
tindedir. Balkan Antantı de•
letlerl bir maıademe ve mu· 
balefet polltlkaaı takip et · 
mek niyetinde deilldtrler ve 
lnııltere. ltalya Ye Franıa 
ııbı baıhca ıabil de•letleri 
ile ıulb ve mOıaJemetl ıda 
meye çahtıJorlar. 

Gerek Yuıoıla•ya, Ro
manya, Yunanlıtan Ye Tür. 
kiye için, ıerek büyük, kn
çilk A nupah •eya A •rupa 
harici birçok de•letler lçln 
Habeılıtan meaeleıl, ıayrl 
me•cut bir meıele halini al · 
mııt1r . Nerede ltalyan lıtık · 
rarı parlak muzaff erlyetlerle 
tete•vGç eder •• ltalyan ka
nunu bOkGm ılrene orada 
lhttllf olmaz. Yuıoıla•ya 
elçlılnl ltalyan krah ve Ha 
beıııtan imparatoru hazret 
lerlnln nezdıne bu iki 11fat 
la 16ndermlttir. 

Romanya, komünlkede it· 
aret edtldifl veçbtle Roma· 
ra yeni bir elçi ıönder 

meye karar vermtıtir. Yu· 
nanlıtan •e Türkiye dahi, 
blldlrtldlfl veçhıle, Habeılı 
tan meıeleılnde tarzı hare · 
reketlerinl, ltalyaya karıı 
olan doıtane vaziyetlerini 
uyıun bir ıektlde teyit ede· 
eelrlerdir. 

Her t•Y tunu bariz bir ıu· 
rette meydana koyuyor iri; 
Ankara mlzakerelerlnde h&
klm olan nokta, Roma ile 
olan mOnaaebetler meıeleıl 

olmuttur. 

8 .. lkıı Antantı italyan imparı· 
torıuıunu tanıyor: 

•Utere. ıazeteat yazıyor: 
Belırad - (Telefonla btl

dtrillyor: Balkan Antanbnın 
ltalyanın Habettılan zaferini 
tanıma11na datr netreltlil 
komüollre. bura poltuk me
haftllnde b6y6k btr al&ka 
uyandırmııtar . Ç6nkü; Ro· 
manya •e Yuıoılayyanın , hat· 
ti TGrklye Ye Yunaulatanın 
balyan lmparatorlufunu ta· 
nımaları hakkında böyle ce· 
lldetklrane bir karar verw 
melert beklenmemekte idi. 
Franko nezdlne diplomatik 
ajanların eönderllmeıl kara
rı da büyiik btr allka uyan· 
darmıttır 

Komünllrenln, Balkan An· 
tantı devletlerinin Akvam 
Cemiyetine karıı olan du · 

rumlaran1 taarlh eden ciheti 
de allka ile karıılanmııtır. 
Ç6nk6; bu huıuıta cemiyeti 
alr•am aza11 olan devletle · 
rln iç lılerlntn lıtlklillne rl· 
ayet edllmeıt arzuıu izhar 
olunmaktadır. Bunun Cenev· 
rede Yahu dl meıeleıtnden 

delayı Romanyaya lrarıı alı· 

nan Taziyet dolay11lyle teba · 
rlz etttrıldtil zannolunmak 
tadır Çünkü; Yahudi meıe 
leıl, Romanyanın münha11 · 
ran iç itlerini tlıılendiren bir 
meıele idi, 

Dokler Stoyadinoılç yakındı 
Sotyayi resıın ziyaret ıdıcaktir 

"Utre ıazeteıl ya~ıyor: 
Gazetenin bıımuha"rlrl 

Goıpodln St. O. Tanef, bu 
baılak altanda Yuıoıl•• Baı· 
ve•cıll Dr Stoyadlno•tçln An· 
karadan a•detlnde Sofya ı•· 
randa Bulıar ıazetectlerlyle 

1aptılı bir ka11ıma11 net· 

retmektedlr . Yazı11 aynen 
alıyoruz: 

- GOzlde doıtum Dr. Kö 
ıe lnoofu tekrar ıördüiüm 
den dolayı bahtcyaram. Bu 
ıabah beynelm6lel durumun 
ufuklarana atfınazar etmek 
için kafi derecede vaktimiz 
vardı. Aynı zamanda, bunun, 
Bulgarlıtanı zıyaret telikkl 
edilmemeılol de kendlıtnden 
rica ettim. Sofyayı reamen 
ziyaret etmei• karar vermlt 
bulunuyorum. Bu ziyaretin 
kati tarıhlol teabıt edecell:ı. . 

Bu teıblt tı inde hiçbir enge
lle karıılatmıyaceiınnza da 
emin olabılıratnlz Bulgar ba 
ıınının doıtane beraberltie 
göıterdtil ilgiye tetekkür 
ederim. Bulıar •e Yugoılav 
buınları ara11ndı ki bu doı· 

tane mOnaaebetlerin ve be 
raber çalıımaların devam 
edecefine inanıyorum. 

Baıvekilln beyanahndan 
ıonra Yugoılav müme11ill~ . 

rlnden dtferlerlyle de tema· 
ıa baıladık. Dr. Stoyadlno 
vl~ln Ankaradan diğer dev · 
let müme11illerlnden önce 
döndiii6 bak kında Sof yada 
ki Yuıoılav elçiliği btr ko · 
münlke Deffetmtı ve Dr. 
Stoy adinoviçln avdet le rlbl · 
nla çok zaman evvel teablt 
edilmtı bulunduğunu l ildir · 
mtıttr B•zl mevzuubahıeden 
bir Yugoılay müme11tlt bize 
ıunlara söyledi: 

- Batvektl Stoyadınoviç 

Ankarada cereyan eden mü· 

zakerelerln ve yapılan top 
lantaların hepıinde hazar bu 
lunmuıtur İttihaz edilen mu 
karreratın parafe ve imza 
edllmeaı kalmııtı ve ıon gü · 
ntmOz buna tahılı ed6lmltU· 
Aynı gün zarfında Baraja 
ıidtlecek ve protokol mucl 
bince bazı ziyaretler yapı · 

lacakta. Halbuki Beıvektll 

mlzin Belgradda pek çok 
ltl Yardı. Senato kendiılnt 

bekliyordu. Senatoda bütce, 
mecliıte de dıı politika bak · 
kmda izahat verecekti Bir 
gOn kaybetmeıt maniıız ol · 
acaiından polltıkalara imza 
etmek ilzere yerine Bay 
Smtlyaniçt bırakarak ayrıl 

dı. 

Ankara konıeylnde 

entereıan kararlar ahndı · 
mı? 

- Bu kararları ea ıeç 
yarın okumuı olacak11nız 

Eotereıan olan kararlardan 
biri, pakta dahil devletlerin 
ltal1an imparatorluiunu •e 
Habet ilhakını tanımaaı ka 
rarıdır . 8 u n d a n maada 
ada General f rankonun da 
tanınmaaı ve bir ticaret aja 
nı gönderllmeal k.uarlaıtı· 
rılmıtllr . Bu ajanlar aynı 

zamanda diplomatik itleri 
de ıöreceklerdlr. Bunlar, 
hpkı lnıtlterentn gönderdiği 
ajanlar ılbl olacaklar Bal 
kanlarda tam bir birlik 
me•cut bulundujunu anlat 
mak için Ankara konıeyl , 

Balkan paktına glrmemlı 

bulunmaaına rafcnen, Bul 
ıartıtanı da bu kararlardan 
haberdar etmeyi ve halya 
tle Franko itleri hakkındaki 
kararlara Bulıarlıtanın da 
lttlrak etaıeıl tkkltftnde bu 
lunmayı tahtı karara almaı· 

tır. Bu elbet Bulıar baka 

metine resmen yazılmııtır . r-.. ···:····-········ .. ı 
Yunan bumı, yeni yapılan: TURKDILJ : • • gazeteciler ve matbuat ka· : Pazarteıinden baıka her :ı 

nunları h11kkında k11aca ma- : eün çıkar Siyasal gazete.. : 
lumat vererek, mütalel\ der-1 i Yallıiı: 800 Kurut i 
meyan etmekten çekinmek- : Altı Ayhiı:400 : 

tedirler. ! Sayıaı: 3 • ! 
Bu kanunların ana çizgi · : Günü geçmtı ıayılar 25 : 

lerl ıun lardar: : kuruıtur. : 
"H ünty,.tl ıutiıtlmal et · : ADRES: : 
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• • 
mek esbabı müıeddideden : BALIKESIR TÜRK.DiLi :!-========================= 
addotunacaktır . L .. ........................ 

Tekerrür ederse, mabke· 
me naılr, tabi ve müdGrle 
muharririn icrayı ıanattan 

manedtlmelerlne muvakka · 
ten kaydtyle karar verir . 

Umumi mahallerde hayk1 · 
rarak klif6rler ıavurmak ve 
bazı klmtelerl teıhir etmek 
ve gazetelerde yazılmıı bu 
lunmıyan ıeylerl ilin etmek 
•elhasıl umumun lıtlrahatl 

nl ıelbetmek yaaakhr. Btna· 
enaleyh gazete ıatıcılarana 
ald huıuıab matbuat ve 
turizm müıteıarlıiı iatedlfl 
gıbl tanzlm edecektir Mih 
teıarhk ıazete acentelerly · 
le baytlerlnl daimi kontrol 
altında bulunduracak ve ay· 
karı bankette bulunanlardan 
verdiği ruhsatı geri alacak. 
tır 

Matbuat ve turizm müs
teıarlığmdan ruhıatname al
hnmadıkça gaz~te ve mec · 
mua çıkarılmaz Müıteıarlık 
ruhıalname itinde kendi ka . 
naatlne göre muamele ya 
pacaktır . 

Cazete çıkarabaklardan 

kefalet akçeıl de alınacak · 

tır 

H6kümet makama tının 
tekziplerini neıretmlyen ga
ıetelerden 50,00o drahmiye 
kadar para ceza11 alanacak
tır. Huıual eıhaaın tekziple · 
rlni neırelmiyenden bunun 
yarısı kadar ceza alınır . 

Ahlak ve milli menafiye 
aykırı neırlyat yaaakhr. 
Müateıarhğm kanaati mute 
berdtr. 

Matbuatta kazanç veya 
ücretle çal ııan müdür. ıahlp, 
muharrir, mütercim ve r-!ı · 
aamlar teıçtl edtlecektir 
Teıçil edtlmtyenler icrayı 

ıanat edemezler. Bunlara it 
Yerenler ıtddetle cezalandı 

rahrlar . 
Teıçtl edebilmek için aı · 

aiıdaki evıaf lazımdır: 

a - Yuaanh veya Yunan 
ırkından olma le; 

b - Yirmi yaıını geçmıı 
bulunmak; 

c - iyi ablak ıahibl ol 
mak Gazete ve matbuat 
menıupları her yerde meı· 
lek birhklert haltade teıktlit 
yıpaçaklardır. 

Gündelik gazetelerin ıa -
hıplerl, muharrtrlerle, haf
talık ıazetelerln ıahlp ve 
muharrirleri ve müıtahdem · 

leri ayrı ayrı birlikler yapa · 
caklardır. 

lıbu mahalli birlikler 5 
tane cemiyet halinde topla 
nacaklar ve hepıl birden 
(Yunan ba11n:nın genel ku 
rumu) nu vücuda gettrecek· 
lerdlr 

Proia gazetesi, yeni buın 
kanununun cemiyeti koru
maya kift olduğunu tebar · 
üz ettirmektedir. 

V radinl gazeteıi, verıl 

tahıtldarlarının mükellefleri 
tazyik ettiklerine dair. dev · 
eran eden ıaytaları tekzip 
için netrolunan reımi teblllt 
tahlil ederek, bu ıözl.-rt ver 
ıt kaçakçılaranın çılc:ardakla . 

ranı ileri ıOırmektlr 

"La Republlque,. ıazete

ılode Pierre Domtnque Or· 

taavrupadakl Hitler manev 

raaıoın beı ıafbayı ihtiva 

ettlilnl, bunlardan birinciıt · 

nf onblr temmuz 1936 mu · 

abedeılnin, lktaciıinl Berch· 

teııaden müliketının teıkll 

ettiiln, üçüocibünü Schu•c. 

hnlırın lımi kalıp bütOn 
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iktidarın ıelae loquarta geç- !========================= 
metinin, dôrdOncüıünü baı

vekalete geçecek olan Selıe 

loquartın Anchlu11u temin 

etmeılnin teıktl edeceilnl 

yazdıktan ıonr ezcümle dl 
yorki: 

lıte Hatlerln umurni pil 

moda, A vuıturya manevra · 

ıının teferrüah budur Çün 
kü bu ancak bir teferr6at· 

lan ibaret olup, umumi plln 
yalnız Avuıturyamn defli 

fakat Alman nüfuzunun, 
bütün Tun• Avrup1ı11 üze· 

rinde teılılni derpif etmek
tedir . 

Bu planın tahakkukuna 

mümanaat edeb•lecek yega 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Jdarel buıuılye akaratından eakl ııbbiye dairesi 
lttlaalıodekl kahvehanenin ıenellk karına lıtekll çıkmadı · 

iandan bir ay zarfmda pazarlakla verilecektir Muhammen 
bedeli 60 Ura, muvakkat teminatı 4 lira 50 kuruttur. 

2 - ihale 31 May11 938 pertembe günü ıaat 15 de 
hükumet binHmda Vılayet Daimi Eocümen odumda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek iıtiyenler Daimi Encümen 
kaleminde ıörebllırler. 

4 istek illerin V ıliyet Daimi Encümeolnin° toplanh 
ıüolerl olan paa:arteıl ve perıembe ıünleri Daimi Endi· 
mene müracaatlart ilin olunur. 
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ne devlet olan 1ta1yanın ea• · : Balıkesir Tapu Sicil 
ıi menfaati tehlike içinde 

dir. Bununla beraber, lıpan 

ya ve Akdenlzde lpnotlzme 

ıedllmtı olan İta!yanm, Al 

manyanın arzular&nı kabule 

r1za göıterdlilni zannetmek 

yanhı olmaz. balyanın uya

nacağını ümit etmek mOm 

kün müdür? 

Milcadele çok çetin ola · 
caktır . Bu mücadelede, iki 

tarafın kuYvetleri herhalde 
müıavi değildir. Selı · lnqu 

artın arkaaıoda Alman or -
dularının kuvveti vardır. Ot 
jer nazarların arkaıında iıe 

ancak dünyanın manevi ku 

vvetlerl vardır . Baıvekll Sc -
buıehntıı ve diğer nazırlar, 

hayatları babaaına dahi, ol 
ıa, Avuıturya milletine 

a ı ı a r i hürriyeti ve 
(L Oeuvre) gazeteılnde , 

Taboulıe ıöre: 

Görülmekte olduğu üzere 

vaziyet vahimdir Çünkü ga 

yet açık ıurette tezahür et 

m~ktedir ki, Almanyayı Jti 

dale ıe•kedecek bir hareket 

yapılmaua . bu devlet Çe 

koslovakya baıta olmak üze· 

re bütün Orta Avrupa dev 

!etlerini tehdit edecektir. 

Şimdi irad edılen ıual, 

İngıltere ve Franıa hükü · 

metlerinin dfp~omaUk ıaha

de, ne gibi bir hattı hare · 

ket ittihaz edecekleridir. İn· 
gtitere hariciye nezareti, 

Franıız kabinesi Berllndekl 
diplomatik teıebbüılerden 

daha enerjik bir yol tuttu· 
iu takdırde, lnıtltereoin 

Franıayı takip etmeıl lhtl · 

malinin mevcut olduğunu 

ıa yrl reım1 ıurette ima et· 
mittir. 

Muhafızltğından: 

Nahiyeıi Köyü Mevkii Clnıl 

Savaıtepe Güvemkara Kale tarla 
Hududu 
Şarken Akçaoğlu Ha · 
ıan tarla11 ıimalen 

yol garben yol cenu
ben Şeyta11 taıı . 

Hudut ve bulundutu yer yukarıda yazılı tarlama aahi · 
bt Hacı Osman oiullarıodao Halil oğlu lımailtn elli ıene 
denberi ıt:netliz mali iken 40 ıene evvel ölümile yalınız 
bir kızı Zeynebe kalmıı olduğundan bahtıle namına teı 

çil edllmeıl tıtentldıflnden tkhkikat yapmak için 20 3-938 
pazar günü mahalline memur gönderilecektir . Bu yer hak 
kında bundan baıka bir hak tddtaaında bulunanlar varta 
bu günler içinde yazı ile tapu sicil muhafızhfına veyahut 
mahalline gelecek memura m6racaatları illn olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhalızlıgından: 

Mahalleıi Mevkii Cinai 
Umurbey Gargacı çeıme· tarla 

ıl civarı 

Miktara 
(5] dö. 

Hududu 
Cenuben Kara 
Hüıeyin o ğ 1 u 
Mehmet ıarkan 
tarik ılmalen 

Muıtaf a o i l u 
Halil Alt Bey of· 
lu 

Hudut •e buluoduiu yer yukarıda yazıla tarla Çakmak 
çı Alt uıtanın mala ıken 40 aene evvel ölerek evl&tları 
Mehmet, Yakup, Eıma ve Alı Çavuı aralarında aynı ıene 
bilumum gayri menkullerini aralarında yaphklan rlzai 
takılm netlceıtnde yukarıda hudutlara yazıh teaçill lıteni· 

len tarla Mehınet payına terk ve tahılı olunmuı •e olıu
retle taıarruf ve zaraahnda iken 337 de ôlümlle kar111 Ha 
tice ve evlatları F evzlye ve Bedri yeye kaldığından bahtıle 
namlarına teıçll edılmeıi lıtenıldiğlnden tahkikat yapmak 
için 20 3 938 pazar günü mahalline memur gönderilecek· 
ttr. Bu yer hakkında bunlardan baıka bir bak lddlaıında 
bulunanlar varsa bu ıünler içinde yazı tle tapu ılcil mu -
bafızhfma veyahut mahalline gelecek memura mOrac:aat 
ları ilin olunur 

Sahıbı ve Baomuherrlrl: Bahkeıtr Mebuıu 
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