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Polonya Hariciye Na- Vilayet Umumi Meclisinde Dünkü Görüşmeler 
z1rı Romadan Ayrlldı .. 

8. Kolo~e~ lekin, B. ~uss.olini ve Koni Ciana .ile ya~- l 
tığı goruşmelırdı hıç hır anlaşma elde edllemed1. 

Meclis, Toplannıa Müddetini Bitirdiğinden Bazı Azalar Bat
celerin Tevazün Ettirilebilmesi için Temdidini İstediler. Dağılı

casının Köye Pazarlıkla Satılmasına Karar Verildi .. 
Varıova , 1 l (A.A.) 

Hurada bir tebliğ neıredtlmlt 
ve bu teblli B. Bekin ziya · 
retlnln tkt tarafla haber teıı . 

ıtoe lnhlHr edecejlni ve 
Polonyanın hericl ılyaaettnl 

.. ıa deilttlrmlyeceilnl teyid 
elmeıt siyasi mehafllde bü 
yü k bir memnuniyetle kar
tılaomııtır . 

ı tle Sorentoya gltmlıtir . 

Varoava, ıO ( Radya) 
j Polonya matbuatı; Polonya 

hariciye nazıra Kolonel ~ek· 
in Roma ıeyahatmdan ve 

orada İtalya harlctve nazırı 
Kont Ctano tle yaptığı tem 

aalardan uzun uzadıya bab 
ıederek makaleler yazma k 
tadır. 

Atatük -
Hiçbir itilaf veya mua

hedeoame akdedıl mlf de· 
iı l d ır . halyan imparatorlu 
ğunun fttleo tanınmuının 

ortaya yeni bir unıur çıkar 

mıyacaiı çünkü Polonyanın 

bu baptaki hattı hareketini 
evvelce tarif etmtı olduğu 
mütalea11 ileri ıürü lmekte

dır . Maamaflh bu hareket 
btr doıtluk ha vaaı thdaa etmlt 
olup, bu ha va tebliğin bahıet 
melde oldufu tamimi teıriki 
meıalyl teıhtl edecektir. 

Turkkuşun~a tetkiklerde 
bulun~ular 

Ankar& , 11 CA A ) - Re 

lıicumbur Atatürk, burün 

Ettmeıut Türkkuıu alanı · 

nı ıerefl~odirmtılerdlr . 

Dunkii Topla11l1da So: Alanlar: B. Fty:i Sözener. B. Sadık Uerıi= , B. flilm l Şeumetll, B. Bürlıan renal 

Roma, 11 (A.A.) - Dün 
akıam nepedilen ıon leblii
de bilhe11a ıövle denilmek 
tedir: 1 

1 
H. Mu11olinl ile B. Ciaoo 

1
1 
ı nuo B. Bek ile yapmıı ol- ı 

v aztf e UÇUfU yapmakta 
olan öğrenme uçuılarıoı 

takip ederek, uçmanların 

hepıi hakkında izahat al
mıılar ve uçan gençlere 
ayrı ayrı lltlf atta bulun 
muılardır. 

Vıliyet Umumi Meclisi 
dün saat 14 de ikinci reiı B. 
f ey'Zi Sözenerın reiıliğinde 

top lanarak görüımelerine 

devam etmtıttr. 

Encümeolerdcn çıkan fU 

evrak birer karara ballandı: 
) - Muvazenei maliye 

encümf'ninin Edrell'it ilko· 
ku!una inıaat iliveıi olarak 
938 bütceelne on bin liralık 

tahsisat vazma dair mazba
ta kabul. 

2 - Bina tahrir ve tadil 
masraf larından tasarruf edilen 
8668 liramn 2871 numaralı 
kanunun tatbik masraf nak· 
linin mümkün olmadığı hak 
kında mazbata kabul . 

3 - Dahiliye encümeni
nin Erdekle teıkil edilecek 
tahriri arazı komiıyonu için 

dukları röriitmeler eanaaın· ı-=================-=======-==============--

~~ :.:::::i;ı';::~~.ı:~:·;~; Cumuriyetçiİspanyaya Tiençinde 
memlekete taallüku olan hu 

ıuai meıeleler tetkikedtlmiı Mühimmat Gönderiyor Sovyet konsoloıhınasine 
v e b u tetkikler h a - ı . . 
:.:1·;::10~: .. n;~.~i~:·~~= - : fransı yolıla Bar solona Yölelil ıaYare ~ külliy8tli mik· suikast yapmak ıstıyenler 
:~,•n:ük~:::ı: ta~~=i~!':~:. farda mühimmat fe silih gönddfİldi Motko!!.k~!·~~adyol 
fıkır olduğunun . her iki ta · 1 Ttyf'nçtodekt Beyaz Ruıların, 
rafın memnunlyetıni calip 1 Sovyet konsoloıhaneıirıe 
olaca k ıurette tayin edil karıı bir suıkaıd hazırladık 
ıneıine medar olmuı ve iki ları ve konıoloıhane memur· 
hraf iki memleketın mü, l erını öldürmek idedıklert 
terek menfaatler ve nizam haber verılmektedir. 
ve sulh hakkında müıterek !l ''~· ---

AVU S fU T)'a da •r:l!u eıa11n11 tıtinaden ıam i 

mi ve doıta ne teırtki mf'sa · 
iye ıiyasi, iktisadi ve kül 
türel ıahalarda <levam et· 
rnek arzuıunda olduklarını 

nıüıaha~e etmtılerdlr 

Roına , 11 ( Radyo ) -
Polonya herlciye nazıra Ko · 
lonel Bek , bugün refikaatle 
birlikte Napoliye muvaaalat 
elmtıtir . Polonya Harici
Je Nazırı ile reftkaaı ve kı · 
zı tezahüratla kartılanmıı · 
lardar. 

Kolonel Bek bir torpido 

Macaristanda 

Yani kabine teşkil edildi 
Budapeıte , 11 (Radyo) -

Baıvekll B Oarani ve ka 
bine arkadaıla rı bu aabah 
Amiral Horu tarafından ka 
bul edllmtıler ve sadakat 
Jemtnl •ermtılerdtr . 

yeni kabıneye rirf'n dört 
nazır, hükümet partiılne 
menıupturlar 

Yeni malıye nazın, bir 
(Keokeaal) proframı tanzim 
edecektir. 

Gerıl'ral Frarıko Kuvvetleri 
Roma, 11 (Radyo) ·- Sov- cilerle Cumhuriyetçi İspanya 

yet Rueyamn, Franaa yolu kuvvetleri araaında çok kan 
ıle Baraelona yüz elli taya- h btr muharebe batladığını 
re ile pek çok mühimmat haber vermektedir . 
sevkettlil ıöylent yor. Harp, ağleden ıonra çok 

Bu mühimmatı aldıktan korkunç bir ıekil almıt ve 
ıonra Cumhuriyetçi İıpan- tarafeyn kuvvetleri, ıüngü 
yanın bir taarruza gaçeceği süngüye relmııttr . 
tahmin olunuyor. Madrid. J J (Radyo) -

Salamanka, 1 J (Radyo) - lhtililctler, bugün tekrar 
Araıona cephesinin her ta · Madrtd ıehrini bombardı
rafında ıtddetli bir harp de · mao etmltlerdtr. 
vam ediyor. Saatlerce devam eden 

lhttlilciler, büyük kuvvet · topçu ateıt, ıehırde mühim 
lerle harekete gelmit bulu haıarat yapmııtır. 

Plebist için yapılan haztr
hk ve tezahürat 

Viyana, 11 (A.A.) -Avuı · 

turyaoın müıtakil Alman ve 
bırtıtiyan devleti olduğu 
prensibi hakkında pazar gü · 
oü A vuaturyada yapılacak 

1 pleblıt müoasebetile Viya · 
nada ve eyaletlerde Nazi· 
ler tezahürat yapmıılardır . 

Lenz ve Graz Nazileri , 
Avuıturya Retılcumhuruna 

telgraf çekerek pleblat için 
tayin olunan yirmi dörtten 
yukarı yaıan naıyonal ıoı· 

yaliatlere ait ekseriyeti, ple· 
biatle hariç bırakmaaı dola · 
y11lle protestolarda bulun 
muılardır .. 

nuyorlar. Harp ıa bahtan ak· =====-===-ıoıı======,,_==--====-==---===-====--zı==-= 

ı•ma kadu dev•m etm••· F i I i s t i n d e T e d h i ş 
tir. 

Alakadar mehafıle harbin H a r e k e t i A r t ı y o r 
ncta ytci hakkında hiçbir ma 
lümat relmemiıtır. 

Pariı, 1 1 (Radyo) - lla · 
vaı Ajanaıom Araaon cep · 
hHI ndekt muhabiri, lhtll&l-

Kudüı, 11 (A A.) - Fi· 
llıtioln muhtelif yerlerinde 

tedhiı harekrtlttrl artmakta 
dır. 

Ftliıttn · Mı11r ve ltudüı

Telaviv demlryolları muh

telif yerlerlnc;len bombalar· 
la tabrtp edtlmlttlr. 

asil ve yedek aza intihap 
edildiği hakkmdakt yazm 
kabul. 

ı akrirler: 
Suıığırlık azalarının kaza

da bir okul lntaıı için 15 bin 
lira tahıilat ayrılmaıına dair 
olan takrirlertle, birinci oku· 
la bir pavyon tlave olun · 
maaı için lkt bin ltra 
tabıla&t verilmesi hakkında-
ki takrfrler mu 
vazenei maliye encümenine; 
Bandırma azalarının bet ıe

nelfk maarif proiramına 

Bandırmada bir okul toıa 

Türkdili ile Quygular: 

11010 konulma11 hakkındaki 

takriri muvazenel maltyeye; 
dahiliye encümeni, bütceılnt 
yeUıttremedlilnden, Meclisin 
toplanma müddeti de bltmtı 
bulunduiundan ıOaün tem· 
dit edtlmeıl latenl1ordQ. 

Sadık Deniz: - Mu•azenet 
maltyeden çıkan varidat bitce 
ıl yekununun 1,557 ,222 llra 
olarak teıblt edtldtilnl, hal
buki diler encümenlerdea 
çıkan maaraf bütcelerl ye · 
kununun dablltye bGtceıl 

hariç - 1 ,559 bin k6ıur 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Bahar Geldi Öyle mi? 

- Bahar ıeldf. . Dıye se· 
vinçle ellerini çırptın . Ay · 

fardan sonra tik defa üzüm 
karaaı gözlerin aün~tln •tık 
lari le doldu . 

Bahar geldi!. . Ôyle mi 
küçüğüm? Hani , yükıek yer
lerin beyazlığını ıtlip ıüpü · 

ren , rüzgarların hırçınlığını 

bilinmez yerlere süren •e 
bize renk, ııık, ıes getiren 
bahar ıeldi öyle mi? 

Bahar!.. Acaba onun, ne · 
rede baıladığmı Ye nerede 
bittiğini biliyor muyuz? 
Sanmam .. Gözlerimize güne· 
ıın bol ıtıklarının dolduğu · 
nu ıördüiümiiz. baıımızın 
binbir koku ile döndüjünü 
hi11ettifimlz zaman: 

-- Bahar geldı! . Diye 
haykırıyoruz. 

Sen bunu yapma . Sen 
bu hataya düıme ve kendi· 
ol aldatma küçüğüm! .. Ses, 
ııık , renk baharı o maharet· 
le kullandığı birer muke· 
dtr . Gün gelir: Sen ıaflet 
içinde kırların çlfdemlerl, 
menekıelerl, papatyaları ara· 
11nda bır kut ıibl uçar ve 
cıvıldarkeo o maske, birden· 
bire düıeblllr . O vakit, ıert 
bir rüzglrın, ıaıırtıcı btr U · 
plnto önünde bir ıaman çö· 
p6 çeltmılzlifile oradan ora· 
ya ıilrOklenecek, yuvarlana· 
caksın . Hani, .enin, kendini 
emniyetle kollar1na bıraktı-

iın koku, renk, ıeı, ııık do· 
lu baharın ne oldu? Hiç .. 
Mukeıtni atıverdi, o ka
dar .. 

Yalınız baharın değil, ta· 
blahn. her ıeylnln hakiki ceh· 
reıini bir maake gizliyor. 

- Ne diyorsun? der ııbı 
gözlerini gazlerime dikme .. 

Bu, böyle küçüf6m! . Ne· 
tekim biz lnaanlar da içimi 
zi ıaklıyan, örten bir kabu · 
ğa ıinmlı riblylz . Adam · 

oilunun bu ıahtellk •• bu 
ılnıtllil yine kendi ctıln· 

den birini ıafil a •lamak, 

onun lokma1101 kapmak, 
aırtlaiına ı a r ı l m a k 
için deill midir? lıt• tabiatın 
her neane1i gibi, bahan da 

böyle k6çüfüm .. Onun için 
ıüzel koku, bol ııık, uçıuı 

bucalu1z yeıtlUk baıını dön
dürmeıln sakın .. Bu, ylze 
rülen çehrenin altında bir 
fırtınanın, boranın beılendl · 
ğtnl unutma .. 

Her pzel, her iyi 16rO
neo ıeyln. bit ıGn bize bir 
tokat atablleceftol, bir kam· 
çı 1avurabtleceilnl dGıOn. 
dOkçe ve bunu ı6z6n0nde 
bulundurdukça ayaktayıa 

küçüiüm .. Akıt takdirde, k6· 
kü çürümüı bir afaç ıtbl, 

yere aertlmele mahkamuz. 

Cevdet ~miray 



Hukuk Sütunu: 

HUKUICİ BAHİSLER .. 
- 21-

19 cu maddeye göre bir 
ldm en n ikametgah , birleı

m ek rıl yeti ile oturduğu yer 
dır. Bır klmıemn aynı z • 
manda birden ziyad .. ika 
mctgahı olamaz 

Bu fıkranın hükmü, ticari 
ve eanai müeH ıseler bak
kınde cari değildir. 

İkametgah meıeleıl bir 
çok husuaatta ve b1 lha11a 

ikemet dava keyfiyetlt-ttnde 
hukuk uıulü muhakemeleri 

kanununun ikinci f aıslının 9 cu 
maddesinde yazılı salahiyet 

noktasından haizi ehemmi 
yettir Bır !<1tç misal ile gös· 
tereyim: 

Bir kimse hakkında açıla 
cak alacak da\aaı kanunu 

medeninin 31 el maddeıioln 

tldncl fıkra11ndaki aaip11ie 
dair açılacak dnva 98 ci 
maddeye göre evlenme tlina 
132 ci madde mucibince 
kötü fikir ve niyetle aile,ini 
terk. 136 cı madde hükmün 
ce boıanma davası 239 cu 
madde ikUzeeınca yapılacak 
teıçal, 245 el maddeıloe gö· 
re ıddın olunan nesep dava· 
sının reddi ve 299 ve 300 
cü meddedekf babalık da · 
vaıı ve 830 cu medde ıca
bınca rehin hakkındaki ıe

nedatın ödenme mahalli gi 
bi bir çok davalar müddei· 
aleyhin ıkametgahı mahke. 
meılnde açılır. 

Salahiyet noktasından ika· 
mctıah meselesi büyük bir 
rol oynamaktadır. Maahaza 
her davanın mercii rüyeti 
müddeıaleyhlo lkametaahı 
mahkemesi delildir. 

Netektm, mezkur hukuk 
uıulü muhakemeleri kanunu· 
nun 1 O cu maddesinde yazılı 
mukavelen•n icra olunacağı 

yahut müddcıaleyh ve ya 
vekllJ dava zamanında ora · 
da bulunmak ıarta ile akdin 
vukubulduğu mahal mahke
mesinde bakılabileceğı ııbı 
11 ci maddesıne göre de te 
rekentn takıımtne ve k11me· 
tin butlan ve feshine ve 
mirasçılar arasmda tereke
nin idareıtne alt ıdd\alarla 

terekenin taksimi katlılne 

kadar tereke aleyhine ikame 
olunan dav.:ılar terekenin 
tahrir ve teıblti zamanında 

mal nerede bulunursa orc: 

mahkemeılnde verasetin iı

batıoa, miras hluelerioln tll· 

yinloe mütedair davalP.r mi
rıuçalarm her bırinin bulun· 
duğu mahal mahkemesinde 
'e yine haczı 1htiyatıden 

ıonra haciz knrı.ırının müıı

tentdi olan alacak davası 

haciz k rerını veren mah 
kemede ve gnyrl menkule 
müte ilik dava.ar g yrı men· 

kuUn bulunduğu mahal mah· 
keme inde. gayri ml"nkn1e 
mütea .. k davR sebebi ne 
olurs olsun eselii . aht ve. 
ya bir hek a vevıı muvak 

kat ohe. bıie o gcyrı men-
. kulün z. lyethğlnı· veyahut 
hakkı hapılne, lrt1fttk "hak
larına dafr fddtelar üzerine 
trtlf k h klu, taalluk eden 
mnlfn bulunduğu mnhal mah· 
Jteır.t:s nll bu gayrı menkul· 

... - Jer pirden ziyade iae birinin 
- . hufunduğu mahal mahkeme 

io ve yine bir d va ınü 
n~ ebeli ile ıkı tarar vekil-

!erinin ücret ve masraf id · 
diaları miktarı her neye ba 
liğ olur a o lsun o davaya 
bakan mahkemede yine hu
kuk usulü muhakemeleri luı. 

nununuo 16 cı maddesi mucl 
blnce Türkiye dahilinde ma· 
liim ıkametgihı olmıyanlar 

hakkındaki mal davaları J 1 
ci maddesindeki hakaki, veya 
hükmi bir ıahııo muhtelif 
mahallerde ıubelerl bulun· 
duğu takdirde o tubenin 
muamelesinden dolayı iflaı 

davaıı müstesna olmak üze 
re o ıubenin bulunduğu ma. 
hal mahkemHlnde 18 ci 
madde iktizasınca Türkıy~de 
ıkametgahı bulunmıyao Türk 
tebaaı1 1 ürlclyede takin de· 
ğilıe ahkamı ıahsiye nok 
taamdan Türluyedeki ıon 

ık ametıahı ma hkemeılrıde 
•e bulunmadığı halde An· 
kara mahkemesinde ve 19 
cu madde icabınca ıliorta 

mukavelesinden mütevellit 
tazminat davaları ve 20 el 

madde mucibince memur, 
asker, mektep talebeıt, ame · 
le, çırak, hizmetçi gibi bir 
mahıdde muvakkaten ıakln 
bulunanların oradaki ika· 
metleri ınetııut!yetlerine gö 
re uzunca bir zaman devam 
edebtlecek~e 21 el maddeıt 

ne göre de haksız b1r fillden 
müteveJlit d6 valar müddeJ· 
~leyhln tkanıetaahı harici 
olan mahkemelerde de ba· 
kılabilir. 

İkametgah · geltp geçici 
olmamak ve bir memlekette 

yerleımek niyeti ile otur · 
maktar. Buradaki niyet umu 

ru batmadan olmakla b~ra· 
her o ıahıın harici muame· 

latındısn o mahalde yerleı · 

mek niyetinde olduğu anla 
şılır 

Bazan bir adamm birkaç 
memlekette ayrı ayrı itleri 
o!ur . Bu mahallerin hepıl · 
ne de gider ve bet on gün 
oturur döner. Bu memleket 
lerio hanglıinde daımi suret · 
te oturmağı kaet ve myet 
etmı~ tae İfte orası ıknmct

gahıdır. Muameiih ltcnriye 
ve ıanai itler bundan müa 
teıoadır. 

Neteklm bir ıahsın daimi 
ikametgahı harici bulunan 

bir ıehtrde bir ticaret ıubest 
olaa o ~ubeyi tlcariyedeıı 

dol~yı tahaddüı eden bir 
dıı vanın orada bakılauuı la 
zımdır Müddeialeyh olan 
ticaretgah ınhibi dftvncının 

daimi ikametgahı mahke 
meıioe mürecaahnı ısllye 

mez. İk roetgah hnıusunda 
hnsıl olan ıhı ı lafı hakim 
maddi dcl aıl ve ahvali za 
hiıeyı birer birer tahl ik ve 
tetkık ,ıe hası l olacak ka · 
nnatl üzerine hal ve tule 
der lbarei knnuniyecle bır 
kim!lenın ikametgahı. yerl,.ı · 

mck nlyetı ile otuıtluğu yer 
dir. Dedıkten sonra bu mad 
deye birde hı.. kimıenin 

aynı zıınınnda birden ziya 
de ikametgahı o1ftmu ılıa 
re tnio ılavesı bırinci fılcrnyı 

teyıt ve tn1dik kaeti ile 

vazedılmt§ olduğu ırnlaııl· 

maktadır 

AVUKAT 
K.as1111 Sami Palflt 
- Sonu Vıu 

ıOiUWaLı 12 MART 1931 

Sulp 
Benzin 

~t============================================jm!l 

$EHiR HABERLERi 
Leıterden Loodraya hare

ket eden kuvvetli ve büyük 
bir kamyon tamamtle yük
lü olduju halde ıulp ben
zin lmllanmııtır Bu kam. 
yon ıulp benzin :vakmak ve 
tamamile yüklü olmak ıar
ti le saatte vasati olarak 45 
kilometre yol almııtır. 

rmı~==============================================i@] 

Umumi "Seni Öldüre im mi?,, 
Mecliste 

Bu benzin, adi clnı •e 
ufak parçalı maden kömü
ründen lıtthıal edılmekte ve 
küçük mlklplar ıekllnde 

eatalmakt~dır; yer tutmadık

tan baıka Hat tttbarile de 
yOzde 50 60 daha elverltll · 
dir! 

iki Penembeli Haf ta 
Bu garibe, orta devirlerin 

tauaup ve cehaletin eseri 
dır. Papa üçüncü Ojen 1147 
de Partse gelebilmtıtır Cu 
ma eünü ııe. Katoliklerce 
uğursuz •e gayrlmukaddea 
bir gündür. Bu sf'beple 1147 
senesinin bir Cuma11na, Pa· 
panm hatırı için Perıembe 

denmit ve hu euretle iki 
Perıcmbeli hl\fta vücut bul 
muıtur. 

Cehalet devrinin cidden 
akla ve hayale 11ğmaz ga · 
rlbelerl vardır . 

Ma~bul Gözler 

GöriJşmeler 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

ltra tutmakta olduğunu, hal· 
bukl bundan baıka bir de 
180 bin k<ııur llrahk dahi · 
ltye bütceet veriline muva . 
zenel malıyenin bu bütce· 
yi derhal tevzin edebilme · 
ılnin güç oldujunu ıöyledl. 

Htlmt Şeremetlt: - Bu 
l:ıütceyi yaparken Vekaletin 
tip kadrolariyle, bunlara 
bailı emirler de gelmlıtlr. 

iki gündCir çalıımamıza reğ 
men henüz yekununu bai
lıyamadık . 

Mecl•ıı alı müaaade buyu
rursa iki ıaat çalııır. Heye· 
ti umumiyeye arzederiz , de· 
dı. 

Bürhan (Bandırma }: -
Malümdur ki, bütccler ait ol 
duğu encümenler den hey -
yeU umumlycye havale edil
dıkteo ıonra muvazeoet m•· 
ltyede toplanır. Muvazene 
encümeni Umumi Mecllıln 

kabul ettiği varidat bütceıi 
ile masraf b6tcelerloi tevzin 

Şu Amerikalaiartn garabe ettikten ıoora heyeti 
te olan meyilleri cidden kay umumtyeye ıevk eder. 
da ıayandn . Bu ıuretle lllikadar encü 

Son günlerde Nevyork menlerin bütcelert heyeti 
aazetelerinden biri, bir an umumiyede müzakere ve ka · 
ket açmıt ve kadınlarda han bul edilir Şu ha le g6re da 
al renk gözlerin daha mak- hileye bütceıtnln iki saat 
bul olduğunu okuyucuların- sonra heyeti umumiyeye tev
dan •ormuıtur. dit ıle lf bttmtf olmaz. Bu 

Garabete bakınız kt, anket bütce de aleluıul muva
neUceı•nde; okuyucularm zene e o c ü m e n i n e 
yüzde altmııı yeıil gözleri sevk edildikten sonra muva
tercih ettiklerini bildirmtıler, zene encümeninin yapacağı 

yeıtl gözlü bir kadıom , çok tevzlnln heyeti umı:amtyeye 
cazip olduiuou ilerJ şürmür ge1meıi tcabetler Gerçi 
lerdtr. müddetimiz yarın bitmekte 

Halbuki Nevyorkta ve ga· fıc de yarın cumarleıi olma 
lıba bütün dünyada, Y•t•l 11 itibarile öileye kadar mu
gözlü kadmlar eoderdır. Ôy. vazene encümeninin bir bu· 
le tahmin ediyoruz ki, yeıll çuk milyonluk bütceyi alel 
gôzlerın makbule geçtiAtol 

acele tevazün ettirmesine 
anlayan Nev-yok kadınlara, 

imkan olamıyacağı tabiidtr. 
yüzlerini boyadıkları gibi, 

Onun tçln temdat kararı gözlerinin rengini değiftir 
mek için Je btr çıue arama· vermek zaruretJndeylz Bu 

ğa koyulacaklardır. zaruret karımod" Meclis 
" uzatıldığma göre dahllıye 

En -' f aydah Alet bütceıile birlikte diğer büt· 

Dünyada, insaniyete en celerlo de uıuleo tevzlni 

faydalı alet nedir? Diye bir zarurıdir İstical ıleride bek· 
ıualle karıılaıusaoız, hiç lcdfğımlz jılerln akıama-

ıüphe yok ki hayli düıünür. amı icap ettirir. Makamı 
ıünüz . Zlrft, sanat ve fennin riyaıetin bu cahet• naza 
vücude a~tı rd:ği bütün alet· rıdtkkale almasını rica 
lerin az veya çok faydalm ederim. 
vardır. Fakat. her şeyde ol · Burıun üzerine reis B. Feyzi 
du~u gil:ıı aletlerde de, te- 3özeoer Meclisin iki ıaat 
fevvuk ihı· z etmiş bir kı · t"til edtldiğml bildlrdı. 

aım olanak gerekti. o htt1de ,. kı'nc·ı celse 
bu D.let hangisidir? 

Filcri nıizce, h ıç tereddüt İkinci celse 8aat on altıyı 
etmeden: çeyrek geçe topldndt . 

Dıkit iğncıi! Dahiliye eocümıeoı"' Mecluıe 

Cevabını verebilirsiniz. dahili ye bütcesinl ıuod uğu · 
Çünkü, dıkı, ığneıhun insa na dair olan yaz111 okundu. 

niyete temin etliği faydalar Encümen bu yuıda tip 

hakikaten çok ve Lüyüktür kadro eeasıoa göre geçen 

Hasise bir oyun •eneld bütcesin•n naznr11u 
bara alınarak mukayeseli 

Amerikanın Nevyork ıeh hiı şekılde tetkik edıimif 
rinde o-t uran çok Zf'ngın ve ı---·---------
o :ıl•hette has! rı hır adam, 

bir ilo hafta ev\'el, knrısıle 

belaber ıınemııya gltmlt ve 
dönü§le, evin mulfnğını tllt 
üst bulmu§tur. 

Hasıııin doatlaıı, btr mu· 
.ııplik olsun, diye eve gir-

mek Jınkanını bulmuşlar, 

yumurta veu lıe pl§i~•P e· 
clıktcn sonra. istihlak ettik 
leri ıeylerin bedelini hesap 
ederC!k bırakmıılar ve üıte 
lik, bolca bır bah§I~ bırak. 

m•iı da unntmamıılnrdar . 

Bir Çocuk Oyun Oynamalı is
terken Bir Kızı Yaraladı .. 

Bandırma. (Huıuıi) - Er
dek kaza11na bağla Şahln

burıaz köyünde yürekler 
acııı bir kaza olmuıtur Köy · 
den Eyup oilu on yeılerıoda 
Ali iımtnde bir çocuk ba 
basının duvarda a11h bulunan 

tüfeilnl alarak ıokağa çık· 
maı; komıuları bulunan 12 
yatlarında Recep kızı Fat · 
maya taka niyettle ve .. Se 
ol ö ldüreyim mi?,, Diyerek 
tüfejint çevlrmi1 1 bu sırada 
tüfek alet aldıjımdan çıkan 

Erdekte 
Çıkan 
Bir Yangın 

Erdek, l l ( Huıuıi) _ 

Buramn Yalı ma halleılnde 
bir yaogm çıktı. 

Bu mahalleden Elmae adın · 

da bir kadanan evjnin av 
luıunda bulunan fırını kom · 
ıuları ekmek plıtrmek üzere 
ateılemlılerdtr. Ekmekler 
akıam üzeri fırından çıka · 

nlmıı, Elmas da kapısını J.:ı. 
lıtt;yerek komıulara oturma. 
fa gltmiıtir ... Aradan çok 
zaman geçmed~n fırınclnki 

ateıı\er harice ııçrıyaratı eve 
sirayet etmtıttr. Alevler yük

ıellnce etrnftan görülmüı. 
ev aahıbt de bunu haber alnı· 
ca sokağa fırlamıı ve ferya· 
da baılamııt ır. Halkın1 Ufa 
lyenin ve jftodarmanın ça · 
lııması ile ateıln önü alma. 
bil mittir. 

olduiuou ve bağh kadro 
cetvelinin hususi idarede 
vazife ıı lan maaıh memur
larla, ücretle müstahdem 
memur ve tahsildar ücret 
lerl ve evvelce ayrı olarak 
hesap edilen encümeni in.· 
lem memurları da d bil ol· 

duğu halde maaılar ye· 
kiinuouo 78, l 9~ lir , ücret 
tutaranm da 55, L6U lira ol· 
mak üzere ceman 133,452 
lira diğer tahıisatlarm da 
göstertldığt gıbı bütce hey· 
eti umumıyesıntn 176,672 h
ra bulunduğunu biıdirlyordu. 

Heyeti umumiyest 176,672 

lira olao bütce muvazenei 
maliyeye havale ~dıldi. 

Kültür Dircktö lüğünün 
Vekaıetm lstedıgi ders a et· 

leriotn ahnrua!a ıçın bütce 
ye dokuz yüz lira tahsisat 
verilmeıl hakkındakı yazısı 

muvazenei malıyeye, Dag· 

ılıcaıınıo köyün ınhıiyeti 

manevlyeıine pazarlıkla ve 
ralmesl hakksodaki Ba~ya 

• 
kaymakamltğının yazısı 

okundu. ı.laaan Kaptaooilu 1 

köy kelimesinin Ilıca nahi 
yesl olarak düzeltilmesinı 

istedi. Neticede 1 lıca:om pa 
zarlık rnretile köye satılma· 
11 ~abul cdıldı 

Jalynda ikinci okula bir 
pavyon ınıaaı hakkındaki 

yazı da muvazcneı maliyeye 
havale olundu. 

Meclts bugün sent 1 O dn 
toplım11cRktır. 

ıaçmalar zavalla kızın ıol 
tarafına dolnıuıtur. Meıaf e 

yakın oldufuodan ıaçmalar 
toplu olarak bir yere top-

lanmıı ve büyük bır yara 
açmııtır. Yarala kız Bandır · 

ma memleket haıtahaneıln · 

de tedavi altına alınm11tır. 

Alinin, müddetumuD" illkçe 

ifadesi alınarak adli takibatı 

lcabetUrecek yatla bulun

madığından habaeına teıllm 
olunmuıtur. 

Halkevinde 
Temail 

Bu akıam Halkeviatıle 
gösterlt kolu tarafından İb · 

nlrref ık Ahmet Nurtnin dört 
perdelik .. Bir Kavuk Dev· 

rlldı,, admda kt eıeri temıtl 
edtlecektir. 

T emıtl kolu, Türk ıaboe . 

sinde çok tutulcnuı bu ıü · 

zel eaerJ uzuo zamandanberl 
hazırlamakta idi. 

Gençlere muvaffakıyetler 
dlleriz. ---
Biğadıç ıahiye müdürlüiü 

Açık bulunan Bifadıç na· 
hiye müdürlüiüne, Mülkiye 

mezunlarından B. İbrahtm 
tayin edılmtı ve vazlfeılne 

baılıımııtır . 

tahrirat kitiptar i arasında 
Gönenin Kavak nahlyeıl 

tahrirat katibi Osman Genç· 

türk. naklen 8ığadıç tabri · 
rat katipliğ•oe ı yerine de 

Manyae kooperatıf katibi 
Ahmet Atalay taym edtlmit· 
tir 

Memurluk imtıham 
Vila1etln bazı nahiye· 

leraode dçık bulunan tahri-

rat katipliği için bJr ımtıhan 

}'•'pılmıı ve ımtıhana orta 

' tahsıl görmüı on bir genç 
iltirak etmlıttr . 

Doğumevinin 
Temel Atnıa 
Merasimi 

Geçenlerde ihalesi yapı· 

lan Doğumevl ile Köy Ebe 

okulunun pazartesi günü aa
at 14 de temel atoıa töre 

ni yapılacaktır Bu töreoe 
vıla yetçe heıkeı davetlidir. 

Bir köyde nayvan hasla
hğı çıUt 

(jömeç nAhiyeslne bağlı 

HacıhıuanJar köyünde bazı 

hayvanlarda deri htutalığı 

çıkmıttar . 

V eziyetin vJlayete blldlrll

mesl üzerine Veteriner Direk· 
torlüğu ıcap edeq tedbirleri 

nlmııtır . 
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On beı ıenedenberi hiç 
rörmedljim doıtum Simonu 
ıörmeğe gidıyordum. Vaktıle 
o, benim en iyi doıtumdu 
Geçtrdillmiz neıeli ve sakin 
recelerln, en aizlt kalb sır. 
larının, zekayı harekete ge
tiren ince, nazik fJkirlerin 
nrkadaııydtk. Uzun seneler 
birbirimizi tcrketmedık. Bir 
ilkte yaıadık, gezdik, düıün . 
dük, tahayyül ettik, ayni 
ıeylerl, aynı bir aılda ıevdilc, 
aynı hislerle sarsıldık. 

Sonra o eTlendi. Taıradan, 
Parbe bir niıanlı arameja 
relmıı bir kızla evlcomtıtt . 
Bu kilçGk, ıarııın, zalf, par· 
lak fak at mani111 balnıh , 
köUl ıeall, canıı:ı, bebek gibi 
kız bu zeki ve nazik çocu 
iu nereden bulmuıtu? Bil· 
nıem bu ne anlaıılmaz ıey· 
dı? Hiç ıüphealz ki, bu iti 
Y•parkeo saadet ümit etmlf 
ti. Sadık, müıftk ve iyi bir 
kadının kollarında tath, ba
ıit, fakat uzun ıüren bir bah
tiyarlık ummuıtu. 

Neteklm de bu küçük çap 
kının ıarı saçları, ıeffaf ba 
kıılarında aradıiını bul 
ınuıtu. Düıünmemtıtt ki, in · 
ıan gün geçhkce btraz da 
ha aptallaımaıa hayret veri
ci halukah anlar anlamaz 
her ıeyden bıkar. 

Onu nasal bulacaktım? 
Her zaman olduiu ıtbi can 
la, zeki, heyecanlı ve müte· 
be11lm mi yokıa, taıra haya 
tına dalmıı. ıönmüı bir hal· 
de mı? 

Olur a, bir lnaan on beı ııe· 
nede deilıebilir. Tren küçük 
bir iıtasyonda durdu. Vağoo
dan iner inmez, tri göb,kli, 
kırmızı yanaklı, koıkoca tiı
tnan bir adam kollarını aç
ıp bana doğru atılarak: 

"Georkeı" dt,e haykırdı 
Onu kucakladım, faket tanı· 
Yamadım. Sonra "Criıtı! Hiç 
zalflamamıııın .. Dıye mırıl · 
dandım. Gülerek cevap ver
di: "Bundan baıka ne olıı· 
blltr kf, iyi bayat, iyi yemek, 
bol uyku, yemek ve uyu· 
nıak ! lıte benim meycudJye. 
Um bundan ibaret ... " -

Veıtlbülde kavga eden 
bir kadınla, bir erkeğin ara · 
•ındakl mücadtı:len l n gürül · 
tüıü kapıdan geldı; Grane, 
Vılliamsa bir nazar fırlattı 
ve reıeptöründe konuımağa 
devl\m etti: 

Simmonıı hakkında 
btr fe)e ıahlpıenfz fiıleri 
bizde araı mııınız? 

Strom üzüntülü bir hal 
ıle cevap verdi: 

Seni, muhabere Jle 
kuraa devam eden bir ta· 
lebe Yerine mi koyuyorau 
nuz? Ooun hakkında hiç 
bir feye malik değiliz. 

Ne yapacak11nız? 
Fakat hiçbir şey, bila

hare bir ıöfer tuafındnn 
~,d .. 0 urlUmüı bir ıahısla ko· 
nuıtu, diye ba.it bir ıüphe 
üzerine biri tevkif edilemez. 

-ŞQpheıtz! 
- Şu halde Simmoniu 

aörünüz, belki ondan btrıey 
11zdırıraınız 

Seıi bir parça alçaltarak 
Strom mırıldandı. 

· · Bu meseleden bahset· 
nıek için biraz ıonra beni 
arı Yablhrıiniz. 

Peki. 

Grane yavaıça reseptörü 
Çengele uta ve oııu derhal 
kulaiına ıötürd(i. Denizin 

Bu çehrede vaktlle ıev 
dljfm çizgileri arıyordum 
Sözü deaıımemiıtı. fakat es 
ki bakıılarmdan eser yoktu 
Kendi kendime: 

- Ejer bakıılar, düıün· 

celerin aynaaı iıeler bu baı 
takt düıünceler vaktile tanı. 
dıklanmdao bambatkadır 
lar ... Diye mmldandım 

Her ıeye rağmen tözleri 
ıevloç •e dostluktan parh · 
yordu, fal<at onlar da sözle 
anlatalamıyacak kadar ma. 
nalı olan zeka tfadeal yoktu 

Birden bire bana: 
- lıte en büyük ikiıi ! . 

Dedl. On dört yaıında, he· 
men hemen kadınlaımaı bir 
kız ve mekttpli elbıseainde 
on üç yaılarında bir t>rkek 
çocuk mahçup bir tavırla 

bana doğru ilerlediler. 
- Bunlar ıenln mi? Gü · 

lerek: 

Pek tabtil.. Dedi. 
Hepıl kaç tane? 

- Beı! Üç tane de evde 
var. Bunu zafer kazanmıf 

kadar memnun, mairur bir 
eda ile ıöylemlıtt. Bende 
ile, kafeateki tavıan gibi bu 
tatr" evinde aecelertni çabuk 
yapmakla geçiren bu mağ 
rur fabrikatöre karıı iatthf 
afla karııık, derin bir m~r 
ha met uyandı. Onun bizzat 
idare eltili bir arabaya bin· 
dik. Sokaklarında bir kaç 
inıan, bir iki köpek gezln 
meıinden baıka hiçbir ha· 
reket görülmiyen soluk, 
mahzun ç~hrell ıehtrın ıçin 

den geçiyorduk. 

Zaman, zaman dükkanının 
önünde ayrıkla duran bir 
dükkancı ıe.pkıuını çıkararak 

ı~lim veriyor Sımon da 
ıelama iade ederken birer 
blrtı!r isimleri sayıyor, bana da 
bütihı tehir halkılll lslmle 
rJle tanıdığını anlt\tmok isti· 
yordu. Bana öyle geldt ki, 
tepada kapanıp kalmıt her 
keı gıbi o da ıöhrel lddıa ID· 

da idi. 
Şehiri çabucok geçtik. Ar 

aba, park olduğu iddia eda 
len bir bahçeden geçtikten 
ıoora kenarlarında kuleleri 

fi • 
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olan ıatomıu bir evin önün 
de durdu. 

- fıte benim yuvam!. 

- Nesi var, çok güzel. 
Sehaolıkta ziyaret için ha 
zırlıınmıı, ıaçlarını dü7eltmff 
ve htıtta bunun için beylik 
cümleler ezberlenıif bir ka · 
dınla karıılaıtım. 

Bu, on beı ıene evvel ktll 
sede nikah eınuaoda gör· 
duiüm sarııın, ıoluk benızh 
kız değlldf. Bu, yaıı belli ol 
mayan, incelikten, zekadan. 
huıusiyetten, elhııaıl bJr ka 
dını teıkıl eden her ıeyden 
mahrum §ltman bir kacJındı, 
Bu, nihayet alelade bir 11na 
idt. insandan yapılmıı l>ir 
kuluçka maklneıt idi, mut
fak ile çocuklardan baıka 

onun ruhunda htçbfr ıey 

yoktu. 

Sahanlığa glrdifim zaman, 
bir belediye relıl önünde 
boy ııraaına göre ııralanmıı 
üç itfaiye neferi gibi, yan 
yana duran üç cocuk görün· 
ce: 

lıte bunlar da ötekiler! 
Dedim. Babası birer birer 
tsımlerlnt ıaydı. 

Salonun kap111 açıktı, içeri 
girdiğim zaman kenardaki 
bir koltukta talriyen birıey 
vardı Bu bir adam, yaılı mef
luç bir adamdı. Kadın: 

Bu benim büyük ba 
bam. tam eekıeıı yedi yaıın· 
dal Diye bana ihtiyarı tak
dım ettt. Sonra onun kula· 

gına eğı lerck: "'Sımonun doı
tu!. Diye bağırdı. Aıırlık 

thtıyar ıelam vermek üzere 
yerinden kımıldadı, bana 
bir §eyler şöylemek istedı. 

Beu de: "Çok n.üitefihiniz! .. 
Diyerek ıaodalyeme çöktüm 
Sımon gülerek ıçeri girdı: 

Demek kayınpederle 
lanııtımz. Bu tbtiyarm hak
kı ödenılmez, o çocukların 
eğ1erıcesldır. Azizim onun ne 

kadar obur olduğunu tasav 
:aua& 

vur edemezsin. Serbeııt bıra· 
kılsa ycmlyeceğl tef yoktur. 
Göreceksin ya o yemeklere, 
ıenç kızlara göz atar gibi 
göz atar. 

Yemek vaktı yaklaıtığa 
için tuvaletimi yapmak için 
beni od1tma götürdüler. 

Odamın penceresi, orta· 
ııında hiçbir tepe veya ağ 
aç yığını olmıyan ve bu 
evde ı(bülen hayatın mah· 
zun bir levhaaını teıkfl ed
en ot, buiday, yulaf okya 
nusuna, ıoosuz bir çayıra 

nazırdı. Yemek vaktt oldu-

iunu bildiren bir zil çaldı. 
odamdan çıktım, yemek ıa
lonuoa geçtik. Bir hizmetçi 
ihtıya11n aandalyeılol sürü· 
yerek masaya yanaıtardı. 

Maıaya yerleıfr yerleımez 
çerezler üzerine merak ve 
ihtirasla bakarken, titrek 
baıını bir tabaktan diğerine 
güçlükle çevirebiliyordu. O 
zaman Simon ellerini bir 
birine sürterek bana "Daha 

çok ejlenceh ıeyler göre
cekıln !,. Dıyordu. Anneleri 
omuzlarını kaldırıp gftlmeie 
baılayanca, bana, obur büyük 

babanın teıhlr edllecejini 
anlıyan küçükler de gülme
ğe baıladılar. Ona: 

-- Bu akıam zerde •ar! 
Denildiği zaman asırlık ihti
yarın buruıuk yüzünde bir 
ııık dolaıtı Anladığını ve 
memnun olduğunu anlatmak 
için dahe. fcızla titremeğe 

baıladı. Yemek havlayınca 
arkadaıım bana dikkatli bak!., 
Diye ihtar etti. Büyük peder 
çorbayı içmedı; aahhatı için 
lüzumlu olduğu söylenerek 
hızmelçi ile çorba zorla iç· 
irUlmeğe çalııılınca ıhtlyar 

şiddetle üfliyerek kaıığan 

içlndekllerlni öteye beriye 
ve yanındakilerin üzerine 
ııçra th. Babalar1 "Ne garıp 
ihtiyar değil mi?,, Dediği za. 
man çocuklar da keyfJerinden 

·- ==· 
seıt bir deniz hayvanıoın 

kavkaaaı fçtnden geliyormuı 
gibi toutlıyordu Sonrn cer 
yanın kcsltmesl 5Ül<ünet ha
sıl etti 
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ÇEViREN: Kemal Demiray ! 
Siınıııons hakkında gize ıı 

Görelim bakalım, Gra- • - Bizi bekleyiniz, bir da 
Strom ne gÖyledı? 

Grane onu her §eyden 
haberdar etti ve al.sent ile 
karııık bır yudum içkiyi it 

tahla içti . Mahlutu iltikar 
bir eda ile yuvarladı ve Vil · 
fiams onu nezaret altına al· 
mavı faydalı gördü. 

Onıı: 
- DJkkat, dedi , bu hali

ta başa §iddet li vurur. 
Serhoı olmak ıırzuıun· 

dayım . 

Simmonı ho~kında 

ne yapacaksınız '.' 
Grane, viski ve alııentl 

karııtırarak yeniden bar· 
dağına biraz ıu ile bir par· 
ça buz ilave etti. 

ViıkJ ile bir yudum 
alıeet veya alısect ıle bira% 
vlıkiye neyi tercih ederııt· 

nlz? 

ne , işi terkctmek niyetfnde
miıfnlz? 

Grnne uzun bir yudum 
çeldi. 

Yetil dr.ıhu artıstiktlr, 

dedi, fakat esmer acaiptır .. . 
Terketmek mi? 

Yatafından indi ve eli 
gömleğinin aralığında Na
potyon vari bir v.:ıziyette 
azcmetle söylendi: 

- Grnne Edvard için gü 

ne§ asla grup etmez 
Vtlllams vuld ve ııhsen

tln kolanını banyoluğa bo 

ıaltu 
- Bır§ey yldlğmlz tak 

<lirde daha iyi olacak ın1z, 
diye, suyuu gürültüsüne ha. 
kim olmalc için b ğırdı 

Grane takslııin kapısını 

kapadı v~ ,öfere dedi: 

kika zarfında döneceğiz 
Arkasında Vtllioms. aıao 

söre girdi ve sekizinci kat 
düğmesine bft&tı . 

Vtlliams oıkayet etti: 
- llayatamda taksi ile 

bukadar gitmedim, buna 
dayanılmaz, içim bulandı. 
Hemen nereye gideceğiz? 

Vestlandın npartma aımn 
kapısını çalmak üzere aıan 
sördeo çıkarlcen Grane ce
vap verdi: 

- Bunu göreceksiniz. 

O, hala hafJf çe ıerhoıtu 
fakat bununla beraber ken· 
dislne mükemmelen hal.tim
di. 

Simmonı bir emniyet zin
clrile tuttuıulmuo kapıyı ara
ladı. 

- Ah! Siz misiniz? Dedi. 
Vllliııtmı cevap verdi: 

çatlıyacak hale gelmlılerdi 

Bütün yemek devamınca 
hep onunla uAraıtılar. Mau 
ya konan her yemeğı sanki 
bakı§luiyle yiyor, titrek eh
le onla rı yakafemeğa çellıı 
yordu. Burnunun koku nlı
tını, ftğızının ihtirasla açılışı

m , tıtrek eli le ıarfettiği gay· 
reti, bütiio kudretini ümit· 
zizce aarfederek tabaklara 
uzıınııını görmek için tabak· 
larını ancP.k erlıeblleceğl 
yrre koyuyorlardı. Bütün ai 
le bu menfur ve kaba ıı
kenceden zevk duyuyordu. 
Sonra onun taba~ına bir 
parça konuluyor , o da diğer 
yemeklere yetııebılmt!k için 
büyük bir hırsta ylyip btti 
riyordu. Sıra zcrdeye gelin
ce ihtıruton titremr.:ğe, ihti
laç geçirmeğe baıladı. Tam 
o anda: 

- Sen artık çok yedin, 
bundan fazlaeı zarardır! De. 
nlllnce zavallı ağlamağa baı· 
ladı Çocuklar gülmejl ar 
tardı1'ça o de, o niıbette tit
riyerek ağlıyordu. 

Nihayet ona bir parça ver 
diler, o da bir lokmacia yu. 
tuverdl. Sonra da, daha faz· 
la ilterim diye teplnmeğe 

baıladı. Bu gülünç hadlıe 

bende merhamet uyandırdı, 

onun namına yalvarmağa 

baıladım : "Ne olur bir par 
ça daha veriniz!" 

Dostum nhldı: Bu yaıta 
bundcm fıızla ylmek her 
halde ıyllik getirmez " 

Bu ıöz üzerine düıünerck 
ıuıtum. Bu ne biçim ahlak, 
bu ne biçim mantık ve dü· 

ıünc~ydi. "Bu yafta" kell
meslle ne demek lıhyorlar

dı? Ta ta bileceği yegane 
zevkten, llhhatı endlıeılle onu 
mahrum bırakmak ne de 
mektı? 

Sıhhat! . Bu insan enka · 
zı , bu titrek mahluk, onu ne 
yapacaktı? 

Guya ömrü tanzim edili 
yordu Ömür dediğimiz de 
neydi? Yirmi. ellı veya yüz 
günlük bir sürünme rot? Bü· 

tün bunlar bu dayanılmaz 

oburluk sahnesini ailede da-

Şüpheıtz biziz. 
Sımmonıun beyaz ipek 

len bir gömlek. belinde ge . 
uıı bir kayıtla tutturulmuı 
s ı yah bir pantalon ve ctlalı 

ın~ııodt=n ilk!Hp ınle:- gt~ymlı 
tı. 

V ~stibülün 1~ığ ı çıkmtılı 
elmncık kemlklerınt tebarüz 
ettıriyordu, fokat gözleri 
gÖ•geae kahyorİaıdı 

- Benden ne tatiyorııu 
') D nuz. ıye so:rdu. 

İpek gömleği ve geniı 
l<uıağıle boğa gürcıçlıdne 
benziyor<lu 

Grane: 

dedi. 
Bir kaç ıual sormağı 

- Ne hususta? 

Yarı açık kapıdan nağme 
dalgaları geliyordu; Simmonı 
yarı döndü ve omuzunun 
üstünde onlara : 

··· Rad yoy u durdurınağa 
gitmem içın bekleyinız, de· 
di 

v,lliams: 

Onu ne menediyor, 
dedi, bızi neden lçerı atmı
yor. 

Gr ne cevap verdi: 
Bılmtyorum, ihtimal 

gümüJ t lumlarını ısterne
mizdcn korkuyor 

Sımınooıı eerı geldi ve 
onlıuı kapınm aralıjında 

~ATPA: 3 

r•••••••••••-. 
• Hatkımızı ı 
: Davet 1 

14 Mart 938 tarihine ~ 
teıadüf eden pazartesi gü t 
nü saat ( l 4) de Doğum 9 
ve Çocuk B kımevl, Köy t 
Ebe mektebi binaamao te · t 
mel atma merasimi yapı 1 
lacağındon bu hayırlı tö· ı 
rende bulunmak arzuıun · t 

• da bulunacak ıaym hal- it 
t kımızın muayyen zaman 
t da tören yerine onur ver- t 
t melerioi dilerim. t 

\TALİ • • Ethem Aykut t 
................. ~ 
., ••••••• ! .............. .. 
! TURKDILI ! 
: Pazarteıinden batka her : 
: aün çıkar. Styaıal gazete •. : • • 
: Y ıllıiı: 800 Kuru~ : 
: Altı Aylığı:400 • : 
: Sayısı: 3 : • • • 
• Günü geçmif sayılar 25 : 
• • • kuruıtur. • 
i ADRES: ! 
: BALIKESİR T0RKD1Lt : 

li&e••••••••o•• ~ •••••••• .. 
ha uzun müddet tutabilmek 
için ml yapılıyordu? 

Bu yaıta loıan ne yapa
bilir. Ona hayattan bir tek 
2evk kalmııtı. Niçin ona, bu 
ıon zevki sonuna kadar tat· 
tırmıyorlar, arzu etttiinl ver-

miyorlardı? Uzun mGddet 
kiiıt oynadıktan ıonra ya. 
tak odama çıktığım zaman 
çok, hem de tahmin edebi
leceğinizden pek çok mah
zun.ve kederliydim. Pencere-., 
oin önüne oturdum. Biraz 
uzaktaki bir aiacao dalları 
araamdım gelen çok tatlı, 

çok hafif bir kuı cıvıltm ve 
terennümüoden baıka hiçbir 
şey duyulmuyordu. Bu ıe· 

vimli kuı. yumurtaları üze· 
rinde uyuyan dtılslne büliln 
gece yavaş seıle ıariu ıöylt
yecekti Manaıız karasının ya
nında horlayarak uyuyan za
vallı doıtumu ~ve beı çocu
ğunu ıu anda düıünmekten 
kendimi alamadım . 

sü-zdü. 
Pekala? Dedi. 

Grane, daha rahat olmak 
için kapının pervazına elini 
dayamııtı 

- Dün akıam sizi gör · 
meğe geldiği zaman Spro 
guenln ıze söylediğini öğ · 

renmek taterdim. 
Simnıons Ulraz etti: 

- B~nimle ııörüımeğe 
geldiğini söyledim, biz ıey· 

de görüıtük .. 
- Telefonda görüımüt 

olduğunuzu biliyorum, fakat 
onun buraya geldiiinl de 
biliyorum. 

Oh! 

Stromun çehresindekı giz · 
li tereddüt bunu ifta etti ve 

. .. Buraya mı? 

Grane hiddetlJ bJr ıeıle: 
Evet, tam buraya, de 

dt. Bunu, polise nede ıöyle 
mediğlnizi öğrenmek l&tiyo 

rum. 
Hizmetçi cevap vermek 

için mütevazi ıeılol takındı: 

Bay finkleıteintn arzu 
edip etmiyeceğtni bilmedı 

ğim için polise bay Spragu 

enfo :ziyaretinden bahıetme · 
dim Eğer fena bir hareket 
te bulundu isem, bundan 
müteessir olurum 

SÜRÜYOR 



Avusturyada Nazi 
Faaliyeti .. 

(Popnla•re) ıazeteaf yazı

yor: 
nu arzu etmiyor: Çünkü bü· 
tün politikası Roma Berlin 
mıh verinin lcaplarıoa tibl · 
dır . halya bu imkana ma 
lf k dejildir Çünkü, hid bir 
iktlıadi buhran lçlnde boca· 
lıyan ve kuvvdlerlnl Ha 
beıtıtan, Lldya, ve lıpanya 
da ıerpmiı bulunan bu dev
let, Ortaavrupada herhangi 
bir reakılyonda bulunmıya 

muktedir değaldlr. 

Eier bir harekette bulun
mak iıteniliyoua, ki bu li 
zımdır, bu hareketin ltalya-
11z derpiı edtlmeıt lazımdır . 

Naziler, Jkl cepheden fa · 
altyete aeçeceklerdtr. Mar· 
kıizme kartı ıtddetll müca 
deleye baı\ıyacaklar Ye da
hilde de Schuıcbntwg reji 
mini kemlreceklerdtr. Avuı · 

tur ya lıUklihnln müdaf aaaı, 
bu f aalıyetln her iki plana 
da önüne aeçllmealnl iıtil 

aam etmektedir. lı güç ve 
karıııklıktır . Yalnız bu, Avuı
turya (lzerlne Hltlerizmln 
tam ıurette el koymaaına 

mani olabilmek için ıon 

ıaoıtır . Eier lnııltere ve 
f ranıa bunu, zamanında an. l=============I 
lar ve ı6ıyallıt arkadaıları 

mız kendi hareketlerini yu· 
karıda aayledlflml:ı iki ha -
rekete göre tanzim ederler · 
ıe, mücadele yapılabilir ve 
muvaffak olması ihtimali de 
mevcuttur. 

l Humantte ) gazeteıtnde 
Gabrtel Periye göre: 

Avusturya milleti tarafın
dan, • nazlleıtlrme .. hare 
ketinin paalf bir ıekllde ka · 
bul edilmekte olduğu doğru 
deilldlr. Bu milletin, bu key 
flyet Franıada çok defa unu
tuluyor, demokratik bir an 
aneıl •ardır. 

1934 lbttllll kanla yatıı 
tmlmııtı Fakat Viyana antl· 
f aıtıtlerl 4 gGn barbetmlı· 
lerdl. Bu bltıralaran unutul· 
dulu zanned•lebtllnlr mi? 

Federal hüldimetln nazı ley
hdarı ıly .. eUne karıı dört ıene 
denberl ıinıl, fakat muanntd 
btr muhalefet belirmektedir. 
Muka•emet harekeU, yatnız 
ıoıyaltıt Ye komünbt ame· 
leler araaanda deftl , fakat 
bazı hrlıtlyanlar ve hatta 
vatanpe•er cephenin memur 
lara aruıoda da taraf gtrler 
bulunmaktadar. Kabine ta · 
dıllu münHebetly le Schuı· 
chatııln kabul etmlye mec 
bur kaldıiı • Doıage ., her 
t•Jden e••el muhalefeti teı
kin etmek kaygııtyle kabtlt 
tzahtır. Fakat muhaliflerin 
ıoruıturdukları bir meaele 
vardır . 

t'·ranıa ne yapıyor? İngil
tere ne yapıyor? üavamıza 

müzahtr olacaklar mı? 
Şimdiye kadar lngiltz ve 

Fran11z ıeflrlerl .. maliimat 
edinmekle,. iktifa etuler; 
Ne fltlhza yarınki tecavüze 
mani olunmak tıtenlyona 

dünkü tecavüze kartı hare~ 
kete geçmek lazımdır. 

Eden, İngilterenln bir fnlı· 
yatl•de bulunamıyacafını, 
fakat bir Fran11z inlıyatlvl
ne tıtlrake hazır oldufunu 
beyan etti . lete ıulhçü mil
letler b• lnlıyattvl b.ekliyor· 
lar. 

(Humanlte) · ıazeteıtnde 
Gabrıel Porlye ıöre: 

Her ne baha11na olursa 
olıun, Franıa hattı hareke 
ttnt lnglliz·ltal yan ıör6ıme 
lerfne u1durmaktan tevakki 
etmeli. Kaldı ki, ltalyaD1n 
rlzaalyle kurban edtlmtı olan 
A•uıturya lıtiklllintnJ ltalya 
nın yardımı ile kurtulacağı · 
nı zannetmek bir hayalden 
baı ka blrıey deilldır . 1938 
ltalyaaı, Ortaavrupadaki Hit · 
ler teca•üzüne ne karıı koy
mak arz .. undadır, ne de bu 
ımklna maliktir. ltal,a bu-

Bıhkesir Mı~~eme 
Baıkatipliüin~en: 

Açık artırma ile paraya çe · 
vrllecek 1rayrlmenkulün ne 

olduju Ev bulunduiu mevki 
mahalle ıokağı ve numara11 

Oruçgazl mahalleıinde kain 
aaiı Telli Bayraktar oğlu 

Ahmet haneıf ıolu tarik, ar · 
ka11 Hacı Süleyman oğlu 

Mehmet haneıl cephesi tarik 
ile mahdut 31 1 9j 1 tarih 

ve 56 tapu numaralı ve 2 
338 tarih ve 37 · 48 tapu 
numaralı ev. 

'akdfr olunan kıymet 

"1000,. bin lira 

Artırmanın yapılacajı yer 
enn ıaat Mahkeme kalemin· 

de 22 · 3 · 938 Sah günfi 
ıaat 15 de 

lıbu gayri menkulün ar· 
tırma ıartnameal 7 3 - 938 

tarihinden itibaren mahke 
me kaleminde herke11n gö-

rebilmeıl için açıkhr. ili.oda 
yazıla olanlardan fazla malu-

mat almak lıtlyenler itbu ıar 
tname ve 61 doıya numara1ıle 
müracaat etmelidir. Arhrma
ya tıtirak için yukarda ya

zıh kıymetto yüzde 7 ,5 niı 
betinde pey veya milli bir 

bankanın teminat mektubu 
nu tevdi edilecektir. 

ipotek sahibi olacaklılarla 
diğer alakadarların ve lrtl-

f ,.k hakkı sahiplerinin aayri 
menkulün üzerindeki hakla-

rını huıuılle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını ııbu 

ilan tarihinden itibaren ylr 
mi gün ıçinde evrakı müı 

bltelerile birlikte memurlye 
Umize btldirmelerl icap eder. 

Akıl halde hakları tapu ıl 

cilUle ıablt olmadıkca ıatıı 

bedelinin yapılmaamdan ha
riç kalırlar. Göıtertlen günde 
artırmaya lıtırak edenler ar · 
hrma ıartnameılnl okumuı 

ve lüzumlu malumatı almıı 
ve bunları tamamen kabul 

etmlı ad ve itibar olunurlar. 
Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan 
ıonra en çok artırana ıhale 
edilir. Ancak artırma bede · 
li muhammen kıymetin yüz 
de 75 ini bulmaz veya ıa 

tıı lıtlyenln alacafına rüçha. 
ni olan diğer alacekhler bu 
lunupda bedel bunların o 
ıayrl menkul ile temin edil 
mlf alacalarının mecmun
dan fazlaya çıkmazıa en 
çok artıraom taahhüdü ba 
ki kalmak l1Hre artırma on 

Balıkesir Kültür 
Di · ektörlüğünden 

Ortaokul Oğretmenlık imtihanı 
1 - Dört, bet ve altı 11 

nıfh ilk öfretmen okullan 
mezuolar1 ara11nda ortaokul· 
larda il ) Türkçe, b) tarih •e 
cojrafya , c) riyaziye , d) fen 
bilgisi ve btolojl öğretmen· 

llği yapmak iıtlyenler için 
btr ımav açılacakhr. Buna 
talip olanlar müracaatlarmı 

dojrudan doğruya tdaremi· 
ze yapacaklard1r. 

2 · Sınava altı 11oafla 
öğretmen okulu mezunları 

doğrudan doiruya kabul edi
leceklerdir. Dört ve bet 11 -

nıflı öğretmen okulu mezun 
laranm ıınava kabulleri için 
en az üç yıl meılekte mu· 
vaff ak olduklarının iıpekter 
raporlle aaptanmaıı lazım· 

d1r . 
3 Yükıek tabılle devam 

etmek ve baıka bir ite geç 
mek için meılekten ayrılmtf 
olupta tekrar meıleğe av · 
detlerlne kanuni bir engel 

Bahkasir Ticaret ve 
Sanayi o~asrndan: 

Bahkeıir vlllyet merkezi · 
nln Börekçiler mahalleıinde 
( 16) numaralı evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti taba · 
asından olup An af artalar 
caddesinde Zarbala otel ini 
ikametgahı ticari ittihaz 
ederek 9J7 yılındanberl Ot
elcilikle tıtfaal ettiğini be 
yan eden Halil oğlu Fehmi 
nin üovanı ticareti bu kere 
(Otelci Ha fil oğlu F ehmt 

Aılan) olarak teaçil edildiği 
atbl, bu ünvanan imza ıek 

lı de Türkçe el yaz11ile (F. 
Aılan) olarak ticaret kanu
nunuo 42 inci maddeıine 

göre Balıkeılr ticaret ve ıa 
nayl odaımca 958 ılcil ıayı· 

ıına kaydedildiği ilin olu · 
nur . 

İlan numarası: 220 

beı ıün da ha tenıdit ve on 
betinct günü aynı saatte ya 
pılacak artırmada bedelt aa 
tıı iıtiyenln alacağın" rüç 
hani olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile te min 
edt lmlt alacakları mecmuun
dan f azfaya çıkmak ıarttle 

ençok artırana jhale edilir. 
Böyle bır bedel elde edıle
mezıe ihale yapılmaz ve aa 
tıı talebı düıer gayri men 
kul kendiıine ihale edilen 
klmıe derhal veya veri len 
mühlet içinde parayı ver 
mezıe ihale kararı feıholu-

nur ve kendiılnden evvel 
en yükıek teklifte bulunan 
klmıe arzetmlı olduğu be
delle almağa razı olunuua 
ona, razı olmazıa veya bu 
lunamaua hemen on beı 

gün müddetle artırmaya çı· 

karılıp en çok arl1rana iha
le edilir. iki ihale araıanda 
kt fark ve geçen günler için 
yüzde 5 den heıap oluna · 
cak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükmen hacet kal 
mak11zın alıcıdan tehıtl 

C'lunur. 
Gayri menkulün yukarda 

göıterilen 22 • 3 938 
tarihinde mahkeme kalemi 
odasında iıbu ilin ve göıte 

rllen artırma ıartnameıi da
treıiode aahlacaiı ilan olu. 
nur. 

bulunmıyanlarden bu "ınava 
ta lip olanlar müracaatlarını 

enıon çah1hklar1 vilayetin kül 
tür dairelerine yapacaklard.r. 

4 - Öğretmen okulları· 
nıo tatbikat kmmlartle, liıe
lerln ilk k111mlarındakl öi· 
ret menlerden bu ıına ve gir
mek ietlyenlerln yalınız ad
ları , hangi yıldanberl vazife 
gördüklerini, ıicll numarala
rını bildirmeleri lazımdır . 

5 - Sınava gireceklerin 
adları inceleme neticesinde 
Bakanlık tarafından te•bit 
edı ler~k kültür dairelerıne 
bıldlri lf'cek ve kültür daire · 
ıi de talıplere teblljiat yapa.· 
caktar. 

6 - Sınav yazılı ve söz 
lü elarak yapılacaktır. 

7 - Her gurup için yapı · 
lacak sınavın tarihı aıağıda 
yazılmııtır: 

A) Türkçe gurubu öğret

menliği sınavı 15 · Hazlreıı
Çartam ba, 

B) Tarih ve Coğrafya öğ
retmenliği ıınavı 16 - Hazi
ran Pertembe, 

C) Riyaziye öğretmenliği 
ıınavı 17-Haziran·Cuma 

D) Fenbilgfıi ve Bıolojl 

öğretmenliği 18 Hazlrn-Cu· 
marteıi. 

8 - Yazılı ıınavda mu· 
vaffak olanlar ıözlü ıınava 

almacalrlardır. Sözlü ıınav 

lara da Ağuıtoıun 17 inci gü· 
nü Ankarada Gazi Terbiye 
Enıtltüıünde baılanacaktır. 

9 - Sözlü ıınav netice
ılnde ortaokullarda öğret 

menlik edebilecek bir tkti 
dar göıterenlere doğrudan 

doğruya ortaöjretmen ehh
yetnameıi verilecektir. Bu 
derecede muvaffakiyet göı· 

termeylpte enstitüde üç aö 
meıtrıltk bir ta hıılden son · 
ra yetiıeblleceklerlne kana 
at ha11l olanlar yaıları JO zu 
geçmemiı olmak ıartile Ga 
zi Terbiye Enıtitüıüne leyli 
ve meccani alınarak kendi · 
lerlne üç ıömeıtir lçınde 

den gösterilecek ve bunlar· 
dan üç ıömeıtirlik tabıll 

sonunda muvaffakiyeti sabit 
olanlara ortaöğrehnen oku 
lu ıahadetnamesl verilecek 
Ur. Ortaöğretmen ehliyet
namesi alanlardan iıtlyen· 

ler de bu üç ııörneıtirllk tah 
ılle devam edebileceklerdir. • 

10 -- Yazıla ve ıözlü ıı · 
navlarda hangi mevzulara 
alt ıorulor sorulacağı Ba
kanlıktan ayrıc.. blldtrtlecek
tir 

J J - Yaz ıh ıana v ların ne 
ıekilde yapılacağı ayrı bir 
tamimle btldirtlecek ve ıo

rular Bakanlıktan idaremize 
iÖnderllecekllr 

12-Yazıh ıınavlar öiret- 1 
menlerin bulundukları vilayet 
merkezinde yauılacaktır. Yalı

nız a1kerlilderi dolayiıtle kı . 

talarında bulunan öğretmenler 
kıtalarınıo bulunduğu vilayet 
merkf'zindekl öğretmenlerle 

bir arada 11nava girebile
ceklerdir. 

13 - Bu ıına•a talip ola· 
cak öğretmenler birinci mad 
dede bildirıldtil gibi, doi
rudan doğruya idaremize en 
ıon 2 Nisan 938 Cumarteıl 

günü aaal 13 çe l\edar baı· 
•uracaklardır . 

12 MART 1 Yla 

Ayşebacı Köyü 
Muhtarlığından: 

Köyümüzün otlakiye meruının bir ıenelijl ıatalak bu· 
luoduğundan talip lerin yüzde on bet pey akçalarile bera
ber ihale günü olan 16 - 3 - 938 günü saat 16 da 
heyetimize müracaat etmeleri ilan olunur. 

Aytebacı köyü muhtarı 
Bl'lclr Rozdemtr 

3 - J - 76 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü 
Halalca 

Cinai 
Ta rla 

Mevkii Miktarı 

Kadın kuyuıu 1 1696 
Hududu 
Doğuıu Ait Molla 
oğlu İımail tarla11 
batııı Gırıdli Muıta

fa Paıa vereıeal Na
zım ve &uımen Mol
la Hamit poyrazı 

Molla Eyup otlu 
İbrahim kıbleıi Gi
rıdlt Muıtafa Paıa 

iken timdi Molla 
Mehmet oğlu lıma · 
il. 

Evsafı yukarıda yö zıh 11696 metre murabbaı tarla ba
bası Molla Me hmetten intlkalen ve kardeıl İımail ile dl. 
ğer müıtereke gayri menkullerle birlikte elli ıene evvel 
takdimen ml\liki molla oğlu Alinin l 1 937 de ölümıle ve· 
raseU karıaa Emine ve kızı Ane ve kendiıinden evvel ö len 
oilu Hüseyin evladı Muıtaf a ve Ziba ve yı ne önce ölen 
oğlu Hasan evladı Mehmet Ye Muttallp ve Cemile ve yi 
ne önce ö len kızı Cemilenin oğlu Oımana milnhaıır oldu · 
ğu mahkemeden aldıkları 19 1 ·937 tarih ve 222- 16 sayılı 
veraaet ıenedınden anlaıılan bu yer için bu vereıe intika . 
len tescil talebinde bulunduklarmdan bunun hakkında mül
kiyet iddiaııoda bulunanlar vana ilin tarihinden ltlbuesı 
1 O gün zarfında Bahkealr Tapu Sicil muhafızlığına 
yazı ile ve evrakı müıbltelerlle beraber müracaatları lü

zumu ilan olunur. 

Susığuhk icra Memurluğundan: 
Hazinei maliyeye borcun · 

dan dolayı Suıığırlıkta tüc
cardan Sait zade Hüınünün 
tapuca kanunuevvel 332 ta· 
rih ve 1 l 12 No: da sayılı 
Susıjırlık çar111ında kiin 
1aiı Balaban Mehmet ağa 
dükkanı ıolu kadlmen ba · 
buıçu Halit ve Cevdet el. 
yevm Halit vereaeıi dükki 
nı arkası ve önü yol ile 
mahdut kapııı arkadan açı 
lır zemin üzerine bir fırın ve 
kapııı caddeye açılır keza 

zemin (lzerlne bir kabveha . 
ne üıt bırincl katta bet oda 
bir kandor ve tk lncı katta 
altı oda bir apteıhone bir 
koridoru müıtemtl mukad 
dema hane elyevp ( 4500 ) 
lira kıymeti muhammenelı 

bir bap otel . 

Yine tapuca kinunsani 
333 tarih ve 23 No: da kayı 
tlı çarıı mevkllnde ıağı ka · 
dlmen han elyevm Halil 
vereaeıl dükkanı ıolu tarik 
elyevm bay Rıza dükkanı 

arka11 deveci hanı önü ta -
rik ile mahdut üıtte bir ta· 
raça altta ikj oda bir ıofa 
zeminde b ir odaya müıtemll 
mukaddema oda elyevm 
(3750) lira kıymeti muham · 
mineli bir F>ap maiaza açık 
arttırma ile satılığa çıkarıl 
mıthr 

Bu bapta yazılan tartna 
meyi herke• aörebılmek lçın 
8 3 938 tarthindeo itibaren 
on gün müddetle Suııjırlık 
mahkeme kaleminde açık 

bulundurulmaktadır . 

Yukarıda yazılı maa 
müıtemlllt bir bap otel tle 
bir bap mağaza hakkında 

ipotek ıehlbi alacaklılar ve 
diğer alakadarların mezkur 
gayri meokul üzerindeki 
haklarını huıuılle faiz ve 
maarafa dair olan tddtaları· 
nı ilin tarihinden itibaren 
yirmi gQn içinde evrakı müı· 

bitelerıle birlikte Suaıiırlak 

ıulh mahkeme kalemine mü· 
racaat etmeleri akıl halde 
hak l arı tapu ı tcıltle ıabtt ol
madıkça ıatı' bedelinin pay
laıma la rından hıuiç kalacak · 
lard1r 

Artırma yeri: Suııf1rhk 

ıulh mahkeme kalemidir . 
Arttırma : 26 · Ntıan 938 

tarihine teaaciüf eden ıalı 

günü saat 14 16 ya kadar 
tayin edılmit olup o gün 
konulan pey muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ini bul
madıiı takdirde en çok ar · 
taranın taahhüdü baki kal
mak ve ikinci bir ilana ha
cet kalmaluızın 1 1 may11 938 
tarihine teHdüf eden çar 
ıamba günü ıaat 14-16 ya 
kadar temdit edilerek o ıün 
mezkür gayri menkulit yüz
de 75 ini bulduiu taktirde 
arthranın üatüne ihale olu · 
nacağından mezkur ıayri 

meokülata almak ve ıartna · 

meyi görmek lıtiyenlerln 

Suıığırlık ıulh mahkeme 
kalemine müracaat eyleme 
lerl tlln olunur. 

Sahibi ve Baımuharriri: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direkt6rG: FUAT BIL'AL 

Baıımyerl: Vilayet MatbaHı - Balıke•lr 


