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AlmanKıtalarıA vusturyaya Girdi· Al an Hariciye Nazın 
Berline Döndü .. 
8. Ribentrop: 8. Çemhariiyn ile ya~mdı haşlan
acak olan İngiltere-Almanya müza~ereleri üzerin· 

Hitler Viyanaya Git i . S şnig Tevkif Edildi .. 

ALMAN ASKER. ViYANAYA YORUYOR. 
---

Hitler, Nefrettigi Beyannamede: Avusturya Milletinin Talebi 
A • 

Uzerine Alman Askerinin Avusturyayı işgal Ettiğini Ve Bir 
Kaç Güne Kadar Halkın Reyine Müracaat Edileceğini ilan Etti. 

Yeni Bir 
Tehlike . 
işareti mi? 

' Kararan Siyaset Bu- l 

na üzerine yürüyüıe baş 

Ja mıılardır. 
Alman ha"a kuvvetleri 

kumandam, Berlin emni 
yet müdürü V•yaoaya ael 
mitlerdir. 

Hıtler de, yanında Alman 
orduları batkumandanhk 

lutlannınNe Getireceği 
Şimdiden Kestirilemez · 

dafreıi ıef i olduau halde V ı 
yanaya gıtmlttlr. 

HitJer neırettiii beyan
namede Alman ve Avustur
ya mılleticri araundakı arki, 
harai ve sıyaıi bağları 

izah ederek Avuaturya mil· 
leUnln talebJ üzecaoe A iman 
orduıuoun Avusturyayı ifgal 
ettiğini ve bir kaç güne ka-

Almanya; Avusturya me. 
ıeleılnde ıoo kozunu da oy
na mıı bulunuyor. 

Gece, geç vakit 11ld1ğımız 
telgraf haberleri A iman kıta . 

larıoan, Avurturya toprak 
larına girdiğlnı ve V yana 

ü~erlne doğru ilerlemekte 
buluodugunu biidJrmektedır. 

Son günlerde >~vuıturya 

nın vaziyeti çok nazik bir 
ıafhada bulunuyordu. 

İstifa ettığı ve daha son 
ra da tevkif olunduğu anla 
tılan Avusturyaom eıkı Baı · 
vekilt Şuıoli; Alman \rnvve· 
tini dtplornaal oyuntle yeı.e 
bilmek için çok çetin ve 

QU!ıultyetll bir ite glriımlttl 
Malumdur ki: 

"Avuıturyanm Alnıa nyay'-' 

i hakıoı,. Avusturya halkı j 
nın arzu edip etmediğim j 
anlamak mahadile bugün 
halkın reyi alınacakh. 1 

1 
Şufnlgln, bu kararı Alman .1 

ı 

Yada endiıe ve iafaalle lcar 
tılandı ve Fon Papen derhal 
Vıyanaya gönderildi. 

D,ğer taraftan Avuıturya 

nazilerı de teıbll edilen ıeraiU 
Proteıto etnıek üzere nüma 
)'itlerde bulundular Bu yüz· 
den poliıin müdah leıini 
Jcap ettirecek derecede kar · 
l•tahklarda o ldu. 

Şuıolg Avuıturyn Nazl 
lerlnin arzu ettikleri neti 
ceyi elde edememelerini te · 
min için: 

1 Plebiıt ı n yapılmaaı 
tarihini pek yakın bir za 
lllana ııkıohrmıı. bu euretle 
onların rol oynamalarına 
lmlcin bnakmak lıtememiı
tl . 

2 - Keza aıkari yaı kay
dı da Nu:ıler için bir dar 
beydi. 

Eıkl ıoıyal hırlatıyan par
Uıl menıuplım, katolikler 
ve kral taraftarluıoın; bu 
büyük eluerlyetln blok ha· 
linde hük6metln politika11 
lehinde rey verecekleri de 
anlatılınca Nutler reyi · 

l Sonu ikinci eayf ada ) 

Türkdili 

\ ·iyanuyrı giden ue bir be
yan neme 'llt!şredcn Hitlu 

Vıyana, 12 ( AA. ) -
AvusturyadR Rıııveldl Şu 

ınigin yerine, vllpmak Cste

dlğl plebiıt karftsında Al 
manyanm aldığı ş iddetl i 
ted birler netfce&a Şu~otg dün 
gece istifa etmiı ve yerine 
naıyonal ıosyallstlerden 

Dahttlye Nazırı B. S eys 
lokuar t gelmiıtir 

Şuınig tevki[ edı lm ıtir . 

Diğer tarafton yeni Baıve 

kil Hit lere müracaat ederek 
husule gelmesi muhtemel 
kftrgaııklara karıı gelmek 
için Avusturyaya Alman kt 
taatı gör.ıder il mesıni istem iş· 

tir 

Bunun üzerine bu sabah 
Al mcın kıtllfttl A vueturya ya 
gelmitlfr Kuvv~tler Viv11 

dar Avuıturya milletinin 
bir pleblıt ile kendi nrnkad 
derahnı tay in edeceğini ilan 
etrniştiı'. 

Aımanyanın bu suretle 
Avuıturyaya el koym sanın 
beynelmilel akitlerine gelince 
İngiltere ve Franıa bu ha 
rakatı protesto etmtılerdir, 
Almaoya bu proteıtoları red 
etouıttr. 

hal yan meha f ıl' hiç bir 
harakatta bulunmamaktadır. 

Pariı, 12 ( Radyo ) -
Avusturya hidir;eleri bütün 
Avrupada teıirtni göıtermit 
tir Pariı ve Londrada mü · 
him hidlıelerio vukuuna in 
Uzar edllmekt,..dtr. 

Perl&, 12 (Rıı.dyo) Ha 
riciye nazırı lvon Delboı;, 

bugün ı-.. lma n ıeflrlnl kabul 

ehni§ ve A vusturyada bat 

gösteren vaziyet doiayislle 
uzun müdd~t konuınıuıtur . 

B. Delboı, müteakiben 

'J'evk{f o/unuH Avusturya 
Başflekili Şuş ıiq 

Avusturya se.ftrile de görüı · 

müıtür 

Alakadar mehaftl; Fren
ıanıu. Avuıturya hadl&elerl 
münnsebetıle lngiltere ile 
sıkı b ir teımua geldiğtni ve 
hadisenin, dikkatle takip 
edildiğini bildirmektedir. 

Portekiz 
Milli müdafaaya ehemmi

yet ıeriyor 
Ltzbon, 12 (Radyo) 

Portekiz hükumeti milli mü 
daf aa ılerlne b6yük ehem 
mıyet vermektedir Porlektz ı 

ordu ve tayarecılik için 

1akında İngiltere. Franaa ve 

1 
İtalyadan mütehnuıı ıatiye· 
cekUr. 

Avrupa Gazetelerinin Balkan Antantı Kon-
seyinin Ankara Toplantısına Dair Yazılan: 

'' 
·-- - _c _______________ _ 

· lılar H fikir Oldu 
Bir Daha Gösterdiler.,, 

arını 

''Avrupada Kara Bulutlar Toplanırken Anka
ra Konseyinin Verdiği Kararlar Bu Zi1mreyi 

Oldukca Yükseltmiştir.,, 
Avuıturya matbuatı, Bal · 

kan Antanta konaeyintn An

kar:ada akdettıği konferans 

hakk1nda haberleri ve kon 

feranı sonunda neıredileo 

r~ımi tebliği bir tefsir ve mü-

talaa yürütmeluıh:in do~ru· 

dan doğruya olduğu gibi 

kaydetmlttır . 

A11cak bu kuuf erauı ka-

rarlanom italyadaki akisleri 

ehemmiyetle tebarüz ettiril · 

mektedlr. Bu oeıriyata göre 

İtalyan imparatorluğunun ta

nınma11 yolunda Balkan Ao· 
tantıoın verdlğt karar Roma

da büyük bir memnuniyet 
huıule getlrmlıtlr . Çünkü bu 

karardan Roma, Balkan dev 

letlerlnio 16ttlklerl pollU 

kada artık hakikatleri anla

mak huıuıunda yüksek bir 

anlayıı göıterdiklerlni lıtld

lal etmlı ve Balkan devlet

lerlnln her birinin ılyaıi tı
ttklallerinfn kuvvetlenmeılni 

ılddetle alkıılamııtır. Bu mü

D&•ebetle evvelce Balkan 

devletlerinin kendi limanla

( Sonu 06rdanc6 Sa fada 

de görüşmelerde bulundu 
Belıırad. 12 (Radyo) _ 

1 
Balkan Antantı lktiıadi kon· 
ıeyfnin 12 otHnda Ankara . 

ıeyyablara azami teahhat 
göıterileceğtnl btldlrecek •e 
bütüo Balkan devletlerinin 

da yapacağı toplantıda mü· aynı ıekllde hareketini lıti· 
him meıeleler görüoülecekur. 

Bllha11a dört de" let ara 
sıoda tlcafİ mübadelenin ar· 
luılması imkanları araıhrı · 
lacak ve turfıtik faaliyet tet 
kik edilecektir . 

Türkiye hükumeti, Yugoı · 

lav.va, Romanya ve Yuna· 
nlstandan Türkiyeye gelecek 

yecektir. 

Hatta Türkiye bokümetl · 
nan, Balkan devletleri ara· 

11nda pasaport vlzellnla ili· 
vıuı bile teklif edeceği 161-
lcnmektedir. Bu ıuretle mü· 
tekabll turizm hareketlerinin 
arbrılrna1t mümkün olacak -
tır . 

Balkaniktisadikonseyi 
Ankarada Toplanacak 
12 Nisanda yapılacak of aıibUtoplantıda Balkan Antantı 

devletleri ekonomik meseleleri tetkik edilecek 
Lonclra, 11 (Rad10) - Al· 

mao haric iye nazırı Von 

Ribbentrop; bugün beraber 
lerlode zevcesi alduiu hal
de Bukiogam aarayıoa git. 

mit ve kral altıncı Jorj ta 
rafından kabul eddmtıtir . 

Von Rebbentrop, ıefl r 11 

fatlle krala arzı veda etmlf 
ve itimatnameılnl geri ala 
rak saraydan ayrılmııtır . 

Voo Ribbentrop fnglltere 

Faşist 
Meclisi Kont Cianonun ra

porunu tet~ik elli. 

' 

H. Kont Ciano 
Rorna, 12 (Radyo) - Fa· 

tlıt mecliıi dün ıaat 22 de 
Mu1aolinio rlyaıett altında 
toplanmııtır. 

Meclis; parti genel sekre · 
teri vaııtaalle hariciye nazı
rı Kont Ctano tarafından 
verilen uzun raporu dtole 
miıttr. Rapor bizzat Muıao . 

ltni terafından okuomuıtur. 
Bu toplantıda parllmen 

to yerine kaim olacak kor· 
poratlf mecllıioln teıkill 

hakkındaki kanun tia ıöz · 
den ~eçlrllmf:§Ur. 

Faılıt mecllı•. 

oe aaat 22 

hariciye nazıra Lord Hali· 
faks ve İngiltere harlcl1e 
nazarett müıteıarı Sır Alek
aandr Fandenman hazır ol
dukları halde baı•ekil Çem· 
berlayn tarafından kabul 

edllmit ve iki aaat kadar 
konuıtuktan ıonra, M. Qem
berlayn ıle l.edi Çemberliya 

lllraf ından ıereflne verilen 
ziyafette reftkaalle birlikte 
bulunmuıtur . 

Almanya Hariciye Nazarı, 

akıam üzeri tayareyle Ber

ltne dönmGıtür . 

Von Rtbentrop ve refika
sı; Alman ıefaretl erkanı ve 

lnglltere hariciye nazarati 
yüksek memurları tarafın· 
dan tayue istasyonunda 
u;urlanmııtır. 

lnglltere·Almanya müza· 
kerelerine yakanda baılaoa . 

cağı ıöylenlyor. 

BeJıırad, 12 (Radyo) -
Londrada bulunan Alman 

Hariciye Nazırının Avuıtur

ya hidlıeleri münaaebetlle 
derhal Herlioe dönmeıi bil
dirilmııtır . 

•••••••••••••••••••••••••• 
S Küçük Haberler i 
~--·····················-' * Londrada bulunan mil· 
it banka11 dtrektörleri bu 

ayın ıonuoda memlekettmtze 
döneceklerdtr * Antakyada tazyik tek
rar baılamııtır. 

Yıoe buradaki bazı da· 
irelerln müb6rlerl •Suriye 

Cumhurl1et1. tbareılle 1enl
lenmtıt1r . * Millet Mecllılntn büt
ce encGmenl; Oımanh Ban
kaaı imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkındaki kanuna 
mOzeyyel kanun liyibaıının 
müzakeresine baılamııtır * Ankarada yeni bir 
hukuk (akOlteıl bln81ı fap -



SAYfA : 2 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Rır ikametgahın değiıme· 

s\ y~n sı nın ittıh 11 2anft müte. 

vakkıft ı r. Bir k lmsenın ev· 
velce bir iluunctgiıhı mev· 

cut ol duğu tavın edi lemedi 
ğı vevöhut malık ı ecnebiye 

deki ıkametgahmı t e rk et 
mekle bera ber Türktyede 

henüz yeni bir ikametgaha 
sahıp olmadığı takdırde el 
ye vm sakin ol duğu ms h l\lle 

ikametgahı nazarı ıle bak ı 

lır . 

:a 

Şöyle ki . ıkametgiıhını ter 
kederck yeni hı r ık'im •·tgah 

tayin etmek ı stiyeıı kımse 

yeni iko metgahında > t> r leş · 

mek ve orasını ika m etgah 
ı ltlh a z e tmek fıkır ve mak · 

aadıncla o\duğunu bir t l\ kım 

ahvali zahiresi ıle göster · 

mek lazımdır. Meı1ela tica · 
ret aleminde müstamel bu 
lunan (slrgüler) neırl gibi 
bu turetle kendisine yeni 

bır ıkametgah lttıhaz etme 

yıpte fasılalı fHılasız bir çok 
yerlerde az ve çok dolat 

mıı ve oturmuı olması ile 
ikametgafunı değlttirmlt ıa· 

yılamaz . Ve hakkında açı

lacak dava yine eski ika· 
metgihı mahkemeıinde açı 

lır. Makalemize mevzu tet· 

kil etti~lmiz 20 inci madde 
nln birıncl fıkrar.ı (ikamet 
ıahın değlımeıl yeniılnin it 

tihazına mütevakkıftır ) Bu 
maddenin ikinci fıkraıı iıe 

(bir ktmsenin evvelce bir 
ikametgahı mevcut olduiu 
tayin edtlemedlii veyahut 

memalıkt ecoeblyedeki ıka
metrahını terk etmekle be 

raber Türklyede bir ikamet· 
gih sahibi olmadıiı !akdlr 
de elyevm Bakin olduğu 

mahalle ikametgahı nazarı 

ile bakılır . ) ltte (!U ikinci 

fıkraya nazaran bir mcmlr 
kete gelerek oturmokta bu · 

lunan blr ıahıın o memle 
kete gelmezden evvel baı 

ka bir mahalde tarif ı&b ka 

nuniye veçbile ikametgahı 

olduğu aabtt olmazsa ahiren 
gelıp oturduğu mahal ~ka 

metgihı ıayılır. Birde Tür· 

kiye haricinde bir memle 
kette oturmakla ora11nı 

ikametgah ittihaz eden b ir 

Türk oturmakta olduiu ec 

nebi memleketi terkle Tür 
kiyeye döndüğü te kdtrde 

Türkiyede daimi bir ika 

metgah ittihaz etmezs .. ve 

lev ki m uvakk teo bulundu · 

iu mahal ıkametgihı addo 
lunup ecnebi memiekettekı 

ikametgahına müracaat otu · 
namaz Su huıuılara d : r 

o lan ıkAmetglhtan ml\kSl\t 

m evzuumuz o lan hakıki f& 

hısla.rıı doır olım ikdmf'tgah· 
tır . Kanunu medenınin 45 
inci m ddesinddu hükmi 

şahaslar." müteallik ıkamet 
gah 49 uncu madde muci 
b ınce h üi< mi ıahsın ıkıımet · 
gıihı nızamnamesınde hılif ı 
n hGkümler bulunmadıkça 

muamelelerinlo tedvir olun 

duğu mil haldır. Daha e v 

vclce d e arzettlğım gılıi, bır 

da vanın açı lmasında ıkısmet· 

gih noktıhtndan evvel~mır 

ne mehkememn salahlydi 
mevzuu ba his olacağmdan 

ıka~ıetgah keyfiyeti bır çol( 

davalara müessırdır. 

S lahiyetııiz bir mahkeme· 

de davalnrının rüyetini tah-

rlri bir mukavele ile kabul 
eden ikl tarafın bu haptnki 

nıukavt:leye r iayetlerini te 
mın makudı ile vııızıı kd 
nunun hulrnk usulü muha 

kemele rinin 22 inci madde 

slndc {m11hkemenın ıa li.h i 
yetı inlızamı imme esasına 
binaen tayin edilmem•§ olan 

hallerde iki taraf bir veya 
müteıı ddıt ihtılaf larınm sa la · 
hıyettu olmıyırn mahal 
mahkemesinde görülme11ınl 

hıhrirı::n m al a vt•le edehll~ 

ceklerııı l ve o nrnlı kcmen ın 

de b u d a vn•11 bok mllktan 
ı nttna ed ecnı yt: ct-ğ tnı bildir 

ın l ş tı r . 

AVUKAT 
/{as11n Sami Paylı 

Sonu Var --

Talebenin 
Marifeti 

Paria ünlveraiteıl talebe
'inden bazılara: geçen hafta 
bır birahanev~ gitmişler ve 

birkaç bira içtıkten ıonra, 

gürültü etmeje batlamıılar 
dır . 

Bırahane nhibi, sükfınrti 

ıhlal eden talebeyi zabıta 

marifetHe kapı dııarı etmiş · 

tir 

Üniveraıte talebesi, erteıl 
akıam bütün arkadaılarını 
teplıy rak gene aynı bira 

haneye gıtmiıler, en son 
muayı itaal edlociye ka 
dar salonu dolciurmuılar ve 

ıonra da, yarımıar bardak 
hıra ısmarladıktan sonra, 

yarım saatte bır yudum iç 

mek ıarlile gecf'! yarı11na 

kadar kalmıılar, bu aurntle 

birahaneyi o geceki hatıla 

tından mahrum bırak•ı·ak 

tnt ıkem almıı\e.rdır. 

Garip bir rakam 
Bazı rakamlarda kera· 

met vardır Meseli 91 ra· 
kamı, birden dokuza kadar 
r1tkamlarlo darp edıldiği 

takdırde elde edi en yeküo 

larda şu garip cihet göze 

çarpar: 

llasılı darpların verleri 
yukarıdan aıağıya 1 den 
dokuza kadar ikinci onlar 

ıırası Afağıdan yukarıya bir 
den dokuza kadar ve üç~in 

cü yüzler h"nesi de yuk,. 
rıdan afağıya bitden sekiz" 
kadar raknmlardao mürek 
kep tir: 

1 

2 
3 

x 91 91 

x ~Jt 182 
x 9l - 27J 

4 X Yl · 364 
5 x 91 455 
6 x 9t - 546 
7 X Dl 637 
8 x 91 - 728 
9 x 91 - 819 

Yabanct ~anla yaşıyor 
Amerıkada bir l<adın Nev 

york hastahorıelerınde hR~

ta\anımş ve doktorl ıuca RÖ 

rül e u lüzum üzerine a meli
yat masasına )'a tırılarak bir 

kaç gün içinde kanı değiş 
tiri l mf~tl r . 

Cu kadın elli bir ya§ la 

rınd dır Ş ımdı haıtan baıa 
ynbancı kanla ya§amakta 

ve g itt ıkçe de gençleşmekte 
nlduğu gibi , ııhhBtçe de çok 

iyi hir halde buiunmı.kta· 

dır. 

TORKDILI 13 MART 1131 

Yeni Bir 
Tehlike 
işareti mı"? 

@)~==============================================!mi 

SEHiR HABl5RLERi • 
l@=================================================tı~~-

1 Ha A'evinde''Bir Kavuk 
(Batta rafı birinci sayfada) 

imda müıtenklf klllmıya 

karar verdiler. 
Nüfus 

Çünkü kazanRmıyacak· 

ları aıikirdı 
Burava kadar vaziyet Şuı 

nisr içın bir muvaffakıyet 

ıaytlabtlirdl. Fakat bu açık 

muvaff akiyettir ki Şuınigi 

ve taraftarlarının ha r11 le tini 

büyük bir muvaffak l)leh • .z 

liğe düıürdü 

1 Devrildi,, in T e sili.. Dairelerinin vereceği cevap

i Gençler Eseri Muvaf f akiyetle 
Başardılar. 

Avusturya nazi!eri ve Al
manyl\ bu defa. h~r ne bl\ 
ha~rn a n lurııe ohanı ü~tün 

çıl<ı ıı A )'I gö7e aldı l ar Ve 

kftti harekete geçtiler . Ş'.Jşn ' g 

islıf" Y" mecbur o .du . 
Bu günkü sayımızdakı 

1 

telgrafda da bildfrildijl gibi, 
yerine derhal Nıuyonal Soı 

yalistlerden Dahiliyf'! Nazuı 1 

R. Sev• inkar getirildi . 

Hükumet Nazilerin e\ıne 

geçince tabii bugün y1.1p•I 

maaı mukarrer reylam da 

suya dGıtü 
Fakat vaziyet bu kadarla 

kalmıyarak. yeni Baıvekıl 

flıtlere müracaat etmlt ve 

vukua ıelmeıl muhtemel 
kargaıahkluı önlemek için 

Avuıturyaya Alman kıtaatı 
göoderJlmeılni talep etmlı · 

tir. 

Bu istek derhal yerine ge 

tirilmit bulunuyor. 

Bugün Avuıturya; Alman 

kıllarının iıgali a l tındadır 

Httler, neırettiğl beyan· 
namede birkaç güne kadar 
yapılacak bir reyiamla A vuı

turya milletinfn kendi mukad · 

deratını tayin edeceğini bildi

rirken, Franaa ile İngiltere de 

Almanyamn, Avuıturfaya el 

koymaaını tlddetle proteıto 

etmektedir. 
Bir kaç gün ıonra topla 

nacak reylerin ve proteıto 

ların Alman askerlerinı Av· 

uaturya topraklarından geri 
ye döndürüp döndüreoıtyece · 

ğlni kestirmek her halde 
ıüç olmasa rerek .. 

Yalınaz Avusturyanrn, Al 
manya tarafından i11ıal f'dil

mif bulunmaıı, eıaaen pek 
pazık olan dünya ııyaaetinl 

büıbütün bir çıkmaza ıok 

muıtur 

Evet, Avuıturya İfgal edil· 

dı. fakat Avusturya mese · 

lesinden doğmuı muhtemel 

tehlikeler sona ermıı değıl 

d ı r Kararan sıyaset bulut -

tarının ne getıreceii §imdiden 
kestirilemez 

Bunu gelecek günlerin 
hadıae\erl ortaya koyacaktır. 

Türkdili 

Kücük , 
Prenses 

Günün hirlnde. düı.yanın 

en büyük tahtl a rından b iri· 

nl i fg/\ I ~decek olan logil 
t ere velıahdı küçük prenses 

Elızabt-t, dahA. on iki vat 

liirmde olduğu halde ev it 
lerine büyuk bir ehemmıye t 

vermektedir . 

Küçük prenses. haftanın 

muhtelif günl~r ı ncle ıMaya 

da vet ctt ıi! i dostiarına . b z 
zat tedarik ey l ediği reçel 

lerden ıluam etmekte: çay 

veuh t'.' yi. k< ndiıl hBznla· 

rnaktadu 
Küçük prenıeıı, içtimai 

Temsil kolundaki gençlu diğer bfr tseri oynarktn 
Halkevf tematl kolu tarafmdan akıonı lbn!rrf'f ı l< Ahmet 

Nurlnin "Bir KRvuk Devrıldi . ,. adırıdak' t•seri rnuvaffakt· 

yetle temsil edilmittir 

Telt'tllde Valimiz 8. Ethem Aykutla l:alabahk bir halk 
kütlesi bulunmuıtur. G ... nçler temıilt muvaffakiyetle baıer· 
mıtlar ve çolc alkıılanmıtlardır. 

T ayare Piyango unda 
Kaz~n Numa alar .. 

1 9,185 Numaralı Bilete 50 Bin 
Lira İsabet Etti. 

Türk Hava Kurumu Sa 

yare piyangosunun betlnct 

keııdcıinin ılk çektlıtinde 

ikramiye kazanan num1tra · 

lar ıunlardır: 

9185 
Elli bin lir4 

j 5 l 16 
On bt-ş bin ltre 

l.:S543 
On bin Ura 

24870 
Hın lira kazandılar. 

Ueş yüz lira kazananlar: 
65 1170 1507 2285 

6460 15690 22095 22099 
22132 25016 ~5173 L. 6854 
30503 32875 36629 37630 

iki yıiz lira 
20j5 8387 

1 6317 6665 
14218 15366 
2 1112 22858 
28020 29248 
31109 31901 
34855 36090 
39176 

ka:anaıılar; 

5375 5713 
1J 169 ı 1234 

15620 15773 
.. :nı 1 ıôoo2 
30662 30976 
34386 :i480U 
37480 38845 

rü: lirn ka:anualar: 
993 1064 L853 4165 4387 

5005 7824 8282 8377 8757 
8768 10263 t04ül 11184 

1~871 1~342 14824 15 59 
15761 15862 15955 16 153 

' hızmetlere de ehemmiyet 

verıyor. rei"i hulunduğu kü 

çük k.-dardan müteıekkil 
bır izc ı cemiyetine rıyaıe t 

ediyor. bu ccmiyetın idare 

he yet i azasını her çarıam ~a. 

günü muntaz" man topluyor 
ve sa ray;n ·apuında on l arı 

kartılamak ve uğurlam k hu 
susund l\ kuıur etmıyor . 

İngıltere velıahd ı , sırf bu 

cemlyetm itleri geri !·a lma 

aan diye, baha11 ile anasmm . 

llkbııhArda Parlu· yapacak 

ları zlyaıete ltllrak etmiyor 

16407 17207 17556 
18391 18848 t968ti 
J99l0 20099 20562 
21798 23336 23747 
25)15 25498 26501 
27734 29691 3U025 
~106() 32018 32747 
33243 33658 36i25 
37158 37866 38745 
35310 

19729 

21451 
24373 
27091 
30746 
33()79 
36761 
38817 

50 Rin liralık lıüyük lk 
ramiyenln onda btrı İıtrm 

bulda iki Musevi kızının 

mü~terek~D aldıkları bilt-te 

rıın bet ctml~Ur. 

Bugünkü 
Kupa 
Macları • 

ldmangücü ı l e İdrnanyur 
dunun yaptığı maçlarda be 

rabere kaldıklarını ve bu 
yüzden merkezdeki üç ku 

lübün puvanlart yekdığerıne 
denk geldiğınden maçll'nn 

tekrar edıl me•i zarureti hct 
sıl olduğunu yazınııtık 

Merkez kulüpleri araıın 

daki tekrarlanan bölge ku · 

pası maçları bu günden iti· 

haren baılamaktadır. 
• 

Bugün, Birhk- Güç ikinci 
takımları saat 13 de; birin· 

ci tak11nlıu ı da ıaat 15 ,:~0 

da ktltfı l aıacaklardır . 

Bir kadmm hakareti 
Mıırtlı mahalleı lnden Muıı · 

tııfn kın ll r:tb i bc,nynı m l'l 

ha lleden k undura cı Ha lıse 

linnen hakaretle bulundu· 

ğundan ynk laom ış, hak 

kmd tohkikata bat anıl 

mııtır. 

lar kütük kıyıtlınna isti
nat ı~ecek 

Dahiliye Vekaleti alaka· 

dar lara afağıdaki tamimi 

göndermiıUr: 

Medeni ve ıahıi ahval 
ha kkında mahkemelerden, 
notf"rlerden ve dij?er daire · 

lerden vukubulan lıtizaha 

bazı yer nüfuı ıdarelerlnin 

kütük kaydına tedklk etme· 

den alakadarların ellerinde· 
kı cô7.danlara bakarak ce 
vap verdikleri ve kütükteki 

um vaziyetin cüzdanlara it 
lenmemlf olm1111 haaebıle 
noksan veya hakikate aykı · 

rı verılen maliimat yuzun 
den '-lrçok yolıuz ve yan · 

lıt lulrarlar tttihazına ve 

blnnetice umumi hakların 
ziyaa uframaaına sebebiyet 

verildlil anlaıılmaktadar. 
Nüfus idarelerince veri· 

lecek ce•apların mutlaka 
kütük kaydına dayanması 

ve ıon vukuatı tbtlva etme

si llzım ıeleceiinden bu 
lazlmeye riayet etmlyerek, 

yanlıthia ve yolıuzluja ıe· 

bep olanlar hakkında taki· 
bat yapılmasının 1rerekenle· 

re önemlt! tebltit tamlmen 
dca olunur. 

Unıumi Mecli
sin Toplantısı 

Uzatıldı 
Vtliyet lJmumi llechtl 

dün oo üçüncü toplantı11n1 

yaptı. 

Eıkt zabıt aynen kabul 

edildikten ıonra dahiliye 

encümeninin Balıkeılrde 
yeniden teıkll edt1en tahrir 

arazi komisyonuna bir ye

dek. bir aıil aza intihap 

olunduğuna dair mazbataaı 

okundu ve muvaflk bulun· 

du. 

Riyaset, bütcelerln tevzin 
edllebtlmeıi tçln top . 

lantının 1 O gün müd 
ı detle uzatıldığını bildir 

dl. Bürhan (Bandırmaya) bir, 

Mehmet (Manyaıa) iki gün 

izin verildi 

Meclit pazartesi günü sa· 

at on beıte toplanmak üze· 
re görüomelere ıon verdi. 

Meclisin temdit edılmiı 
oldu~u vılayetce dün tel· 
grafla Dahlhye Vekaletine 

btldtrilmtştir. 
Umumi Meclisin cuma 

günkü toplantısında Bandar · 

ma üyelerınin bet ıenellk 
maarif proğrAmıoa btr ilk-
okul yapılmasını iıtedtk 

lerı yer Bandırma deiıl\ 
Mıınyastır 

Takrirleri muvazenei ma · 
lıye encümenine havale 
olunmuıtu . 

Serhoıluk 
Mehmet oflu fethinin ıer· 

hoılukla iıtlrahatı kaçıra 

cek ıekılde 1ıuaket ettliı 

gürülerek yakalanmıı ve 

adliyeye. verllmlıtlr 
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AZ ME - EZE ili & 1 

dikten ıonra Nezihe için ha 
yatın acı safhaları baı 

lamııhr 

fORKDILI 

kardeş'erl ağlıyarak jandar 
manın etrafını aldılar. On 
batı, od!lda gösterilen yere 
oturur oturmaz küçükleri 
tE~ıkın ettikten sonra aynı 
vakur, daha canlı bir ıeıle 
yine baılodı: 

SA.TPAı! 

r•••••••••••" 
ı Halkımızı = 
ı Davet ~ 

-=--=: Kaçınlan 1 Kız=---
:-ı-:t •• 

Günler geçtlkce hayat on· 
un için çekilmez bir hal al · 

mıı, yedi yatında bu ha11as 
yavru evin bütün itlerini eli 
ne almııtır. Artak Ü\oey an· 

ve hakiki btr hanım, Nezihe 
iee büyük insanların bile ba 
ıaramıyacağı itler döndüren 
kıymetsiz bir hizmetçidir. 
Bu hal itte böylece ı1ekfz ıe· 
ne kadar devam etmtı, ha 
yatın kahır ve çillelerl ço· 
cuğun bedeni ve ruhi nema. 
st üzerinde derin akisler yep· 
mııtır 

ünde durdu Üçü de atlardan 
indiler Biraz uzunca boylu· 
ıu dlierlerinl atların yanın 
da beklemelerini emrednck 
hafff darbe::lerle kapıyı vur· 
du Aradan bcı. on saniye 
geçn gf!çmez kapıyı açıldı. 

Elemden saçları biraz daha 
ağarmıf, çektlil lztirap yü 
zündekl clzgllerdcn, çöken 
ve biraz daha etrafa mora 
ran gözieranden o k u na n 
muhtar, kendiılol toplamağa 
çalııarak: 

Hu sabah köyün üze 
rinde Akyol lıtlkametindc 
bir kaç el silah atılmıı, bu . 
nu duyan bckç ı ile çoban o 
tarafa doğru koıuımuılar. 
ıleride yol üstünde bir kaç 
kitinin boğ•ıtufunu görQnce 
hemen vaka mahalline yetiı 
mitler, bu aırada aizln ak· 
rabanız olan, yani çocuju 
asıl kaçıran oğlan, hafıf ya. 
lalandığı ıçin bekçi tle ço
banı görür görmez teıllm 
olmuı; kendisine yardım 

1 14 Mart 938 tarihine ı 
~ teıadüf eden pazarteıl gü t 
t nü ıaat ( 14) de Doğum t 
t ve Çocuk Bakımevf, Köy t 
t Ebe mektebi binasının te · 9 
t mel atma merasimi yapı t 
! lacağından bu hayırlı tö· ~ 
C rende bulunmak arzuıun· f 
t da bulunacak 1&Jın hal- t 
e lnmızın muayyen zaman · ı 
•• da tören yerine onur ver- t 

- Sen bu dalaver~ye De 
dersin Mehmet? 

- Vallahi ylğeo, benim 
bu lıe bir türlü aklım yat 
tnadı. Üç yıldanberi köyde 
bu kadar •ıler yapan, ten
belhane diye üç kahveden 
birini kapattıran, zaman za· 
rnan deltkanlılara luıhveler· 

den çağartarak cahilliğın, 
kız kaçarmanın ve daha Laı· 
ka birçok yolıuzluklarsn kö 
tül6ğünden bahs.-.den ve bir 
dediflni her halde yaptır
rna11nı bilen böyle bir ada
mın kızını nasıl kaçırırlar 

bllmemki (!) .. Hemde çocuk 
dahıı çok uf ak .. 

- Aıkolıun ıarı Oıma · 
ha doiruıul.. Bu ne cesaret· 
Ur birader. Daha akıam 
kahvede beraber oturmuı, 
Pamukların, darıların, bui
dayların , koyunların vaziye · 
tinden; ıuradan buradan 
uzun boylu konuımuıtuk. 
Böyle bir feyden biç bahıet· 
•edt ve böyle belalı bir ite 
atrfıeceğlne dair de onda hiç 
bir ammare belirmlyordu. 

- El oilunun fçt bfllnml 
Yor Halil . Zannıma göre bun· 
.ta muhakkak bir sır ola 
cak Bakalam nıuıl olaa ya· 
rına kadar bu if meydana 
çıkacaktır. Ha! iıte bak, :rap· 
tiyeler geliyor. Bunların el 

inden uçan kut bıle kurtul 
illa~, uçan kut· ·· 

~: * * 
Veli aaa köy mekteblnın 

~•kt mualltmlerindendir Doğ 
ruluk mertlik, çahıkanlık ve 
narnuıkirlıjıle köylülerin hür· 
met ve ıevaılerini kıuanmıı, 
üç, dört ıenedlr köy muh· 
tarlıiını eline alarak hiçbir 
anuhtarın bf'ceremiyeceği tı· 
ler baıarmııtar. Senelerden 

Hayır, fenahk yok, fa / 
kat olan bttenden bir parça 
bite bahsediniz. Y arııma 
k•d•r dolu bir bardaia bir 
lı~alda vurulmuı gibi ıçeri 
den bir tıng ır tı duyuldu. 

Strnmonı sesini yülu•lttl 
Ye selaıetle görütmeğc baı 
lada 

Bay Sprague, zlynreti· 
hl haber vermek için bana 
telefon etti. Buraya girdi 
iinde, Pek heyecanlı görü 
nüyordu, hatta acaip diye-
bilt 1 

rhn. Kapıyı bana kilitlet· 
dikten ıonra ve bütün diğer 
her d b fey en evvel. dııuı 
akmak için pencereye lrnı 

tu. 

beri gen kalan tarlalar hu 
dirayetli" adaman teıvlk Ye 
çalıımalarlyle ıuya kavuı·~ 
muı, mektep tamir eturllmlf, 
köy delikanlılarına yükıel 
mek cemiyete fay dalı ola -
btlmek için nelere riayet et· 
mek kap ettlfl hakkımla 

d:ıima fiklrl~r verilmlf, 1'ül
tür tılert ve daha buna mü 
mıuil hazı karanlıklıu tenvir 
edilmiıtir . 

Belkide bu luymetli babe, 
çocuğunun daha ziyade ra 
hııt etme11. önce üzerinde 
kanıHı.t gerdtE:i nadide pa · 
pal yaımıın daha olgun bir 
tekilde yetiılirilmesı fçır, ev· ı 

lenmiıtt. f ah at her yerde 
tesadüf edilen, kendilerine 
kuvvetle itlmed olun~n mü 
nevver ıahılyctler arasında 

bile vahim neticeler tevlit 
eden, cemiyetin kendisinden 
dzami istifade edebılec~ğ• 

beklenilen birçok ııenç ne 
ıılleri zehirli Jğnelertle ted 
ricl ıurette öldüren üvey anne 
entrikaları lfle bu btça re 
yavruyu da günden güne 
soldurdu. Dıier bütün köy 
lertmtze bir numunei timsal 
olan babanın g8zlerlne ka
lın bir perde çekti Y elittir· 
diğl talebeleriyle övünen eı· 
ki muallhn bu vaziyet 
karıısında tamamtle lakayt 
kalmıı, ıevgfsini, thtlmamını, 
baba muhabbetini daha zt 
yade diğer yeni çocuklarına 

hııarelmıı. hatta çocuğunu 
hiç okutmamıı, onunla hiç 

- Hoı geldiniz, hayırlı 
haberler getirdin değil mi on· 
baıım, dıyebildı. Onbatı dai 
ma etrafı tarassut eden, ye 
rinde duramıyan, alev fıtkı 
ran gözlerini zorla babanın 

periıan saçları arasında gez· 
d2rdikten ıonra tıpkı azim ve 
iradenin timıalı olan bir bey· 
kel gtbi kendiıinı topladı 
Vakur ıeııyle anlatmiya 
baıladı: 

lıte köy kalkmmasında 
mühim roller oynıyan bu 
ftguzar adamın yalnız bir 
kuıuru vardır. O da: Biricik 
kızı ib fazla me11ul ol 
maması; ıonsuz bir ihtimam. 
la yetiıttrilmeıi icabeden ök· 
ıüz yavruıunu baıka ellere 
terkederek bütün kuvvet 'e 
kudretini dtğer yollarda kul 
lanmaııdır. 

Bu çlllekeı baba ilk 
kar11ın1 veremin pençeılne 

terketukten aonra ken-
dlıine yeılne hır te 
ıellı kaynafı ve doyulmı 

yan bir bahardan batıra ka 
lan üç yaııadakı kızı Ne· 
ziheyl bir müddet akra 
balarına terketmif, bot ka 
lan yuvayı doldurmakla eı 
ki acılarını unutabtlmek iç 
in Nnıheye yeni bir anne 
11lnu§hr. Hu ıurctle Madrao 
dağlarının hayat fııkıran 
çamfıkJarına dojru tırma · 
nan bu tirjn köyde bir ba 
h ar ıahabı ku~ cıvıltılarilf' 
birlikte hayatla hayata göz
lerini açan Nezihe pek kü 
çük yafta üvey anne kuca 
inuı atılmıtlır Gerçi ilk gün· 
Jerde ann~ıinden, hakiki bır 
anne ıefkatt gördü lıede bu 
ıefkat pek az devam etmif, 
kendlıtoe rakip olan ilk 
üvey kardeti dünyaya gel 

- Bılhaua ne öğrenmek 
istiyordu 

- Ne zaman rüvelver 
çalınmııtı; bunun muhakl,ak 
cinayet akıamı olduğunu 

on& ıöyledı m. Zıra öğleden 

sonrA onu ev iılerıle mefgul 
iken görmü~tüm . Sonra o 
akıam kimin geldiğınl sordu 
ve ona Voodhuryden baha · 
ettim 

lzahat'an memnun gö 
ründü mü? 

Bunun htçbır ıuretle 

ehemmiyet• olmadığını söy
liyerek bafıle yalnızcll bir 

•taret yaptı 

• Ehemmiyeti olmadığı · 

te uğraıamaz olmuıtu . On
un, bahar dolu nemli gözle 
rlne hiçbir zaman bir baba 
gözüyle bakmamııı güneıler 
kadar temtz, parlak, saf yü 
.zünün aüoden arüoe soldu· 
ğunu fark edem~miıtı . Hey 
hat! . Çok aldanınııtı. 

;~ ~ * 
lkı gencın muhavereeinl 

yarım bırakan üç jandarma 
ıüvariei muhtarm evinin ön-

- Vaziyeti telefonla bil 
dirdtğinlzden yarım ıaat ıon· 

ra yola çıktık İlk defa Deli
orman iıtikametlnde bir ta· 

rama yaptık, btr ıey bula· 
madık . Arkadaılar Pınar fı· 

Ukametloe, ben de Yar alta · 
na dojru dağıldık. Buralar
da arandıktan ıonra hiçbir 
iz elde edemeden Kavaklar · 
da yine btrlettlk Burada ar· 
kadaılarla bir müddet m6 
zakereden ıonra Duran -
lar lıtfkametine doiru açıl
dı". Her birimiz btr taraftan 
mühtm görülen yerleri eli 
yerek evvela Yörüklere var · 

dık. Bunları o kadar ııkıt · 
tm:hiımtz halde yine iyi btr 
netice alamadan Duranlara 
yollandık. Oraya varır var
maz bir kır bekçlıl bizi kar · 
ııladı . Güler yüzle: 

Beyhude > oruldunuz 
oobaıım, kız yakalandı dedi. 

Yakaltlndı, kellmeıi onha 
ııoın dudaklarından çıkar 

çıkmaz içeride bir baimı· 

ma duyuldu Zavallı baba 
uykudan uyanır aibj , yaka · 
landı mı. Varol onbaıım , 
ıözlerile onbaımın elle 
rine sarıldı, onu içeriye 
doğru çekti . Nezlhenin üvey 
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ÇEVİREN: Kemal Demiray il 

Doıtumuz. belki butün poliı hafiyeılntn yüzüne ka. 
bildiğini söylemedı, kattı . ! 

- Yemin e derim kı, bay· Vllltamı bir ku:gmlık ol· 
lar, Sprague daha fazla bir dası fırlath . 

söz söylemedi. Ben kendim - Ne oluna olsun, Sim· 

melerlnl dilerim. t 
ı. \TALİ t 

Ethem Aykut t 
.,.__ --------~ 

eden ıuç ortağı Gök Osman r•••••••!••••••~•••••••~ 

da tutulamamıı, kaçmıı .. Bun-: TURKDILI ! 
ları bekçiden öfrendıkten : Pazartesinden baıka her : 
aonra, hadiıenln nasıl cereyan: gün çıkar . Siyasal gazete •. : 

• • ettiğini ıyice kavrayabilmek : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
için bekçiye, bizi kızın ya. : Altı Ayhiı:400 • : 

"t '" 11 1 " • s • nına ao urme• ç o.emrettim • ayısı: 3 • • • • Gittik. . Kızınızm bulundu : Günü aıeçmtf sayılar 25 : 
iu eve varır Yarmaz arka
daıları dııarada bırakarak 
içeri girdim. Çocuk beni ıö · 
rür görmez çok korktu , 
utandı , sıkıldı Ne lıe, onu 
güçlükle yataıtırdım Vaka · 
nın nasıl cereyan ıtUğini ıor · 
dum . 

Cebinden küçük bir def. 
ter çıkardı, tıte aynen aldı · 
fım ifadeıl, diyerek okuma· 
ğa baıladı: 

Bu gün 1a bah erken ıu 
doldurmağa aidıyordum . ı.., a. 

ha henüz çefmeye varma 
mlıtım . Bardenbire G6k Oı 

man üzerime atıldı; ıaçlarım · 
•dan tutup aizımı ltkadı. Bır 

müddet çamurlar içinde •Ü· 

rüdükteo ıonra bir hayvana 
bindirdi. Ne olduiumu bilmi· 
yordum. Köyden bir parça 
ayrılır ayrılmaz. yanımıza 

baıka bırlai daha geldi. Bu 
gelen, hel' vakit annemden 
akrabanız olduiunu tıitttaim 
Ferttti. Annem batından 
btr an evvel beni atmak için 
bir çok kadanlarla beraber 
üzerime olmuf, Ferltle evlen 
mem ıçin 11kıttırap duruyor. 

Bara girdtjinde, Grane, 
l:>tnbaıı c inayete alt araıtır 
malar laburatuvarında Lee · 
yı çağırmak üzere telefona 
koştu. Fak at . onun Hat on· 
dan evvel gel miyeceatnı bıl . 
dır dıler Şı~ krırınlı bir be
nedıktin ~ııesılc, inme bi r 
şı~e künıel araınna konmu§ 
hlr uat yelkovanını ııörmek 
ıçin batını uzatan Grane 
nazarı dıkkatini celbettı . 

Vilyam: 

Stzi endiıelendiren aa · 
at iıe. dokuzu beı ıe\iyor, 
dedi . 

• • • kuruttur. • • • : ADRES: 1 
: BALIKESiR T0RKD1LI : 

~·············~········ ... 
du. Ben hiçbir ıey 161llyemı
yorum, her ıeyi pek ıe•tli · 
iim babama bırakıyordum . 

Halbuki babam benimle hiç 
me11ul olmadıjı için ıon 

günlerim bir cehennem ha
lini almııta. 

lıte Feritle ilk karıılaı1r 
karıılaımaz ıon olarak 
böyle bir tuzaja düıürüldü 

KÜDÜ an ladım . Ağlamalarım, 
çırpınmalarım , bajırmak iç
in çabalamalarım onlar üz
erinde hiç bir teıir yapma
dı. ArlıkJ durmadan afhyor, 
biran evvel benij kurtama · 
ları için dua ediyordum. 
Hatti uçan kuılardan bile 
imdat bekliyordum. Böylece 
ne kadar gittik, nerelerden 
geçtik bilmiyorum; birden· 
bire bir karıaıalrk oldu, 
yolumuzun1 üzerinde anııEın 
hızar glbt ... meçhul bir adam 
yaratılmıt ve ilk hamlede 

il. Kemal Sirıanoğlu 
(Lütfen sayf ayl çeviriniz) 

ra yaslandı, ıözlerfnl kapa· 
dı ve derin bir uykuya dal
dı . 

Sheridan Roadan gelince, 
V ılliams onu ıiddetle ıarttı. 

- Evvelce gördüğüm po 
it& bafiyelertnın en garibi 
ıizsinız, dedt bir itin hfllli · 
ni bulmak ıcabettiğtnden 

bir hafta zarfında bütün 
geceleri içtlklerı kahveden 
baıka btrıey deiildir, fakat 
ıfz, fırsatını buldukça dal 
ııçanı gibi uyuyorsunuz. 

Grane, kızım: 
- Kim uyuyor? Dedi. 
indi, ıöfere onlara bek-

ı nı mı? 
vaztyf!ti tuhaf buldum. monılan daha fazla hiçbir 

Gr11ne sağ gözünü 
mınktoe diktt . 

ada - fey öğrt-nmlt bulunmıyoruz 
Seulzlik içinde binadan 

ç•ktılar ve takılye bindiler 
Grane ıöferc: 

Allah kahrehin! Ancak 
ikı konsomoslon alacak vak
Umtz olacak. 

Takıtye bRkarken, Grane 
ıoğuk havada halkalar yap · 
m&.ğa çalıımak içın nefeı 
'Yeriyordu. isteğinin olma -
masından hıddetleoerek ıöy 
lendi : 

lemesini emretti ve hızla, 
fakat az emnlyetlf, bir yü 
rftyüıle üç katla bir binanın 
merdivenini hrmandı. 

Niçin? Bunu 
llıuıunuz? 

bıliyor 

I' - Sprague bana bir fCY 
0Yleaıedı, fakat tak lp edil

'-'lt olmaktan korktuğunu 
~'llnederirn. Perdeleri çekti. 
Yanıma geldı ve bena : "Sım 
ınonı , dedı, bayan Veıtlan · 
dı kimin öldürmedıği nl bil· 
dtxı · 
k • mı zannediyorum." Bu 
endı ifadeleridır, fakat kil 

uı · ln iımini ona ıordux.umda b • • 
•ııoı Hlladı ve bana "Ev· 

~-eli ıüphemın zail olmaııı 
•zırn ,, dedt. Soorl\ Veıtlin · 
dın rGvelverı hakkında sual
ler •ordu: 

- Evet bu kendi tabirle 

rldir. Sıze gizli btr kağıt 
Grane homurdandı: bıraktı mı? 

Allah kahrebtnl Daha Hayır, bay 
sıze ne sordu? Hiç hapishaneye gir 

- Shcrıdan Road, 5123 , 
dedi . Fakat evvela bizi bir 
bar önünde durduracak11. B k h b diruiz mi, Stmmong? 

af a iç ir şey. Siğara tüccarları için , 
Graoe lakaydane Villlam· Haplahaneye mt? nız . bu bir kardır halkalar }ap 

sa dönerek tekrar cttı: Sımmons gücenmitılı. Bayan Martınin otur- mak için ağızda duman bu-
" Baıka hiçbir ıey,, .. Benim hapishaneye gir· duğu yerdeğll mi? lunmak mecburidir .. 

Spra1ıue buraya gelır, taban· diğiml kim iddia ediyor ·· Barda mı? merıka halkı, ıükünetle 
ca hakkında bilgi edinir. Vo· Klmıeı bu sadece bir Fakat, hayar .. Şu She- suikast tertip edileceğinden 
odburynin ynkalanabıleceği- sual. rid&n Roattaki numara.. 1 neden haberdar edilmiyor? 
nı anlar; bunun Ü7erlna bu. Şu ha lde, ıizl bu als . Şöfer •ordu: Vlllfamr. zorla arJ\adaıını 
nun ehemmiyeti olmadığını kadar ediyorıa, ben hiç bir - Hanıl bar oluna ol · ara.baya soktu \•e onun dü 
söyler ve evine döner. Bu zaman hapishaneye girme· •tın mu:1 tüncelerini tazelemek içirı 
ne demek? dım. Gecenl7 hayulı olsun Graoe, ikinci suale: pençereyi açık hırAktı . fa . 

VtlJiamı fikrini eöyledl: Hizmetçi kapıyı. t•tkan iki Evet, cevabını verdi. kat Grane derhal ) Htıkla · .. --------------~~~---=-~~~~_:_~:........=._~~~~~~~~~~-

Albert Prudençe lımlolo 

karıısına konmuı btr zile 
bastı . kapı açıldı, Villlamaı 
içeri sokarak arkasından 

kalın , yeıtl bir halı ile ıüı· 
lü bir merdivenden üçüncü 
kata çıktı. 

Bay Prudence, ıüzel ye 
ğenl hakkmda hiç birıey 

hatırlamıyordu . Bu, yaııoın 
teıirlle kanburlaımıı bir ih 
tiyardı; be1az saçları tarak · 
tan geçlrllmit pamuğa ben· 
zlyordu . 

S0R0VOR 
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Kacırılan , 
Kız 
(Oçüoeü ıayf anın de•amı) 
Oımanın &zerine atalarak onul 
1ere yuvarJamııtı. Sonra 
koıarak benim yanıma ıel
dı, ku••etlı ellerfle bilekle· 
rlmden yakalayarak köye 
dofru kaçırmafa baılamııu. 
Bu ıırada e••ell etraf ama 

'' alkar1lılar Hemfiki 2 O duklarını 
BirDaha Gös erdile ".,, 

Ayşebacı Köyü 
Muhtarlığından: 

Köyümüzün otlakh•e merasınm hır seneliği ıatılak bu· 
lunduğundan taliplerin yüzde on beı pey akçalartle bera
ber ihale günü olan 16 - 3 - 938 günü saat 16 da 
heyetimize müracaat etmeleri tlin olunur. 

t•ıkın t•tkın bakan Ferit 
koıarak bize yettımtı •e 
beni kurtaran o meçhul ada 
mıo üzerine ablmııta. lıte 

tam bu aarada kendine re· 
leu Oımanın attafı kurıun 
lardan blrtle Ferit yaralan· 
mıı, Otman tıe ileriden relen 
çobanla bekçiyi a6rür 16r 
mez k•çmııh. 

- Pekt!.. Bu meçhul ıa 
hıı ktm? Oou tanımıyor mu· 
tun, dedim. 

- Hayır tanımıyorum ... 
Bent buraya bıraktıktan ıon
ra ııtu . Nereye alttlllnt de 
bilmiyorum. Yalnız ııderken 
bana ıunları ıöyledl: 

" - Metin ol kızım!.. Bt
raz daha ıa yret. .. lnıaallah 
teni yakında metut btr aile 
olarak ıörecellm .. Ben Ke. 
nanın aamlmi ahbaplarsn 
danım. Artlk baban bundan 
•onra herıeyt anlayacak, ae
amle haddinden fazla meı· 
f\ll olacaktır . Merak etme 
yanum!. Yine tlmdilık ba · 
banın yanına gidecek,ınl 

Seni biran evvel batından 
atmak için çahıan Ü•ey an· 
nenin ve daha baıka 

cadaloz kadınların ıa 
çına, tözlerine kulak as 
mıyacak11n!.. Beni beyhude 
arama11nlar... Bulamazlar!.. 
Yalınız Kenanın ıamfmi bir 
arkadaıt oldujumu vakayı 

itilir ltltmez ıababtaoberi 

buralarda dolaıhiını bllıın· 
ler. Bllıluler kt. hiç klmıenln 
haberi yokken ökıüz bir 
J'&Yrunun hayatiyle yakın · 

dan allkadar olanlar var!. 
AllahaHmarladık 1-aızım .. 
Sent bundan ıonra daima 
meıut ıörebilmek en birinci 
ı•Je ve vazifem olacaktır! .. 

Jandarma defterlnt kapa -
tarken odada bulunanların 
ayrı ayrı yüzlerine bakh 
Galiba iiYey anneyi arıyor
du. Fakat bulamaymca ya· 
•aı yavaı doiruldu. 

Ellnl muhtara uzatarak: 
- Allahaıamarladık afa, 

gördlaüz ya kızınız afiyette· 
dtr. Bekçi ılze teıllm ede
cektir. Gidin ala bilirsiniz. 
\arala, zaten yaraH hafif 
olduiu için o ıaatte nahiye · 
ye ıönderllmtıur. o.mana 
ıeltnce: 

O da hemen biraz ıonra 
nezarette demektir. Merak 
etmeyiniz... . 

Mert oobaıı ıevlç ıöz yaı 
lan içinde bir ok ııbı atana 
at1a1ıp tozu dumana kata· 
rak 16zden kaybolurken 
kendi kendime: 

-Yaıayın aalan onbaıım!. . 
Yaıasın hakikati ıörebilen 
o meçhul 1ah11! .. Kulakların 
çıal•ıın Kenan, diye balırı . 

7or, o an için ıevlnçlere it 
tfrak eden, ufuktan kaybol. 
mak lıtemtyerek etrafına ne· 
fe, ha7at Hçan ıüoeıle ona 
ıellmlar ıöndertyorum .•. 

*** Çocuk eve retlrllmltı va 
zlyetl k6k6nden kavnyan 
hiklm. baba artık çocuiu· 
DUD Gserlae kanaat ıermek-

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
ranı ecnebi de•letlerln emir 
ve tıUmallertne amade kıl 
dıkları hakkındaki anlatma
lar hatırlatılmaktadır. Fakat 
ltal yanın Montreux Bojazlar 
konferantının kararlarana it· 
tlrakl meıeleat daha hail çok 
ıüpbell görülmektedir. 

ltalya imparatorluğunun 
tan1nma11 kar1t.rı münesebe · 
tiyle Stefanf aj~nsmın diplo. 
malik redaktörün(in y•zdığı 
makale ıöylece telhlı edıl 

mittir: 
Bütün A nupa devletleri 

ile ve Avrupa dıııodaki dev· 
!etlerle olan mGoaaebetlerın · 
de ltalya, gayri kabili mü· 
nakata tarihi bir hakikat 
olan ve ltalyan mllletınln 
elinden alaoamaz bir mGlkı
yet teıktl eden ltalyan am· 
paratorlufunun tamnmasını 

lllemek huıuıunda kendili
ğinden hiçbir teıebbüıte 

bulunmamııtar. Ankarada Yu
ıotlavya, Romanya, Yuna
nistan ve Türkiye tarafların

dan ueıredtlen tebllf A vru 
padaki ltbirltğlni temin yo· 
lunda bu dört devlet kendi
liklerinden müıtakılen yap · 
bkları bir harekettir. Akde 
nlzde halyanın hukukuna 
hürmetin ve karada her tür 
lü lıbtrliii pollt1ko11nın le· 
melini teıkH ettiii bu hare
ketle teıllm edtlmtı eluyor 
ve anlaıılıyor ki Balkan dev 
Jetleri bir mubalıefet polıti-. 

kası takip etmek niyetinde 
defildlrler ve Akdenlzde a · 
lakadar olan büyük devletle
rin her biriyle, yani lnıthe
re, ltalya ve Franaa tle ıul· 
hü muhafaza etmek iıtedı" -
lerint bildiriyorlar .. 

Yunan gazete-
leri de Ankara l<onıeyi •e 
8. Metakıaaa lıtanbuld11 ya· 
pılan parlak lıtlkbil hak
kında uzun tafslllt vermek· 
te ve alanan kararların ehem
miyetini tebarüz ettirmekte · 
dlrlcr. 

Katimerlni gAzeteıl diyor 
ki : Neırolunan re,mi tebltğ 

dört de•letin dıt tiyaıalarını 
berrak bir ıurette ortaya 
koymaktadır. Tebltit tefatr 
ve tahlil etmiye hiç }Qzum 
yoktur. Mütteftklerlo blhi . 
mum meaeleleıde ayna ka
naat ve fikirde oldukları bir 
defa daha anlaoılrnıttır Bal 
kan Antantı, Milletler Ce 
miyetinin prcoılplerl dahilin
de çalıımaktadır. Antant, 
Akdeniz tfyaaaaında büyük-
lerin ihtillf ve münazaala-
rından uzak kalmaktadır. 

Bu ooktatiaki teaanütlerl bir 

te ve onun güneı kadar teo· 
mlz, aaf, berrak yüzüne bl · 
raz daha kan, bahar dolu 
haaHı. nemli sözlerine biraz 
daha neıe ıeldUcçe kendiıl · 
nln de muallimliği bırakma · 

~ına ıebep olan kırık haya 
ta yeniden canlanmakta, ye · 
nlden filiz vermektedir Ov 
ey ana bertaraf, ıelecek 

o me•ut aıünü beklemekte · 
dır .. 

Gök Oıman tıe o gün evden! 
aynlan jandarmalaumızın 1 

biç zahmebizce pençesine l 
ıeçmft ve adliye tealim edll-
mtıtır.. . j 

A. Kemdi Sinanoğlu 

ıaadet aayılabilir . 

Balkan Antantından Tür
kiye ile Yunanistan da Ha· 
bet illan ilhakını tanıyacak · 

lardar . Keza Balkan devlet· 
leri Gen~ral Franko oezdln· 
de maalahateüzarlar bulun 
durmayı da karar111ıtırmaı 

lardır . Ankara konseyi zar 
f1nde Türkiye ile Yunanlı · 

tao araaanda )'eni bir ani rı t 
ma yapılmıı olup, Antantın 
ıulhçfi emellerine daha zi 

yade faydala olııcakhr 
Vradınl ıazetealnden: Anka· 
ra konıeyl çok zengin neti. 
celer vermfıtlr. l!An edilen 
bu neticeler bütün ddnyada 
alaka u~·andırmııhr. Habe· 
ıiatan ilhakı tanınmıı. Fran· 
ko oezdlne maalahatgüzar 
lar ıöodermiye karar veril 
mfı ve geoit manide, aza
sının iıUklilf eri taadlk edil · 
mittir. Aokarada verilen ka
rarlar. dojru, mii•bet ve 
ıulhçulük bakımından örnek 
olabilir. BueünOn aaıoniıi 
içindf! Ankarada verilen ka· 
rarlar , Balkan milletleri ta · 
rafından ferahlık ile karıı · 
!anacaktır . 

Bunlara jfaveten akdolu 
nan ye-nl Türk- Yunan an 
laımaaı da ıulba yeni bır 
lıtinatgih teıkil edeceğinden 

çok kıymetlidir. 
Yunan milleti, ıanla ve 

haklı cidal ve mücahadeler 
le dolu olan mazlılnl unut 
madao, Türk milletiyle teı 
rikl meıai etmek ıbtlyacmı 
hluetmekte olup, hakiki ba
ıarıcı Kamal Atatürkün ir 
ıah aayeılnde yaptığı terak -
kiler kıtrı111nda hayran ol . 
makta ve aamimi ıevinç 

duymak tadar . 

Bu yeni anlaıma H"ri doi · 
ru atalan tonuncu adım ol
mamakla beraber büyük bir 
adımdır. Yunan mllletf bu· 
nu riyasız btr memnunı,etle 
karıılaımııtar. 

Etnikı gazeteılnden: Bal
kan konıeytnın neırettiğt 

tebhide ıörülmemlt bir ber 
raklak vardı Balkanlılar hem 
fikir olduklarını bir defa da 
ha teyit etmtılerdlr. Habe. 
ılfıtan, İıparıya, Al<dentz v.ı. 
meselelerde takip l-decekleı i 
hllttı haraketlerlni teıbtt 

ile Yunanistan aruında ak
dolunan yena anlatmayı da 
teavlp etmlılerdlr . Yunan 
mtlleu çok memnun olmuı· 
tur . 

Balkan te1anüdünün her tür · 
lü tahminleri geçeceğine da· 
ir Atatürkün ıöyledıklerlne 

ıözler Yunan mllletfnin hts
ılyat ve kaollatlerine tama
miyle tevafuk etmektedir. 
Yeni ve mütemmim Türk -
Yunao anlaımaıı 11ıyeıinde 
iki millettn birltği canlı bir 
hakikat olacaktır . Bu dev· 
letlerden btrfsl tecavOze uf
rıyacak oluna öbürü yar 
dım edecektir. 

Üçüncü devletin bunu ön 
cedeo bılmeıl tulh için fay 
dalıdar. 

Demek oluyor ki, Türk 
Yunan anlaıması askeri bir 
ittifak haline ıelmlttlr . Türk 
Yunan yakınlaımaaının Bal · 
kanlarda ve Akdenizdeki ta· 
raftarları bunu tik ıünden 

temenni etmlılerdi. Bu ıaye
de Jenl bir ıulb un•uru vG· 

cude gelmıt oluyor. Türk 
ve Yunan dtrijanlan bu mu 
vaffaklyetlerinden iftihar 
edebilirler. 
Elefteron Vtma gazetesinden: 

Balkan konseyi verdiff mü 

htm kararlarla takip edece-

Aytebacı köyü muhtarı 
Bekir Bozdemlr 
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gı ııyaaayı tesblt etmtı ve 
büyük devletlere aym na
zarla bakmllya kadar ver· 
mittir. 

Yunno milleti verilen ka · 
rarları bilir. Ankara konıeyl 

Balkan devletlerfnln vakar 
ve nüfuzlarını artarmıthr 

Yeni Türk ·- Yunan anlaıma
aı Balkan de•letlerlnfn ıami 
miyettnl btr defa daha lıbat 
etmltUt. Difer Balkanlılar 

buna itiraz etmiılerdtr. Bal
kan Antanhnan kuvvet ve 
ehemmiyeti bir kat daha 
artmııtır. 

Belediye 
Riyasetinden: 

Zabıta v~ muhtnrhk itleri için yirmiı~r lirn ücretli lkı 
klmıe ahnacaktır. Orta mekt~p ıabadf'tnamesl olanlar ter· 
clh edilecektir. 18.3-938 tarihinde yapılacak muHbaka im
tthamna girmek l•tiyeolerln belediye reltllilne milracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Akropoliı ıazeteıinden: 

A vrupada kara bulutlar top
lanırken Ankara konıeyinln 
verdtil kararlar bu zümreyi 
oldukça yükıeltmltUr . Bal
kanlar Aarupaya kartı dür 
üıt bir vaziyet almıılardır . 
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Kayıp Maaş Cüzdanı 
Divan te•çil 

No: 
Munzam borçlar 

Eıaı No: Tahılı tarihi 
-~-'!"0'!.""'!'"'9-

43690 
Tevellüt 

3l5 

2262 
Mucip tarihi -3 1 935 

Vtlavet No: 

95 

) Şubat 933 
Oereceal 

6 

221 Alay hudut taburu 13 bölük 3 ajarmakir.eli tüfek 
Sındırgı Çakallı köyünden Tosun oğullanndan Mehmet oi · 
lu Mustafa 

Yukarıda evıafı yazıla maeı cüzdanımı kaybettim 
niaini çıkartacağımdan eaklıinin hükmü olmadıianı 
ederim. 

Ye
llin 

Mutlak bir lıtlklal. her 
istikamette aynı derecede 
do,tluk, ıulha 1adakatle mer · 
hutlyet, verilen kararların 

1 

hula•a•ıoı teıktl eder. 1 
Aralarmdaki ıhulafları tu- 1 Blğadıç - Baba köyde S.ndırgılı 

flye etmif olan Bftlkan dev ' ============M=-e=b=m=et=o=f=lu==M=u=ı=ta=f=a==== 
letlerı. baıka dev!etlerıe are - ı Ed . S lh 
rek yalnu;, gerekıe toplu rem;t u 
ol&.rak zıddtyete düımek ar- H k k H"k" ı·-• d 
zuaunda otmadıkıarmdan, U U 8 im IU1n dA: 
baıkalarmm dahili itlerine Edremldln Hekimzade ma-
kerıımaa1na da tahammül halleıinden Damat Halil oğ
edemezler Bütün bunların lu Hakkı karuı Fatma tıe 
ve yeni Türk - Yunan an · aynı mahalleden Müezztn 
laıma11010 Yunan mtllettnf Mustafa oflu Mehmet ara · 
memnun ed~ceğine füphe aında ıaylan tasarruf ede· 
yoktur. ıelmekte oldukları kaaaba -

Proia ıazeteıtndera : Bu ga oıo Dereli köyii hududunda 
zete de ayna tözleri tekrar · kainiıtanlık civarında ıarlu 

it dıktan sonra diyor ki: O.-relllı lbrahlm oğlu Ha19n 
Yeni Türk - Yunan anlaı- ıtmalen mezarlık ıarbı ve 

maaı Antantı bır kat daha cenubu yol ile mahdut tçio
kuvvetlendirmitllr. de on iki armut ağacı ile 

M Metakıaı, Bulgariataoın altı zeytin aıılajmı havi dört 
da Antanta girmesini mem· dönüm terladaki ıuyuuo iz 

nunayetle göreceğini ıöyle · alest için açık artırma ıure 
eden Balkanlılar, Türkiye Ule 1atahia çıkarılmııtır. Bı-
miftir Dıjer taraftan M . rlncl artırması . 

Stoyadmoviç Sof yadan ge· 11- 4 938 günü ıaat 14 
çerken M Köseivenof ile ikinci arhrma11 da 26 -4.938 
ıörüımüt ve hudutlara ~ a gOnü ıaat 14 de icra edile· 
dar beraber yolculuk etmit· ceğinden tıbu emvali gayri 
lerdir . Bu bidleeler de Bal menlı.ule üzerinde bir hak 
kan Antantının kıym~tlt bir lddiuanda bulunanlerın 1 l · 
sulh amili olduğunu ıtbat 4.938 günune kadar Evrakı 
etmektedir. müsbitelerl1e btrllkte Edre . 

Eıtia gazet~sindcn: Bal 
),an konıeytnin •erdıği mü· 
hım kararlar hasebiyle bu 
meıele hakkında. ikinci bır 
makale yazmağa mecbur ol 
duli. Bütün Avrupa bununla 
meteul oluyordu. 

Ankara konıeyl malum 
diplomatik ti.birleri bir ta 
rafa bırakarak, açık ve ber 
rak b ir lfede He kararlarını 
ileme ilan etrnlıtır. Bu bir -
lık, bu cesaret, Balkanları 

eıki görüıle eörmiye devam 
etmekte olanlara hayrete 
düıürmfiıtür. 

mit ıu!h hukuk hakimliğine 
müracaat etmeleri. İobu miid 
det zftrfında müracaat etme 1 

tadadtr ve bunu görmekle 
meıuduz 

Rom l\oya mllli köylü par· 
tlıi organı Deptatea gazetesi 
yazıyor: 

Balkan antantı baılığı al · 
ttnda neıreMlil bir yazıda 

ezcümle ıöyle diyor: 
"Türktye, Romanya, Yu

nanistan ve Yugo•la vyadan 
m6rekkep dört devletin Bal· 
kan antantı murahhaaları, 

buıün tik toplantılarını ya . 
pacrklardır. 

Milletler Cemiyetinin tav
siyeden geri durmadıcı ve 

Bah~esir Sulh 
ı u~uk Hakimliğinden: 

Balıkesir hazınei maliye· 
ıine izafeten vekili avukat 
Tedık Ztrdecintn Balıke•lr 

Karaoğlan mahalleıinden et
ki Uluborlu ıube reiaı b ıo. 
baıı Sabri karuı Şer1fe ve 
oğulları T acettfn ve Şaha
bettin aleyhlerine açtıfı ala
cak davaaıoıu yapılan mu · 
hakemetlnde: 

Middeaaleyblerden Şerife 
göllerllen adres ve ikamet· 
gihında bulunamadıiından 
kendtıine ilanen teblliat ya· 
pılmtf iıe de yine mahke
meye relmedlğlnden hakk1n-
da verilen gıyap kararıamın 
da ilin ıurettle tebliğine ka-
rar verllmıı oldujundan mu
hakemenin btrakıldıiı 15 4 · 
938 ıaat ı 5 de Bahkeılr 
ıulh hu"uk mahkemesinde 
hazır bulunmuı , hakkıodalci 

rıyap kararının telifi ma 
kamana katın olmak üzere 
ilin olunur. 

dikleri takdirde bir hak td
diaaında bulunamıyacakları 

ilan olu~ur. 

dünyada mub11fazıt ettıff, 

ıamlmi arzulardan fıtkıran 

sulh ldeısllerlna ve demokra· 
ıiyl yülueltmek üzere Hal
kan antanh, lf bu lttıf akın 

gençliğine rağmen seneden 
ıeneye ehemmiyet keabet· 
melde , .e preatljlnl de kuv 
vetlendlrınektedtr. Türk iye 
Hariciy Vekili Tevfik Ruıtü 
Arasın dedlii gibi, dört se
nelik bit te-ırtkt mHaiden 
tonra btr bJinço yapmak 
kablldtr. Bu toplantının fay · 
dalarını hiç bir kimıe inkar 
edemez 

Yıllarca çarpııarak mem 
leketlerlnl ihmal eden Bal · 
kanhlar refaha kavuİmak 
için ıulha muhtaçtırlar. Ara· 
larındaki ihtilAflarm ehem· 
mlyetalzllğinl anhyarak, ha
kiki ihtiyaçlarını temine ko 
yul .. uılardır. 

Sahibi ve Batmuharriri: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 
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