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Romanya Krall, Orta Avrupada Mey
dana Gelen Hadiseler Dolayisile Lon

dra Seyahatını Geri Bıraktı. 

18 MART CUMA 1938 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON İKİNCİ YIL SAYI: 3806 

• 
Londradan Ve Romadan Yükselen iki Ses: 

İngiliz Hariciye Nazırı; Bugiin Sözünü Geçire· \ Mussolini de Ver1iği Nutukta:---Bize Avustur
nin Yalnız Kuvvet Olduğunu Söy[iyerek Dedi ' yayı Kurtarmak için Niçin Harekete Gelmedi
ki: · - İngiltere, Avustur)~anın Bugün Ortadan 

1 
ğimizi Soruyorlar. Ben Bu Suale Karşı Diyo

Kalkmış Olduğunu, Alman Devleti Tarafından 1 rum ki; Almanya Büyüyorsa,Bizde Büyüyoruz.,, 
Tamamile Temsil Edilmek Üzere Bulunduğunu Dedi Ve ildve Etti:- Bugün Hiçbir Devlet Dığe-

Tanımak Mecburiyetindedir.,, rinin işine Karışacak Vaziyette Değildir.,, 

"Milletler Cemiyeti Almaya·yı Geri ı " Almanyanın Hudutlar1mıza Da
Cevirecek 1 k ti d a r da O eğ i 1 .. ,, yanması Küçüklük ifade Etmez.,, 

W& 

Berline Giden Hitler Bugün Rayştağı Top/Jyacak Ve Bir Nutuk Irat 
Edecek. Romanya Kral! Beynelmilel Vaziyet Dolayisile 

Londra Sr:-yahaiindan Vazgeçti. 

"Hitler iktidar Mevkiine Gelmeden Evvel de Muarızlanna Karşı Su
reti Kafiyede İtalya İle Dost Olduğunu Göstenniştir. İki Devletin !trap 

sını Bozmak İçin Bu Hususta Hiçbir Mecburiyet Yoktur. ,, 
Londra, 17 (A.A ) İn-

gi liz Hariciye Nazıra B. 
Lord Halıfakı , Avuı· 
turya hadiseleri münaaebe · 
ttl e Lordlar Kamaraaında 
aöylediğl bir nutukta; herhan· 
gi btr ılyaeet takibi, ne mua · 
hedelerin metnine ve ne de 
enternaayooal hukuka asla 
rtayet edl lmediğlnt , bu aaha
da ıözünü geçirenin yalln1z 
kuvvet oldufunu, Mıiletler 
Cemiyetinin bu gün için Al· 
ınanyayı tuttuğu yoldan çe · 

Virecek iktidarda hulun · 
rnadığını ıöyliyerek derutı 

tir kt: •logiltere, Avusturya 
nın bugün ortadan kalkmıı 
ol .. uğunu ve Alman devleti 
tarafından t ıun1tm l l~ temıl l 
edilmek üzere bulundufunu 
tanımak m ecburiydiodedir . .. 

Berlin, 17 ' A A ) Htt 
ler dün Berline vaınl olmuı, 
Rayıtaf h emen toplantıya 
Ç•iırılmııhr . 

Bükreı, 17 (A.A ) - Ro 
manya Kra lı Karol, beJnel· 
milel vaziyet dolay11ile Lon

!'• aeyahahm ıerl bırftk · 

mııtır. s~fuberltk ılao etmek Roma, 17 (Radyo) 
Londra, ı 7 (A.A ) - Ha lazıqıdır . O vakit Httlerin q lta lya parlimentoıunun top-

vaa Ajan11nın bildirdiğine muazzam ordusuna rağmen ı l antııında M. Mu11oltni, 
göre aalahlyettar bir Sovyet bu aiar tecavüzden vazge- A vuıturya hldtıeıl hakkın
ricali yabancı btr gazeteci) e çeceflne Jüzde dokıan emin da bir nutuk vermittlr . 
verdiği cevapta; Franıanıo, ol~btlirdtk. Vakıa geride yüz· Mu11ohni; bu noktada 
Çekoılovakyanın yardıma de 00 harp tbtimah de ka- , uzun izahat v~rdıkten ve 
koıtu~u taktirde Almanya l · h bl ı dt"i f 41 hyordu. Fakat hangi hal ça umumı r n geç r • ııa -
nın da Sovyetler Birliği 1 l b 

reıl vardır ki, tehlikeleri de balar a ıddıiı neticeyi teıri 
tarafından hücuma uğrıya olmaam? Btz ğer bu teh ettikten sonra. l 9 18 tari-
cıığım ıöylemtıtlr . ,.. 

ltkeJ .. rden daima kaçmaya hinde Avuıturypının federal Popu1er aazeteıi yazıyor: 
Franunın Londra bü) ük karar vermlııek " haldto so · bt• de .... I t o.duğunu ve o 

elçisi Korben, Çekoslovakya- nunıı lcadu yani müıtıı l< ıl 1 :zamanki Avusturya Baıvekıli 
ya kaıı f ,.anttz pol ıt lfrnsının bir memleket ıııfatl le lu rıta Aaven Renerlo; Avuıturya 
kati ıurette sarih olduğunu dan ismimiz s ılininc t ye l:a- nm, Al anyamn bir parça_ 
lng11tere hük(imetine bildir ı dar Serlindel<i amirin arzu · aı olduğunu beyan etti~inl 
meic memur edilmiıttr. ı larına itaat elme(Ce mecbu ıöylemit, o vakittenberl, 

Fransa merkezi Avrnpanın ruz deme~tir. Hem harpten Avuıturyada buza eyaletlerin 
bu küçük cumhurlyet ıne kar- çekinmek, harpten kurtulmak Almanyayı iatedtjtnl, yalnız 
fi bazı taahütte bulunmuı demek midir? Vor Alberth eyaletlnln, 
tur Bunlan birçok defalar 
teyld etmltUr. Onları kim 
tutacaktır. Kimetnin bun
dan tecahül etmemf'ıi icap 
eder. 

Salerberlik ilin etmeliyiz, 
harPten çekinmemeliyiz1 . 

Dahiliye Vekaletinin Hazırladığı: 

H u s u s i 1 d a re 1 e r e 
Ait Rapor .. 

Epok yazıyor: 1 Ve~ilet 

Umumi ~ıeciisir Dün- 1 
raporda hususi idarelerin düzeltilmesine ait 

çare ve te~birleri izah ediyor. 

kü Toplantıs1.. 
Şımh, Oratöy panayırlar hastlatmm köy sandık1arma 
buıkılması kararlaıh. Bütce görüşmeleri ~ugün başhyor 

Umumi Meclis dün reiı 
•ekili B. Feyzi S6zenerln baı· 
kanlıjında 16 ıncı fçtımaını 
yapmıı ve muhtelıf evrak 
üzerlndt! kararlar vermittlr. 

Bına tadil ve tahrir maa . 
raflarından 936 ıene11nde ta · 
•nal edtleD 8,MI liranın Ma· 

(iye Veklletfne ladeıtne dair 
velc&leun tahrirab okundu. 

Relı - Bükenin tevztnl 
için birçok hizmetleri hllt 
celerden tayehnek mecburi· 
yetinde ka Idık . Şimdi btrde 
bu paranın ıarl~ıl için bCU· 

( Sena tkl9Ci •Jfa.la ) 

lç Hakanl.iın Baıbakaah· 
ğa verilmek üzere vilayet 
huıuııt idarelerine aıd bir 

1 
feylzlt neticeler alabılmek 

için bütün yabancı memle 

ketlerde kabul edilen eıaı 

lum derplf ve tatbik edtl 

meıi, ilc.Udar ve t'ttli.hivetle 

rinın bu eıaalara göre he 

saplanarak faa liyet ve inki

ıaf tmkinlarının verilmesi 

icap eder. ,. 

1 rapor hazırladıiını evvelce 
yazmııtık. iç Bakanlık, bu 
raporunda vilayet huıuıi id. 
ar~lerınln düzeltılmeılne aid 
çare ve- tedbirleri ayrı ayrı 

göıte-rmektedtr lç Bakanlık 
lüzumlu aördüğü çare ve 
tedbirleri izaha baılamadan 

:;;1: d~~::~:~!~ ezcümle Naler yapılmah? 
.. 1329 seneafndc kurulan, Huıuısi idarelerin düzenlt 

henüz çeyrek a11rhk bir ha· çalıtrı>Hını uğhyacak çare 
yat devreıl bile geçı rmlye-n •e tedbirler arasında nıağı 
vilayet buıuai idareleri, da ( Sonu ikinci ıayf ada ) 
h:ı faaliyet eahaaına atıhrken ı============ 
dhan harbi tle karıılaımıı, = 
bunu mtlli mOcadele takıp Kutup 
etmit, tktıeadi buhran ve bi-
dlıeler bu miie11eseyl bGı. Heyeti 
bütün aaremııtır. 

Halk hakimiyetine ve de· Leningratta 
mokrul prenılplerlne daya-
nan vlllyet huıuıt idareleri . Moıkova. 16 ( A A.) 
nl rejimin lcaplnnna ve ana Şimal Kutbund•kt So•1et 

yaıaya uyaun hale ıetlre beyett dGo L"nioırada d6n · 
bilmek, ba mlUMHlerclen de. 

B. Muss:>li1tl 
İnlçre tle birletm~k lıtedl
iıni ve Vlyananıo, Veymar· 
birlikte çoktanberi Alman 
yayı ııtedlklerıni b~yan et· 
mittir 

Mu11olinı, müteakiben Sen 
Cermen ve Venay ıulh 
muahedelerinden ıonra Avuı 
turyanın müııtakll hır dev 
let olarak tamndıimı, bili· 
hare, Avuıturyada mütead · 
dit kabineler deflttlğ ı nl , bun
lardan bazılarının, Avuı· 
luryanın , Almanyanın bir 
parça11 oldufuna kanaat ge· 
tirdıklerinl. 1929 ıeneılnde, 
iktidar mevkıtne gelen Şo . 
verin, İtalya He temasa gel
diiinl ve müteakiben baıh 
yan tkttı.adi buhranın A.vur 
turyay, kalbden vurduğunu 
ve bu memlekette, feci bir 
sefalet batladığmı ve bu mü. 

, naıaebetle Almanya ile güm-

nin merlyet mevkline ılr
medığtnt Ye A vueturyanın, 
güoden ıüne mütkOl vazlye· 
te düıtü~üoü ve balyadan 
yardım lıtedtflni ve tam bu 
ııralarda A vuıturyada NH
yonal Soıyaltet cereyanları· 

oın baıl adıf ım tll ve dmtı 
ve sözlerine devam ederek 
demtıttr ki: 

O zaman, llctldar mev· 
klioe selen DolfOı, Avuı· 

turyllyı müatakıl ve fakat 
AlmAn devleti otarak ya· 

ıatmsia ç•l•tmıı •e hatta 
büvük Nıuyonal Sosyaltat 
ıht ılalıot baıtarmaAa mu · 
vaffal.: olmutıa da, bilahare 
öldürülmOıtür. 

Mu11ohnt ıözlerfne ezcOm · 
le ıunlan da ilive etmlttlr: 

-- Btze. Avuıturyayı kurtar 
mak için niçin harekete ael
mediğlmtzi ıoruyorlar. Ben 
bu ıuale kartı bu küreGden 
divorum ki: 

Almanya büyüyorea, biz de 
büyümekteyiz iki memleket 
arasındaki doıtlukda aynı ıe· 
ktlde devam ediyor. ÇOnkü 
bu ıkl memleketin dostluiu 
tarihidir 

Hıtler . iktidar mevkiine 
gelmeden evvel de muarızla· 

rıoa kartı ıurutl k•tiyede 
İtalya ile dost oldulunu g6ı 

ter mittir. 
Diyorlar kf; Almanya, ti-

mdi hudutlarımıza kadar 
gelmft. dayanmııtır Bunu, 
cahil olanlar btle söyllyebı -

llr. Alman milyonlarının hu · 
dutlarımıza kadar dayan -

rük ittihadı mukavf!leıl im · 
zalanmıı iıe de, Çekoılo
vakya ile Franaanın itiraz 
farı yüz6ndeo bu muahede · 1 

ma11, bizim için bir kOçük· 

lük ifade etmez " 

Polonya-Litvanya Mü
nasebatı Gerginleşiyor 
B. Bek Varşovaya dönôü. Polonya ~abirıesi hımın lap
lınarak LitYanyıya karsı ahnacık tedbirleri tesbit ıdıcet 

Vartova, 17 (Radyo) -
Polonya hartclye nazırı Ko· 
lonel Bek, buıün buraya 
dönmOt ve kartılaomıtt1r . 
Kartdayıcılar ara11nda hal· 
ya ıeflrl ve sefaret erkin• 
da buluomaıtur. 

Kolooel Belrta &\rdett O••· 

rlne derhal bir içtima yapı
lacak ve Polonyanın Lıt 

vanyaya karıı alacalı ted
birler tesbit olunacaktır. 

Son haberlere •&re, Po· 
lonyamn muhtelif ıehlrle
rinde Lthanya aleyhine DO· 
ma~ler yapılmaktadır. 



oş 
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Tür tiy ro birirıcili mü b lann iştira t decek 
gençler nk r ya, ılli takım seçme müsaba al una 

girece güreşciler de dün istan~ula g;uıler 
Bölge kır koıulorında ve 

güme birincıleri eraıında 
ıehrimfzde yapılan Bölge 

kros birlncllık müıabaka

farında Bandırma Doğenepor-

dan Salih, Gönen Jdman
yurdund~n Mustafa. Ayva 

lık Akanspordan Ahmet üs 
tüo dereceler almı§lardı. 

Bu atletler Futb.ol AjBm 

B ŞuQrJ Sümerln idarealnde 
dün Anl<araya gltmtolerdir. 

Kendileri 20 martta An 
karada, bölgeler birincileri 
ara11nda yapılacak Türkiye 
kros blrlncilfklerine iştirak 

edeceklerdir. 
Dığer taraftan Bölgemiz 

güre~çllerlnden 61 kilo

da Avıarh Ahmet Göker, 
72 kılode Ahmet Alp da dün 

lste.nbuln gıtmiılerdir. Gü 
reşcller, Güreş Federasyonu 

nun Milli 1 akım güret kad
rosunu tethil için 19 · 20 

mull tertip ettiği seçmelere 
ittirak edeceklerdir. 

19 20 Martta yapılacak 
olan bu müsabakalara teh 
rimiz güreıçllertle blrlıkte 

lzmir lstnnbul ve Anker ıü
reşcileri de gir~ceklerdtr 

... u -U i M clisi 
k""Topl ı 1 •• 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
ceye 8,668 liralık tahsisatı 
koyarsak bilmem nasıl olur? 
O~un için arzu edtllree ida 
re( hususiye müdürü ızahat 
ta bulunsun 

Huıuısi muhasebe müdürü 
8. Raıtt Selcendh:, buna 
da!r uzun izahatta bulun 
duktan sonra: 

- Bu paranan bütceye 
behemehal konmasının za. 
ruri olduğunu söyledi. Ve 

'kaletln tahriratı muvazenei 
maliyeye havale edildi. 

Şamlıda ve Ova köyün
de senede birer defa kuru 
lan panaysrlar hasılatının köy 
sandıklarına bırakılmasına 
dair dahiliye ncümenl maz· 
bataat knbul edildi. 

Bürhan (Bandırma), Man 

yasın dönüş panayırının da 
Darıca nahiye merkcztoe ve· 
rilme&ini ve hasılatının o 

nahiyeye bırakılmasını tek
}jf etti. Hilmi Şeremetlı 

(Balıkesir). bu teklifin tahrl· 
ri olarak yapılmasını lıte 

dl. Bunun üzerine Sür· 
han (Bandırma) nın bu iste 
ğfne dair olan takrl· 
ri dahiliye encümenine. 

Sıhhl)•e müdürlüğünün 

Köy Ebe Mektebin 
den bu sene çıka -
cak ebeler için bütceye beş 
bin lira tahsiırnt konma mft 

dair müzekkeresi mu"aze
nel mnliyeye, Sındırgıdn bu 
lunen Hı ar ılıca11oın bulun 
duğu yerde birkaç odalı bi · 
na yapılması lçın buraya bef 
bin lira t hsi at konduğuna 
datr dahıll)'c encümeni m z· 
batası muvazeneı maliyeye, 

Yine dahiliye encümeni 
verdıği bir mazbatada mu 
vnzeoel umuml)•eyc dahli 
olupta hususi idar nin meh 
bulunan yeni hükumet bi 
nasını işgal eden dn1reler. 
den icar almmasını lıtiyordu. 

Bunun üzerine tadi 1nt 
komisvonunca takdir ı.dllen 

yıllık kira bedellerinin ye· 
kunu ol n on bin küsur lı 

ranın it olduğu daireler 
den alınmasına, 937 senesi 
tçmde tahsis tları olmadı· 

ğıodan dolayı alınmıyan 
bu icar bedellerinin tahsili
ne, huıusi muhasebenin bir· 

çok masraf y parak mey

dana getirdiği hükümet bı 

nasmın maliyeye satılmaıt 
nın muvafık görülmedığlne 

ve nihayet hususi idareye 
bağlı bulunupln hariçte ka· 
lan dairelerin bu bınaya 

nakline karar verildi 
Dursunbeyde ln§ıut lıte 

nilen ka) makam evi için 
beş bin lira tahsisat konma· 
ıunın bütce darlığı dolayı. 

siyle mümkün olmadığına 

dair dahiliye encümeni maz 
hatasa kabul edildi 

Balıkeslr, Edremit, Erdek, 
Manya& azalarının kuru· 
tulacak batakııklarm mu· 
raf ve vaziyetlerinin tedkl 
l<i kap edenlerinin tapuya 
raptı ve bu işler içln ma-

nf ı muhtelife bütceıinc al 
tı bin lira tnhıfsat konulma• 
ama, mazbata ile, eksifava· 
tör makınclerlnin celbi için 
nafıa fevkalade bütceııinde 

açılacak fazla 40 bin lira 
ve i~leme masrafları için de 
dört bin lira tahsisat konulma-

1 sına yol rnükellef o melesin 
den yirmi bin hra tef rikıne 
ve ihtiyaçlara göre gelecek 
sr"nelere f&roil yüz bin lira 
ya ltadar taahhüt icrası için 
viliıyele me7.unıyet verilme· 
&t ve 9J8 yılınd temin edi
lecek gelir mıkt rımn mu
vnzenei maliye encümenin

ce tahmin ve tes 

bit edilmesine dair olan da 
htlive encümen! mazbataları 
muvazenei mallyeye; 

blnn, buh A 

vergileri t h 
Arazi 

ran, yof 
ilatı yapan alakadar 

memurlara bütce dolaylslle 

ikraml>•c verılemiyeceğine 

dair dahılaye encümeni ma7· 
bntnsı kabul edildi. 

Veter oer müdürlüğünün 

Manya&ta yaptırılacak safet 
istaıyonu bınoıı arsası için 

elli lira istJmlnk bedeli kon 
anasına dcir yazısı muv ze
nei maliyeye, 

Oursunb~y kazrısı köyle 

iLAYETH 
n K z 
si D .. 

-ı ın De 
Yapı I d ı .. 

Oünku tecrübede tren, kazanm olduğu mah iden ancak 
395 metre ötede durduıulabildi 

Salı günü lzmtrden ıeh 1 
rimlze gelmekte olan tren 
Çayarhiıarh Kamil oğlu Meh· 
met Akbulutu ezmiıtt. 

Bu kazanan son tecrübe 
ve keıfi dün Müddeiumumi 
Mu vini 8. Hilmi Çtl ve bir 
fen heyet& tarafından tem 
sil1 olarak yapılmııtır 

Bu münasebetle 8. Hilmi 
Çil, Üçüncü İıletme Müdürü 
H. Tahsin Sezen, Yol Müfet
lltl B Hilmi Çelebloğlu, Ban
dırma Depo Şefi B. Fıkri Er

alptan müteıekkıl heyet dün 
ıaat 1 J de ÇukurbüseyJne 

gitmtılerdtr. 

Hey"t orada flrenav•yet te 
ıteatı ile mücehhez lokoma
Uf ın çektiği yine firenavttli 
yedi yolcu ve dokuz yük 
vaAonu olan trenin makine· 
ııtne btnmtılerdlr. 

Tren, 35 kilometre ıürat· 
le ıehlrc hareket ettırilmit ve 

A 

Uç köyden 
Üc kız , 
Kacırıldı , 

Son günler zarfında muh 
telif köylerde üç kız kaçır 
ma vakaaı olmuıtur. 

1 - Merkeze bağlı Bey · 
köyünden Mehmet kızı 13 
yaılarındakl Bedriye, bu 
köyden Murat oğlu İsmail 
taraf ındEln, 

2 - Savaotepe nahtyeıd· 

oin Muhtan köyünden lbra
him oğlu Alinin kızı 15 yaı
larındakl Zellha, Çamurlu 
köyünden Mehmet oğlu Dur· 
muf, lımail oğlu Abdullah, 
Osman otlu Mehmet Ali, 
İsmail otlu flaıan adında 
dört kiıl tarafından, 

3 Kepıüdün Saraç kö· 
yünden Mehı;net kızı Ayteyl de, 

merkeze hnğlı Köylüköyün· 
den Ali oAlu Enver, Ahmet 
oğlu Ahmet ve diğer bir ar· 
kl'ldatı knçırmışlardır. 

llu üç kız. kaçırm111mda 

alakadar bulunan bütün &UÇ· 

lular yakalanmışlardır. 

Canam ısnmış 
Dinkçiler mahatleıinden 

Alı kızı 27 ynşlnrında Mc 
\lhamn; bu mahc1lleden Meh. 
met kızı 20 yavlarmdaki ca.. 
nanı bir kavgada diıtle ısır· 

dığı ve lisanen hakarette 
bulunduğu tlkiıyel olundu· 
ğundan tahkikata boşlan 

mı~tır . 

rlnden Mahmudıye, Mucur 
lar ve Ova köylerinin Kava 
cık nahf}'egine bağlanması 

heklunda Oununbey kay· 

maka mlığınm isteğinin ~40 
seneıındc nazarıittbera nlın

mesına dair dahiliye encü 

meni mazbatası okundu 930 
Sene i kaydı kaldırılarak 

encüm 0 n mütaleaıu onaylan· 
dı. 

Meclis bugün saat l O da 
toplanarak bütı;el r Ü7.erln· 

de görüşecektir. 

kaza mahalline 50 metre ka· 
lınca B. Hılml Çil, makiniste 
dur! . lıaretlol vermiıtır. Ma. 
kinlst bu sırada firen yap
mıt ve makine bir müddet 
sonra durmuıtur. Heyet tea 

ret verilen mahalde loko· 
matlfln bulunduğu mevki 

ara11ndaki mesafeyi ölçrnüt 
ve trentn kaza yerinden 

ancak 395 metre uzakta 
durabtldığlni teıbtt etmtıtir. 

• 
Halbuki köylüyü ezen 

trenin kazayı müt~aktp 296 
metre ıonra durdurulabalmtı 
olduiu anlatılmaktadır. 

Bunun üzerine fen bey. 
etf, trenin bu mevkide Laza· 

ye 11ebebiyet vermemesi için 
daha ez bir mesafe dahılınde 

tevakkuf edllebtlmeslnl im
kinıız görmOştür. 

Knzaye alt tahkikata de. 
vam olunmaktadır. 

l ISTANrıUL RADYOSU 1 

18 Mart 1938 Cuma 
Öğle neıriyatı saat 12 30 

Plakla Türk muılklsl. 12 50 

Haiadls. J J,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif Plak 
netriyah l 4 Son. 

Akıam neplyatı: Sa-
at 17 lnktlap tarihi 
dersleri: Onlver1ıteden nak
len: Recep Peker. 18,30 
Beyoğlu Halkevi göıterit 

kolu tarafından bir temıil. 

19 15 Çocuk terbiyesi: Alı 
Kamil Akyüz. l 9,55 Borsa 
haberleri. 20 Memleket tar 
lnları Nebıl oğlu İsmail Hak. 
kı. 20.30 Havu raporu. 
20 · 33 Ömer Kıza tarafın 
dan Arpça söylev. 20,45 ln -
ci ve arkıı.daıları tara 
fından Türk muııkist ve halk 
ıarkıları. l :Saat ayarı J· 2 l 
15 Mustafa ve arkada§ları ta 
rafında Türk mu&ilctsı ve 
halk şarkı!aıı. 21,50 Or-
kestra. 1 Şubert: ~e:ıfonı 

inaşöve. 2 Staub: Bllbel 
nved. J Çaykovski: Marş 
Slav. ı Lenger: Grosmüt 
lerhen 5-Drıgo: Leko 22,45 
Ajans hnberlerı . 23 Plakla ao 
loler, opera ve operet par 
çalan 23, 20 Son haberler 
ve ertesi günün proğramı. 
23,30 son -

P tılto ~ırsulığı 
Şamlıya bağlı Yağcılar 

köyünden Mehmet oğlu Mah· 
mudun, Hiıariçi mahallesin 
den şöfer idrf oglu Şerafet 
tinin paltosunu çald ğa gö· 
rüldüğünden auçlu y lutla.n 
mıştır 

Bıç çekmiş. 
Kaya bey rnaballestnden 

Tevf•k oğlu Alinlnin, bu mn 
halleden Mehmet Alı Çavuş 
oğlu Halıle bıçak çektiğı 

ıtkayet olunduğundan tah 
kikata bAşlanmıştlr. 

18 MAlU U~H -
ERLERİ ti .. 

t 
• Hu " us 1 da relere 

Ait R a p o r .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

dııki noktalar g6ze çarpmak· 
tadır: 

1 - Menkul ve gayri· 
menkul mallara uhlp, ka 
nunların tahmil ettiği vazt 
f elerl aörmekle mükellef bi 
rer hukuki tHit olan vila
yet husuıi •darelerlnin faa· 
llyet sahası lle iktidar ve 
ıelahlyetlerlnin kati olarak 
tayini, huausi idarelerin 
mümkün olabJlecek ve veri
lecek gelir kaynaklariyle et. 
hazlanmaın, karııhluız yeni 
hizmetler verilmemesi , lıplr
tolu içkiler bt11e1inln arttı· 
rılması , bütün fiatlftrda bu 
idareler lehine bn miktar 
zam yapılması, müıatd ver 
gtlere zam yapabilmek için 
vilayet umumi meclislerine 
salahiyet verilmeııi, umumi 
muvazeneden bu idarelere 
yardım ht11esl ayrılmuı. 

2 - Vali.yet bütceleri 
üzerinde mahalli otoritelerin 
hlktm olmaa1, merkezi kont· 
rolun timi eau ve prenıfple 
re uygun bir hale getirilme 
si, mahalli ihtiyaçlar1n ma 
hallerince düıünülerek temin 
o1uomaıı, 

Vuayetlere sala~iyet 
3 - ldarei ve!eyet, mer 

kezi lcontroluo merci ıekil 

ve hududunun ilmi esaslara 
göre tayini, 

4 - Villyet bütcelerin 
den maaı alan ve mahalli 
hizmetlerin tfulyle mükellef 
tutule.n memurlar üzerinde 
vilayet otoritelerinin tayin, 
terfi ve tecziye gibi htıkla· 
rının tanınması, 

5 Vilayet umumi mec· 
ltslerınce taozlm ve Balkan 
lar Heyetince tasdik edilecek 
azami, ıugari hadli kadrolar 
üzerinde vilayetlerin ııerbeı;t 

bırekılma11. 

6 - Vtlayet büdcelni üz 
erinde merkezde yap1laca~c 

telklkleorin bütcelcrin teka. 
üd, yetim, dul maa~ları tle 

doğrudan doğruya kadro:an 
dahil memur ve müstahdem· 

lt!re aid maat ve ücr~tlerin 

1&tikrazı, fai7.I ve amortıs

manları ile ılamlara dayalı 

borçlerıo bütcelere konulup 
konulmadığı noktalarına in. 
hisar ettirilerek bunlor dı· 

şında değl~iklıJ· yapılrnoma · 

ıı, 

7 Umumi hizmetlerle 
vilivet i~lcranln kati şekilde 
ayrılarak geri bırakma arın 
önüne geçilmesi 

8 Umumi meclislerin 
senede iki defa toplanma111 
ıuretlyle tatbilderin daha 
eııaılı fekihle kontrolunun 
temini 

9 - Muallimler için kn· 
bul edil o otomatik terfi 
sistemi yerine, devlet daire · 
!erinde olduğu gibi tahsisat 
imkanları ve kadro er:&!lı iç

inde terfi yapılmaıınm im 
kan "ltma alınması. 

1 o ye 'ımz bir vi ayeti 
alakalıyan }'ol ve köprüler 

a)·rılunl' bunların infa, ta 
mir ve bakım mnıraflnrmın 

vilayetlere bırakılmn:ıı, bir 
den ziyade vll8~eti aliıkn · 

dar eden yolların ve bunla. 
rıo üzerindeki 11nai lmalitın 
umumi muvazeneye ahnma
ıı, vilayet ıeltrlerlnden olan 
yol paraundan nafıa ht11est 
olarak ayrılmakta olan yüz· 
de oo beılerln vilayet ida
relerine bırakılması. 

J J - Yol mükelleffyeU· 
nln bedeni olması eaaıının 

terki, mükellefiyetin paraya 
tııhvill, ıervet gelir ve ka · 

zanç karinelerine ıöre niıbi 
ıekle ıokulması. 

ı 2 - İktlaadi buhranı 
karıılamak makıadlyle ko 
nulan muvazene ve buhran 
vergilerinin vilayet bütce
lertnden ml'\af ve ücret alan 
memur ve müıtahdemlerden 
keıllen k11mın vilayetlere 
bırakılması, 

13 Merkezi temıtl ed· 
en müdürler nezdinde müs· 
tahdem olanların maaı ve 
ücretleri ile bu idarelerin 
tenvir, teıhln, müteferrika 
Ve kırtaalye eibl idare mH· 

raflarının ve müdiirlerln 
devir harctrahlarının umumi 
muvazeneye alınme11 . 

14 - Mali vazi)·et ve ae 
' ltrleri verilen hizmetleri yap 

maya elver•tlf olmayan vlli. 
yet huıusi idarelerine dev
let hütcestode (hususi ldart~· 
lere yardım) namı altında 

açılacak bir fasıla konulacak 
tahslıattan yardım yapılma-

••• 
Netice: 

İç Bakanlık, raporunun 
sonunda netice olarak tövle 
demektt!dlr: 

"Vilayet huıuıi idareleri
nin anayasamızın hedef tut
tuğu mezuniyeti ienitletme 
ve vazitelerln bölümü e1a 
ıına uygun hale ft"tirebil
rnek ve bu idarelerin faali 
yet ve çalıımasından aü:ı.el 

eıer ve neticeler almak için 

her ıeyrlen evvel bütün dün· 
yec~ tatbik edilen prenıtp 

lere dnyandırıltnaları icap 
eder . 

Halk hakimiyetinden ve 
demokraaı esasından doğan 

mahnlli idareleri selahtyet 
ve ıkttdar bakımından ben · 
zer dünya müeııseseleri d~ 

receıine çıkarmak, idari ve· 
ııa yet ve merkezi kontrol 
prensiplere uygun tekle sok
mnk müdahalele,e &OD ver
mek. amınfl hizmetini gören 
devletio yardımcı teıekkülle· 
rl ıeklinde tanımak ve bü
tün hareketleri bu eıaslua 

uydurmak, halivet ve ınkl · 

ıaflarına elv~rltli imkr.nl1U 
bulmak, vilayet huıusi ida
releri da vasınm cumhuriyet 
rejimine göre en rasyonel 
bir hal şeklini tf ade eder. 
Her ııaharla büyük hamleler 
yapan, a111rların itlerini ıe

nelere 11ğdıran ve daima 
muvaffak neticeler elde eden 
Atatürk inkılabının vilayet 
hususi idarelerini ftSrın telak · 
ki ve ıcaplanna; memleke
timi:ı.in bünye ve ihttyaçla
rınn en uygun hale getire· 
ceği huguııundaki kanaati· 
miz kati ve tamdır ,, 



------ Bir Roman -
- _.... ..... -=---..,,----= 

ÇF:VİREı\: Ali Ôzdtn -Erdek-

Ne birbirlerine blr§ey söyle
mek, ne de blrhftinin vüzüne 
bakmak ceaarctinl gö;tere . 
mıyorlar, mütemadiyen pa
keti ledlıık ediyorlar. Po.ke 
tin •arala olduju kağıtta net 
rlyat e•lnln flrmnııı göze 
çarpmaktaydı . 

Paketin muhteviyata ma
lumdu: R<'man, o meıhur 
roman, bu kadar mabruml 
Jetler. heyecanlar ve yor · 
gunluklarla dolu altmıı gü
nün ıemereai olan roman 
muhakkak ıurette geri gön · 
dertlmııu ve ıu da muhakkak 
kı ona buzdan soğuk bir 
mektup da refnkat ediyordu: 

"Eıefle bildiririm ki rG
manınız muvafık görülmemlı 

ve neıredllmemlftir.,. 
Sarı renkte bir kağıda 

ıarılmıı , itinalı bir surette 
lurmızı btr iple bağlanmıı 
olan bu zarif paket, ıtmdt 
odanın bir köıeılnde kıymet. 
ılz herıey aibt metruk bara
lulmııta. Jan, acı acı gülüm
sedi. Yorıun yüzü biraz da· 
ha ıararmıı, vücudu biraz 
daha toprafa dojru eğllmtı· 
ti. ~apka11nı alıp ıokağa 
çıkmak fıteylnce karmoın, ne· 
reye gidiyorsun . ıuallne de 
sadece: 

Azıcık hava almak, 
Yalnız baııma biraz yürümek 
ihtiyacını duyuyorum, bent 
bekle, dedi. 

Sllva bütün bir gece bek 
ledt ve dütünüyordu: ) eni 
baıtan çalıınıak , tekrar her 
aGnkü ihtiyaçlar. yoguoluk 
lar, mahrumiyetler içtode 
çalaımak . Her ıün akmllğa 
baıır_olan~ röz yaılarını sak· 
lamağa mecbur o lmak ve 
bütün bunlardan sonra ne · 
lfceden emto olmamak: Bu 
dGıüncelere dalarak vaktin 
sabah oldujunun farkına var
ınıunııtı . 

Ortalık ağarmeğa, uyu 1 

Silah mütehaum biobaıı 
Lee, onları kabineıtnde ka· 
bul etti: Voodburyntn rüvel 
Verini Graney~ uza• tı 

Grane: 

Dedi 
Taliimız yok, değ ı l mi? 

Bıobaıı cevap verdi: 

- Bu arzunuza ba il ıdır . 
Bayan Veıtlandı öldüren 
"1ermı bu rüvelverden çık 

OHlOHflır, fakat tamamen 
A\'nl o modeldendir. 

Bu ıilah, tesadüf buya 
Vcıtlaodınki olmasın? ismi 
bir plaka üzerine hak edil 
mitli, fakat bu k"ldml11111 
olabtlir .. 

Binbaıı baıını nlladı 
Ru rüvelver üzerınde 

hiç bır zaman hüviyet pla 
kası yoktu, d~di. 

Bundan behsettığfni7. 
zıı rnan Stromun itirazı ne 
oldu? Diye sordu. 

· - itte bizi Vestlind 
üzerine ıevk eden müstakim 
hat" dedi. Zaouederım ki 
bu silahı cinayete ait ola 
rak göıtermekten korkuyor 
du . 

- Bu pek muhtcmeidir . 
Onu ayıplamam. Bu 

nunla beraber hiçbir z&man 
Bay Vestlandın mücrimlye 
tine inanmadım; de1tll~r ha-

yan ıehir bir gün 
evvelki f aaltyeUnl yaıama
ğa baı1amııtı. ilkbahar ıan
ki ıerlye dönmüı gibi gök
ler gümtıi, bulutlftrla kaplı 

idi . 
Y abancnnn biri kapıya 

ıeledi. Sılvanın ilmini ıor 
du; teıelh vermek lıtlyen 
bir kaç dimle mırıldanarak: 

- Müe11lf bir kaza, eledi. 
Dün akıam derenin kena 
rmda ıezerken kayıp, düı 

müf.·· 
Stlva bir deli gibi soka · 

ğ" fırladı . Koıa koıa her ye 
rl matem kokan büyük, 
bembeyaz bir binaya geldi. 
Keskin ılaç kokuları batını 

b6ıbütün sersemletlyordu. 
Odanın birisim aösterdıler, 

girdi. Orda beyaz btr yatak 
üstünde Jan, hi11lz yatıyor, 
yüzü balmumu gibi aarı ve 
duva eder gibi ıki elini göğ
ıü üzerine bağJaomıo gördü. 

Neden sonra birçok izli 
rap çektiği. sevlıtiğı, binbtr 
emel ve ümıt beılediğı kü
çük daireılnde olduğunu 

gördü. Yanıbaııoda naılrin 

ıarı kağıda sarıp geri çevir· 
dJği paketlcık bekJerfbir va· 
ziyette duruyodu Romanın 
ıon kum anı bir daha oku· 
mak iıtedı; aldı, açtı; fakat 
açar açma2 yibü bembe· 
yaz olmuıtu. Paket, esertn 
tabedilmjf bir nüshasını th
tlvft ediyordu Roman kabul 
edilmiıtt. Naılrtn meydana 
çıkan mektubu ıu güzel ha 
beri btldlrlyordu: 

( Gördüğünüz gibi, roma · 
nınız kabul edilmlı ve tabe 
dılmlflir Mürettip hatalarını 
tashih.edip iade ediniz. Eıeri 
çok beğendım . Ücretiniz ıçin 
arzu ett ığlniz zaman gelebi
ltninlz ) 

Sılvanm meyuslyetl oka· 
dar büyüktü ki, gö7. İertne 

hücum eden ı.cak yaılıu fıı · -
ktkaten pek aıtkir ıdıler . 

- Şu halde ithamın §!l 

hadettni y1tpmağı ned~n ka 
bul ettiniz? 

- Ben yalnı7.ca . l.ı a ven 
Vestlandın ölümünün ı;ebe · 
bi ol ırn merminin otomAtik 
bir V ~ ble v rü vd ve tinden 
çıktığaııı !us.bul t!tlim . Ben 
demedim kı, hu Veat andm 
rüvel verıle atılmı§t ır 

Fake.t bundan çıkma 
dığıoı dil ıöylememiıliniz . 

. Bı.ı.na Veııtlandın rü 
velverinl bulunuz ve atze bu 
hususta kati malümat ver · 
mekte çok gecikmiyeceğırn , 

Grane: 
Eltnizi veriniz! dcdı, 

timdiye kadar bu kadar 

ııevınmemlftirn 

Hınbaıı Lee)·e 
etti ve Vllliamsı 

taksiye getirdi . 
V4lliamı; eordu 

- Şimdi nereye 
ruz? 

teıekkür 

bckh)•eo 

gld iyo· 

Bayan Hoganın evine, 
Fınkleıteinı görmek fçıo . 

Onun, orada olduğu · 

nu nereden biliyorsunuz? 
K.adımn evinde bize rnnde 
vü vermedi ki . . 

Ôile yemeğinde ieiı · 
ridye yedi. . O halde. 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
25 -

V azıı kanun 23 ncü mad 

ded" (kimıc medeni hak 
lardan ve onları istimalden 
loımen olııun feragat ede 
me1 Kimse hürriyetini fe 
rağ edemediği gibi , kanun 
veya adabı umumiyeye mu· 
ğaylr surette takyit dahi 
edemez) dedikten sonra bu 
maddeyi takiben de l ıahsi 

menfaatlerinde haksız teca· 
vüze uğrıy&n klmıe. hakim
den menini talep edebilır. 
Maddi veya manevi tazmı · 

nAt namı ale muayyen bir 
m!!bliğ davası ancak kanu 
nun tayin ettiği belde ika · 
me olunur) ibare ioi taııyan 
24 ncü maddeyi vazetmif 
tar . Şah11ların hak ve hür 
rlyetinl kendi anu ve tema· 
yüllerl ile bile ıhJiltne 

meydan bırakmıyao 23 ncü 
maddeden ıonra işbu 24 ocü 

madde ile de ıahsi menfaat· 
lerine hakıız tecavüzde bu 
lunaoları menediyor . Bu 

medde de ıkl fıkrayı ıhtiva 

etmektedir Birinci fıkra ya
lınız tecavüzün meni, ikloci 

fıkra ise tecavüzün meoi ile 
beraber maddi veya manevi 
tazminat namı ile muayyen 
bir meblağ istemek hakkını 
veriyor. Birinci fıkradaki (ıah 
si manfaatlerinde) kaydın

dan makııat ne gibi menfa 

kıramıyordu. Önüne açılan 
geoit tıUk ba 1, ıeref. ıöhret 
çelengi ağır htr ııurette ba 

ıım aıkıyordu Gözlerici eıe 
rm son kıamından ayıramıyor, 
mütemadlye ağlıyordu . 

Yıldı:ıaız bir akıam , ada 
mın biri derenin kenarına 

yanııyor, hücum edeo ıula 
rB bakıyordu. Çok kara nlık 
ve ölü bir sükut var .. . An 
&l7.m bu ölü sükutu thli.l 
eden bır bağını... Hir bnğı 

rıf d uha !:i onııı biraz evvel 
ki &ül üt . S ular monoton tar · 
kılarım terennüm ~tm~ğe 

devam ediyor l ard ı . 

atler olduğu gös t~r ılmemiş 

rsede ftıhıi mf'nf n Rtl~r btr 
~ahsm m"nb Cıl ve gayrı men 
ku l emvali , arz ve ntlmuııu, 

t1ıhhah , hay&ta, ıeref ve hay. 

siyeti, tüccardan veya esna
fı aatreden lıe ticaretgah 
veya aanatının eararı gibi 
ıeyler olacağından bu men 
faatlerlne vaki olan teca 
vü2ün meninl birinci fıkra 

mucllilnc hakimden talep 
eder. ikinci fıkraya ıöre de 
maddi veya manevi bir taz
minat da ister . Fakat böyle 
bir tazminatı maddiye ve 
maneviye istlyebllmeal ka· 
nunun tayin ettiği hallerde 
caridir. Bır keç mtaal ile 
arzedeyhn: 

Falan adam, benim falan 
mahallede batapu mutasar 
rıf bulunduaum tarlama 
haksız olarak müdahale edi · 
yor . Müdahalenin menini 
isterim, diye hakime müra
caat eder Ve bu müracahn 
da yalnız müdahale ve teca
vüzün meofnl taleple tktıf a 
ederek maddt ve manevi 
zarar rörmemlf o1duiundan 
böyle bir tazminat talebin
de bulunmaz. Veyahut fa 
lan, adam benim tamimi kul 
lanıyor, o adamın, ismimi 
kullaoma11nda maddeten bir 
zararım yokıa da bu benim 
ıahsi hukukumdandır. Ment· 
nl iıterlm, yolunda bir dava 
açabilir. 

lıte bu veçhtle vaki mü 
racaat birfncı fıkra icabın 

d andır. ikinci fıkraya röre 
lıe 84 ocü madde muclbtn · 
ce niıanlılardan biri muhik 
bir sebep yok iken nlıaoa 
bozduğundan dolayı dt~er 

tarafın, nikahın icra oluna· 
cağl kanaati ile ve hüınü. 
niyetle ıhttyar ettikleri ma· 
~arife mukabil maddi bir laz. 
nıtnata mahkum olabileceği 

gibi, 85 et madde mucibince 
de nişanın bozulmaaından 

f ahtı bir surette mutazarrır -
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~ ÇEVİREN: Kemal Demiray S) 
• Granc, ide bıınuareret Kapı üı.erınde wtahtadan 
kaidesine uygun olmıvan tu.kerlerin marrmı " çıtlnrnğn 1 

bir §eklldc, p,..k kuvvetli, ha zırl e.oon Granc cevap ver- ' 
Havl\n Hognnııı k pıııına dt: 

vurdu . Allsentfn verdıgi ser 
hoıluk ve diğer a lkoller ha· 
lii tesırını gösteriyor ve ken
dısin i pek ncıeli hiıııediyor 1 
du 

Valliaıns katlarını çatarak 1 

ıordu : 1 
Taksı parl\sı neakda r tut· 

t \\ :ı 

Tahta kapı üzerinde yum
rukl arının hasıl ettiğ i a henk 
t en hoılanarak : 

Grane tesirli bir tra mpe 

te ça l dı . 

On bir dolar. 

O esnada kapı da açıl 

dı. deniz mavisi bir koıtünı 
geymio. p rdt"lu•Ü kolunda 
Flnkleııteın çıktı. Sakin bir 
asa lelin alametı olan çeh 
resi, yavaı yavsı tiddetli 
bir hiddet ifadesi takın dı. 

Allahım! Diye baimlı. 
ben z nnediyorum ki. bu bt · 
nanın sivil poltııtdir, ne olu
yorsunuz? 

Gr ne ha~metli bfr eda 

- Eğer ya l ınızca bır flü
tümüz olsa id ı, dedi, Yan· 
k~e Ooodleyi çalacaktık 

Villiams tekrarl dı: 

j - Hen polis hafiyesi3lfm 
büyük bır 

Taksı paras ı ne ka dar 
tuttu? 

l ve hem de pek 
polis hafiyesi. 

V tllianu: 
Serhoş, dedi 

fJmkleııteln yeniden: 

WS!4• 

olan niıanlının zararı maae 
viaini telifi için hiklm ta· 
rafından tayin ve takdir ol · 
unan zarar veyahut yine ka
nunu medeninin 305 <"I mad· 
desine göre vadi izdivaç ile 
iğfal veya onunla müoue . 
hatı clnıiyeyi kanuni bir cü. 
rüm veyahut onun üzerinde· 
kt nüfuzunu ıuflıtlmal teıktl 
eylemif, veyahut münasebatı 
cinıiye zamanında ana he
nüz küçük idiyıe manevi bir 
tazminat karıılığı olan bir 
meblli ve borçlar kanununun 
47 el maddeılnde yazılı clı· 
mani zarara düçar olan kim · 
u ye yahut adam öldüiü 
takdirde ölGnün alleılne ma · 
nevi zarar namı ile adalete 
muvafık tazminat verllme
ılne ve ceza kanununun 456 
ve 't67 el maddelerine ıö· 
r e dövülen ve· 
ya yaralanan ıahıın bu 
dövülme ve yaralanma üze
rine it ve rücindeo mahrum 
kaldıtı müddet için, veya bir 

doktora teda vfat zımnında 
verdlji para ve aldıiı lli.ca 
karıı maddi bir tazmt•atla 
beraber bu yüzden ayrıca 

birde tazminatı maneviye 
talep edebtleceğl ıtbl, maddi 
ve manevi zararların her iki· 
si de talep olunabilir. Bun
lardan biri diferlnden ayrı 
dır. 

Birini tıtemekle dtierinl 
istemek hakkı sak~t olmaz. 
Tazminatı maddiye da
vacının maddeten ıördtliü 
zarar ve ziyandan ibarettir. 
Tazmloall maneviye lıe da· 
vacınm ortada maddeten bir 

zarar ve ziyanı olmamakla 
beraber, o ııt•n dolayı ma· 
nen görmüı oldutu zararın 
telafisi için talenilen n:ıane· 
vi tazminattır. Tazminatı 

maddiye talebinde mld • 
deaaleyhln k a b a h a t 1 1 

olma11 ıart değildir . Borçlar 
kanununun 57 et maddeıiade 
yazılı olduğu veçhlle bir 
hayvanın yapmıı olduğu za · 
rar ve zfyaoa sahibin öde · 
mesi ıtbi. fakat manevi 
tazminat istiyebllmek için 
müddeaaleyhln kötü f lkrt ve 
kabahatli olmaaı lazımdır. Za· 

- Fakat beni buraya ka · 
dar koıturmak için sizi kim 
kandırdı? 

Beni dehıctli korkuttu · 
nuz 

Grane apartmana girmek 
için onu itt i. 

-· Dilber bayan Hogan 
nerede? Dedi. Nefis bayan 
Hogan! 

Kadın, elleri kalçasında 
dudak larmda müstehzi bir 
gülüıle holün orta11nda du· 
ruyordu. 

Madeni bir ıeıle: 
Ne htlyorsunuz? Ot · 

ve ıordu . 

Pek dekolte ılyah ipekten 
bir pijama geymtı ayağında 
yüksek ökçelt sandallar var 
dl; boyalı tırnakları lllev 
aaçlarile aynı renkte idi 

Grane: 

- Cazlpıiolz, dedi, sizin 
için ılddetli bir hın beııli· 
yorum . 

Hakikatte, ondan yayıl · 

dığı hfı olunan nerkla ko
kusunu, yumuıak ve bron· 
zlaımıı kapakları maviJeımfı 
bAygın gözleri ve ıehvetll 
dudaklarının lnhinaaını se
viyordu. Bakııları çarpıttılar. 
Şüpheıb: bayan Hoianlnki 
Granenln hararetini ıakfn

leılfremezdi. 

Ptnklest efn yanlarına so · 

rara manevtoln miktarını 
hakim tayin ve takdir eder. 
Mutazarrırın miktar hakkın
daki talebi ile mukayyet de· 
ğlldir. Zarar ve ziyan iddi
aları yani maddi tazminat 
davacımn vefatı ile verese· 
ıine intikal edebtleceii 
rtbı, müddeaaleyhtn vefatı 

ile onun da vereıeılne intikal 
eder Zararı manevi hakkın· 
daki talep ve iddialar böy
le değildir. Manevi zarar 
dolay11ile açılan da va da va· 
cınıo vereaeılne intikal ede· 
bilmesi için bazı kuyut •e 
ıurut aranır. Ş6yle ki, dava
cının vereıesloden o dava· 
dan, yani müddeaale7hln 
davacıya kartı lraı ettlil 
zarar ve taarruzundan dava
cının vereıeelnln de zarar ıör
müt olmaları lazımdır. Da· 
ha ıarlh bir misal ile taavlr 
edeyim: Bir ıah11 dlfer bir 
ıahıa sen bınız11n, falan 
adamın falan vakit malını 

çaldın. Veyahut ıen falan 
adama pezevenklik yaptın 

gibi maddel mabıuaa ve 
mevıufa tayini ıuretl ile o 

ıah11n zati ve ailevi ıeref 
ve hayıiyetlne taarruz edene 
bu çirkin taarruz •e hareket· 
ten davacının e•llt ve to· 
ruoları ıtbl, furuu baba ve 
ana ıtbl uıulü kardeı ıibl 

civar hmmları ile karı •eya 
koca glbt vereıe, bundan 
manen mütee11lr olmakla 
davacının vefatı üzerine da
va hakkına aahlp olurlar. 
Şunu da unutmı1alım ki bu 
davalar ceza uıulG muhake . 

meleri kanununda yazıla oldu· 
ğu veçhtle hukuku umumiye 
namına reıen açılmayıp mu· 
tazarrır olan tarafın tlklye
tlne bailı olan davalardan
dır. 

Davacı böyle bir davayı 

açmazda ıükut edene doi · 
rudan doiruya hukuku umu· 
mtye namına açılamaz. Sayın 
okuyucular, makıılenlo usa· 
maaı ıize biraz uıanç ver · 
mlııede mevzua,ehemmiyet · 
lı bir derecede münaıebet 

ve irtibatı bulunan ıu ook 
(Lütfen 11ayfayl çeviriniz) 

kuldu. 
- ÔAleden ıoorayı nere 

de ıeçirdfnlz, diye avukat 
sordu. 

Bent görmele geleceilnl 
zi düıüoüyorum 

Grane: 
Vak timiz olmadı, de· 

di. Çalııttk. 
Flnklesteln, Vllllamıa 

doğru iıttfhamkir baktı . 

Dfieri cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Ne oluna 

olıun taksiye otuz dört do
lar verdik . 

Graoe taahtlı etti: 
Otuz dokuz, fak at ar· 

tık oturacağız, tahkik et · 
mefe çalııtığınız yer meıe · 
leleri hakkında topladığını · 
7.1 öğrenmek lıterdlm. 

Oturma oda11nın donuk 
ıııiı altında Hint zevkini 
taııyan dıvar kiiıtlarlle dı. 
vara a11lı kırmızı "'ve esmer 
genç İspanyolun cesim port
resi ve tehirin ıııklarıoı ak
settirdiği büyOk pencereler 
eksotik bir ıüzellik aöıte
riyordu. 

Grane, kendini bir koltu· 
ğa bıraktı ve içecek istedi. 

Bayan Hoıan: 
- Ancak cicim var . 

Cin mi? Fakat bu 
haatalar için iyidir! 

· SÜRÜYOR 
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Balkan Antan ı Kons yin· 
r a T o p 1 a n ı s ı .. 

A ka-

Romanya Mallı köylü par· 
Uıt oraıanı Deptatea gaze · 

test Balkan Antantı baılıiı 
altında neırettiil bir yazı· 
da ezcümle ıöyle diyor: 

.. Türkiye, Romanya, Yu· 
nantıtan ve Yugoılavyadan 
mürekkep dört devletin Bal
kan Antantı murahhuları 
ilk toplanhlarmı yapmtf
lardır. 

Milletler Cemiyetinin tav. 
ılyeden geri durmadıfı ve 

diioyada mu haf aza ettiği, 

1amtmi arzulardan fııkaran 

ıulh idea il erini ve dem ok· 
raılyl yükıelmek iizere Bal· 
kan Antantı, tıbu ittlf akın 
iençllffne raf men ıeneden 
aeneye ehemmiyet kesbet · 
melde ve preıtıjlol de kuv· 
vetlendlrmektedlr. Türkiye 
hariciye Vekili 8. Rüıtü 
Ara11n dedijl ııbı, d6rt ıe· 
nehk bir teırlkt mesaiden 
ıonra bir pllnço yapmak 
kabildir. Bu toplantının fay
dalarını biç bir klmıe inkar 
edeme~ . 

Türklyeoln Aynı hariciye 
vekili, ltbu dört devlet mu· 
rahhaslarının tik toplantı· 

11nda bakınız ne diyor: 
• Karııık Ye sakin dünya. 

da, politik bakımdan bıl

umum talepler karımnda 

gayet ıenlt anlayııı lıbat 

ettik Ananevi doltlukları · 
mızı ve ilham aldıiımız bü· 
yük prenılplerl idame ettir-

tacıiı da arzetmekten kendi· 
mi alamıyorum . 

Her fiil ve ıuçun gerek 
hukuku umumiye ve gerek 
hukuku ıahılye üzerinde ika 
ettlil tesirin derecesi nlıbe 
tinde mutaarr1z Te miteca
vlz ıayılan, hukuki tlblrl 
mlzce müddeaaleyh. cezai 
tlblrlmlzce de ıuçlu addolu
nan ıabıın ctımani ve nak· 
ti cezalarla teczlyetlerl pek 
tabtl lıe de bu tee116r ve 
heyacanın derecesine g6re 
muhtelif müddet ve zaman
larla zau olacağını derplf 
eden vaün kanun bu kabil 
davalar için bir de m6ruru 
zaman had ve müddeti vaz· 
etmlttlr. 

Neteklm zarar ve ziyan 
ve maddi tazminat talebin
de buluoabılmek için borçlar 
kanununun 60 cı maddeıinde 
(zarar ve ziyan veyahut 
zaran manevi namı ile nakti 
bir meblii tediyesine müte
allik dava mutazarrır olan 
tarafın zarara ve failine it 

ulaı tarihinden itibaren bir 
ıene ve her baJde zararı 
müıtelzlm fiilin vukuundan 
itibaren on 1ene mOırurun. 
den ıonra lıtlma olunmaz.) 

Borçlar kanununun bu 
maddeılnde mucibi tavzih bir 
kaç kayıt mevcuttur. 

Bunlardan blrlıi (mutazar. 
nr olan taraf ıo zarara ve 
failine tttllaı) kaydına na
zaran yalınız zarara itttla 
tarihi m6ruru zamana meb· 
de tttiraz oluaamayıp zara· 
rarı yapanın da kim olduiu
nu bilmekle mukayyettir . 
lktn~t kayıt lıe (Uttla tart · 
hhıden tubaren btr ıene ve 
;her~halde zararı mlıtelztm 
fUho .vukuundao ltıbareo on 
1'9De mlrurundaa aonra) ka1 · 

dik. Son senelerin tarihi. 
verdiği dereler itlbarıyle çok 
müımtrdlr Htz bu denler 
den ııtif adeytt, 
morali karan bir 

menıi ve 

fıkir ve 

ruhla dt-ğil , tamemen Y•

pıcı ve ıağlamlayıcı müıbet 

btr lıtlkamette lev~11ül et

mestnl bildik " 
Yuoanlatanın Baıvekili ve 

Hariciye nazın Bay Metak
saı, Balkan Antantı hakkın 
ıu ıözl~rl ıöylemtıtlr= 

.. Pakt, her hangi bir no 
ktadan kimı~nln aleyhine 
müteveccih dejildır. Ve he 
define vasıl olur olmaz kal
mağa da mahkum deiildlr. 

Bu, netlceıtz, uzun ve 
elemli mücadele ve reka· 
betlerin acı tecrübelerine 
ıahlt olan Balkan millet· 

lerlnln ıerbestçe tezahür et
mtı ıl1aai riııdlerlnln bir ifa · 

deıidlr. Biltünleıtırlci müıte 
rek ideallerle mücehhez olup 
iıaret ettıilmlz Milletler 
Cemlyetl prenıtplerl daire 
ılnde tahakkuk sahaııua 

doğru muzafferane yo\ ka 
teden ve toplantılarına itti · 
rak eden memleketimiz, Bal 
kan Antanhoı se'llinç Ye me
mnuniyetle ıellmlamakta 
dır .. 

Ankarada toplanan Bal
kan antantı konıeylnl takip 
etmek üzere Curentul ga
z e t e ı 1 n 1 n g ö n
derdlil ıtvaıi muharrir iıbu 
toplanblar hakkında gaze 

dı da zarar ve failine mü

ttalt olmazsa bir senelik mü 
ruru zamanın hükmü olma· 
yıp on ıenento hitamına 

kadar dava edebilir İbare 
nln kardı illikına nazaran 
bu gibi ahvalde tam on ıe 
nedir. Onuncu senenin hı 

tamına teıadüf eden günün 
tatil ıaatlne kadar dftYa aça
bilir. Son gOn bir tatil ıü· 
nüne teaadüf edene o ıünü 
takip eden ıüniln tatil 1ıt.atl

ne kadar dava hakkı mah · 
fuzdur . 

Düzeltme: 
15 • 3 938 Tarlbli nüıba 

dakl 23 numaralı malcalenln 
birinci ıütuounun 4 cü ıa · 
tmndaki (hakimi davaya 
bakmaktan üç cihet mene· 
der) diye yazılacak iken 
yanlııhkla (davaya bakmak
tan üç elbet) diye nokıan 
yazılmııtar. Düzeltirb. 

16 . 3 938 f uibll nüıha -

daki 24 numaralı makalenin 
43 cü ıatmndakt (klmıe 1 
hürriyetini ferağ edemedığt) ı 

cümleıl yanhıhkla lklmıe 
hürriyetini ferağat edemediği) 
ıekllnde yazılmııtar Düzelti 
rtz. 

Yine mezkur nüıhanın 

birinci ıütuoun 58 ci ıa
tırındaki [ktmae hür ra \·etini 
feral edemedlil atbı] cüm· 
leıl yanhthkla frdmıe hür 
riyettnl fereğat ed~mediil) 

ıeklınde yazıhnııtır . Düzelti 
rlz . 

Ytne mezk6r nüıhan1n 
ikinci sütunun 17 el ıa -
tmndakt [ve emvalinin ida. 
reıint] kellmeıi yanlıtlılcla 
(emvalin tdareat] surP.tinde 
1azılmııtar . Dtizelttri~. 

AVUKAT 
Kmım Sami Paylı 

Sonu Var --

teıine y zdığı bir mektupla 
ezcümle ıu malümatı ver · 
mektedir: 

" f'R:ıurn Antantı konıeyi 

bugün toplanmııtır . Saat 10 
30 dıı hAflıyan toplantı üç 
saat devam etmftlir 

Ko~llfU memleketlerle 
olan münuebat tetkik edil· 
mittir Sov) et Rusya ve Bul 

garistan fit- olan münıuebat 
müzakerelerin büyük hır 

k1&mın1 itaıal etmtıtir ,. 
Dün akıamki zivafette, 

Türkiye Hariciye Vek'll Tev 
fak Rüttü Araı ile Yunan 
harıclye nazırı Metakaeı 

araıınc.la tecıti edilen nutuk 
lar, Ankarada ehemmiyetle 
tehir edılmektedtr . 

Balkan Antantı devletleri 
zamanın ıtyaai icaplarından 

olarak ıöıterdikleri ıenlt 
idrik, buranın diplomasi 
mehafllinde, Habeılıtandakl 
ve ispanyadaki vaziyetlerin 
tanınma11 zımnanda bir mu· 
kadde mateıktl ettiği ıuret
te tefsir edılmelctedir 

Tevfik Rüıtü Araı ıöyle 
dedi. ·Fevkalade müdrik ol· 
nıağa hazırız,, 

Bu meıele burada fU ıu 
retle tefalr edilmektedir: 

Balkan Antantına menıup 
devletler ile Akdenlzde men
faattar bulunan devletler, 
Balkan Antantının bundan 
dört sene evvelki mıntakavi 
temaalarını daha ziyade ge· 
nlıletmek esasına müatenl 
den. münuebetlerlni krlsta · 
lize t>tme-k niyetindedirler 

Bu defa, Türkiye. Roman · 
ya, Yunanistan ve Yugos· 
lavyadan mürekkep dört 
totalıter ve müttef ık devlet 
ler ara11nda noktainazar 
birliği vardır. Ve müıterek 

bir harici siyaset takip etme
ğe de karar vermıılerdir. 

Bu dört devlet. Mılletler 
Cemlyetıoe karıı olan teah· 
hütlerlne bugüne kadar 8a• 
dık kalmıılardır Fakat bun 
dan böyle. Avrupadakl hl\ · 
kikatleri tetkik ve hahha 
zırdald vaziyetler karııııında 
Milletler Cemiyetinin rolünü 
tahkik edeceklercltr. 

lıbu tetkiki muteakıp, Ce 
nevre ıle müohaaıran itbu 
mevcut hakiki vaziyetler 
dahilinde mDnuebetlerici 
teabtt edeceklerdir. 

Bu da, birçok itlerin ha 
lihazırdakl beynelmtlel va · 
ziyete ad pte edileceği de 
mektir. Herhalde Balkan 
Antanll A vrupada, rüyet uf 
kunu eenlıletecektir. 

Dün öfleden socra iıbu 

dört müttefık oazırior, uf 
kuo tetkikine devam etmlt 
lerdfr. Y arınkl pazar günü 
için iki celseye ıhtiyaç gö 
rülmüıtür . Kanferansın me· 
ıalıi hakkındaki nıhai komü 
Dike puar aıünü ıı kıamı 

teblii edilecektir. Ve bu 
komüoıkede mevzubahı edi
len meıelelerin kaffesi muh 
tevl bulunacaktır . 

Burada bulunan B Sto 
yadlnovlç pazartesi akıamı 

hareket edecektir. Fakat 
buna rağm«ın, müzakere, 
üçler araıında devam ede 
cektlr. Bu veçhile devam 
edecek olan n•üzakere ıu 

üç devlet ısrHında olacak· 
tir. T6rkı,e, Yunaniıtan ve 
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Bilnnıuıu Ct~rrahi, ilahili, Nisai Ve ı sa 1 1 
zakerelerin cer~yanlyle tah. 
ıt:n alakadar olmuolardır. Hastaları Kahul Eder Ve En Bü,·ük 

Hatta bu ak,am Roman- Kolavlıµı '1-ö~terir. \ e Hastala~ııı 1 
ya. Yunaoiıtan ve Yugoı· ~ İstedikle;·i Milteha~sıs Doktorlar Getirilir 1 
1avyıı tarafından Ankarapa- IJ! ~ 
luta ıereflerlne verHecek 1 ( YATAK 0CRE1'LERJ 2 LiRADAN BAŞLAR) e.~ 
suareye teırifler i beklenll- llL_ __ _ ~ • 
mektedir. ~~~~~~~~~~,'i'.Y~~ 
Şu fll)' dOI kıı yddır lıı.i, An

karada biç bir siyasi veıtka 

imza edllmedtii halde ce

reyan etmekte olan müza. 

kerat, hil-zı müıter~k ookte i 

nazarların tavazzulıuoa yar-

dım etmittir. Doıtluk dava· 

ıı içerlıinde cereyan etmek · 

te olan müzakerat, Balkan 

Antantının ciddi bır lnkltaf 

bahnde olduğunu ıöıter 

mektedtr. Bu inklıaf, dün 

akıam Tevfik Rüıtü Aras 
tarafından irad edılen nu· 
tukda da tudJk edilmitUr. 

Velha11l Bal kanda ıulbü 

zehirlıyecek her liirlü ahval 

karımnda, itbu müttefik 
dört d.,vfet, her :ıamankin -

den daha ııkı bir ııurette el 
ele vererek yürümeğe az· 

metmtılerdir. Müzakerelerde ı 
bugün Avrup .. da mevcut kar·ı 

gaıalıklar da tezekldir edil· 
mııtir . 

Paktın, Balkan devletleri
ne, 811lkaolı olmayan d ev · 

letlere ve Milletler Cemlye· 
, ti azalarına valdlerl, ~ura· 

da tavazzuh eden hüıoOot · 

yetin btr teıab6rüdür . Ah 
nan kararlar yarm akıam 

btldirlleceklfr. Muı mafih nu 

tuklar vozılatar. 

(Sonu Yaraa) 

Bir Reklam Usulü 
Nevyork lokantacılarından 

biri, lokanhuuna müıterl 

çekmek huıuıunda reklamda 
orljlnalikteo foydalanmııtır. 

Bu Nevyorklurıun lokan
ta11, Nevyorkun ticarethane · 

ler yükıelen kıamında bulu
nu~·or Dört bir tınafta bu

lutları tırmalıyao binalar 
yükıeliyor ve bunların ya 
nında lokantanın bulurıduAu 

bir kaç katlık blno . çok af· 
ağıdll kalıyor 

Bu lokanta sııhıbinln itle· 
rt ıon zamanlarda pek iyi 
ıttmtyor 1Jaha doğruıu iyi 
gltmıyor değil de, kt>ndlılni 
tntmtn edecek derecede iler
lemiyor Hnlbukı müıterile 

rin olduğundan f a:ı: l a otmaıı 
mümkün; bu mahallede çe 
peçevre tlc.arcthanelerln 
bulunmasan" göre, buraların 
mensuplarındaD pek çoju 
kendi lokantaaı~da yemek 
yiyebilirler! 

r.lçak binadaki lokantanın 
ıabtbı dikkat ve alaka uy· 

andırmak tçln, çare dütün6· 
yor. Çareyi bulmakta secik-

miyor da; her biri bir met· 
reden daba boylu harfler, 

yaptırıyor, bunlan binanın 

dümdüz damına ıırtüstü yer-

lertlrlyor. Her ıüo ıaat ~ 
dan evvel, harflertn yeri, o 
gün lokantada mevcut ye· 
roeklere göre değtıtyor. pl

tlrilen yemeklP-rin isimlerini 
ortaya koyuyor Ôyle ki. 
komıu yükıek binalardaki 
tlcaretht\nelerln menıuplan, 
ıaat 9 da pencerelerden baı· 
larınt çıkardı lar mı, o güoüo 
öğlen yemeği ltıteılnt ko· 
laylıkla . okuyabilerek, ıate 

dikleri yemeklerin liıte 

de bu lunup hulunmadığ ı nı 

öğrenı yorla r . 
Bu orıjıoal reklam uıulü 

derhal l"!slt ini göatermlı kı 

ıa bir müddet içenlode 
müıterl ıaym, bir kaç kat 
artmıı. lokanta ıahtbinln kll 
zancı da bu auretle btr kaç 
mlıline çıkmııtır 
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