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-- r ' Bahkesir Memleket Hastahanesi La-
bra tuvarı nda Olan Bir infilakta Bir 

Doktorla Bir Hemşire Yaralandı. 

GtrNDELİK. SİY AS.AL GAZETE ON IK.lNCl YIL 84 YI: 3807 

L it v an ya 11 e Polonyanın Arası Belediyelerde ikraz 
Sandığı Kurulacak .. 

Fevkalade Gerginleşti. 
1 Kurulacak -sanillafdan-uhk ölçüde iş yıpan sanat sı-
ı hiplıri de istifade edebilecek 

Litvanyaya 48 Saat Mühlet Verildi. lngiltere, ,ü~ ::~:,1~~;m.~~~ .. ;:,.~:.. ı 
H b • ı ı h k F • • ı T d halkı . çok yakından alilca a eşıstanın a ını il en anı ı. landıracak btr kanun proje· 

ıl bazırlamııtır Bu proje 
herhanıl btr menkul kıymet 

Sovyet Hariciye Nazırı, Son Vaziyetlerin Tehlikeli Bir Hava 
Yarattığını Söyledi. İngiliz Başvekili İle Bazı Partiler Arasın
da İhtilaf Çılıtı. Avam Kamarasında Dinleyiciler: '' - Çem

berlayn Çekilmelidir.,, Diye Bağırdılar. 
diplomatik ve demir yolu · ekalliyetler rejimi hakkında ı===========---== 

anleımalar yapılma11, Litvan· Av ustu ry a 
ya kaounueıaalalnde Vtlna ı 

mukablltnde vatandaıa, 
ucuz f alz ve baatt bir 

muamele ile para temini 
imkanını verecektir. 

Vekiletln bu mevzu üze· 
rinde yaphjı tetkikler neti· 

ceıinde tef eclllkte mücade · 

le kanunundan ıonra. men 
kul nıal mukabilinde para 

Varıova, 18 (A.A) - Hu· 

dutta bir Polonyah neferin 

öldürülme.inden dolaıyı Po 

lonya tle Lttvanya araıında 

poıta münasebetleri keıil

mtı ve Polonya hu müoa· 

ıebetlerln ba1lama11, milli 

Hayvanlardan Ahnan 
Vergiye Dair Layiha .. 

ıehrınln hükumet merkezi 
oldutu madde1tntn kaldırıl
ma11 lıtenmlıtlr. Ôlen ne· 
fertn aileıtne tazminat veril
meıl içinde bir nota ve kırk 
ıekb lll&l mühlet vermlıtlr 

I almak imkinımn kalmadajı 

eimendüf er idaresi Alman-1 ve doıa,ıııyıc halkın bu ne 
9 ı vi para bulmaları bahtı üıe 

Buna Dair bir Kanun Layihası 
Hazırlanarak Ba,·ük Millet 

Meclisine Verildi •. 
Madde l - 2897 Numa 

talı ve 20 1 1936 tarihli 
kanunun birinci maddeıl af 
•iıda yazılı ıcktlde deiltli 
rilmııur: 

çl 40, 11far. inek 60, manda 
75, de•e. domuz 100. 

Madde 4 Aynı kanu· 
ouo 26 ıncı maddeıi •ıaiı 
daki tekilde tadil oluomuı 
tur: 

Varıovada, Lttvanya aley· 
hinde üıınaylıler yapılmıt 
ve Lttvanyanın Polonya ile 
birJeıtlrUmeat iılenm•ıtir. 

Sovyet Hariciye Kom11erl 
Lldvinof bu vazlyetın lehli· 
kela bir hava yarattıiıoı 

ıöylemlf, İngiltere ve Fran 
aa da Polonya nezdinde le 

t~bbüılerde bulunmuılardır 

yayı geçti. 1 rinde haikın 11kıotıya dQıtü 
iü teıblt edılmlıtır. Bu iU· Viyana. 18 ( A. A. ) -

Avusturya timendüferleri 
Alman idareıine geçmtıtir . 

Alman ve A•uıturya merkez 
bankaları da btr~eıt1rllmı1t1r. 

Çekosıankyı kabinesi düşütor 
Praf, 18 (Rad o) Çe 
slovakyadaki Almaula1ıD 

takıodıklara vazıyet tlzerine 
Çekoslovakya kabfneılnin fi 
Ufa11 bekleniyor. Yeni ka 
binede Almanların da nasır 
bulundurulacakları ıöylent . 

yor. 

barla yent proje. büyük bir 
ihtiyacı karıılıyacakhr. 

İç Bakanhiın hazarladıiı 
kanun projeıftıin ana hük· 

mü, belediyelerin ikraz ıao· 

dıklon kurmasını lemin et · 

mektedlr Evveli bu aandık 
lar, nüfusu otuz binden faa 

la vdiyetlerlmlzde kurula -
cakt1r Sandıklar, beledıve 

lerln tam kontrolu ve idare 
ıt altında birer mali mDeı 

ıeıe ol\ralı çalııacaklardır • 

Sandıkların ne ıuretle •ı 
ıörecekleri hakkında ayra 

bir ıafıamname haıırlanmHI 
mubtemeldır. 

Bakanlafın 1aptafı tetktlc · 
lerln verdtil neticelerden bt· 

rl de, tefecilikle yapılan bG
Ulo mOcadelelere ve ahnan 

afır cezai tedbirlere rafmen 
halkın baıka lmkln bula· 

madıiı zaman, ılzli it ya · 
pan mürabahacılardan yGk-

ıek faiz lle para almaaıdır. 

Kurulacak aandıklar, halkı 

bu tefecilerin elinden kur· 
tarmalıla beraber, ufak 61-

çüde İf yapan ve bazan kı 
ıa bir zaman içinde para1a 
ihtiyacı olan aanat ıablple· 

rl de bu aandıklardan fayda
lana bıleeektlr. 

Bakanlık üzerinde yapı -
lan etütler bitmek üaere 
olan bu bayırla itin biran 
evvel ıerçekleımeıl için ça 
lıımaktadır . Proje allkah 
bakanlıkların mQteali11 alan· 
dıktao ıonra Batb•kanlıfa 
verilecektir Sandıkların ıer 

mayelerlnl belediyeler ban -
kıı temin edecektir. Beledi
yeler Bakaaınao bu if için 
verccejl peralar baıka hiç 
btr ıeye ıarfeedilmlyecektlr. 

Türkiye cumhuriyeti hu 
dudu içinde bulunan koyuo, 
kıl k~çi, UfU'4 keçı, ıığ ı r, 
inek, manda. deve ve do 
rnuzlaran aabiplerl bu kanun 
rnuctbıoce •erıtyc tabirdir 
ler. 

V ~rıc mükellefıyeti her 
yıl kayıt müddetintn airme 

ıtyle erteıt mali )'ıl içinde 
baılar. Mali yıl aırdtkten 
ıonra. ecnebi memleketler· 
den l"ürluyeye ithal t-dılen 

Köy muhtar "e ihtiyar 
mecliıterl azasına ve beledi· 
yece kayıd vazıfeatoı, yap 
makla tavzıf edilenlere köy 
veya mahallerin ka yıd def · 
terlerıne kayıdlı hayvanlara 

aöre tahakkuk eden •erıl 
miktarmın yüzde tklıi nts· 

Royter Ajao11, harici ıt
yaaet hakkında lnıltız Haı · 
.. ekili Cemberllyenla alel
acele be,aoatta bulunma
mllk iıtemeıinden mütevellit 
lfçi Liberal muhalıfler& bü· 
kô met partisinden bir kıı · 
mıle 8aıvekU ara11nda ihU 
lif çıktağı btldlrmektedır. 

Londra, l8 (A .A) - İnail 
tere, Habeıııtanda ltalyan 
kootrolu ahında bulunan kr 
sımlarda italy•n hukGmctl 

Umumi Meclis Dün Dört 
Bütceyi Kabul Etti. 

haY•aolardan o ytl için ver 
ııi a lınme 7. 

M~dde ı Atnı kanu 
nun ikinci maddeainin b. c 
e . fkraları aıaiıda yazılı ıe · 
kilde defııUralmittır: 

Değişen B fıkras1: 
b) Bu kanun mucibince 

hayvanların kaydma baıl•n· 
dıit tarihte henüz iki yaıını 
btttrrnemtı aıiır, ine le. man
da ve develer, 

Deiişın C Fıkrası: 
Hüluiaıetç~ tayin ol uncı 

cak tartlar dairetınde mem · 
leket iç ve dııından tedarik 
edilip damııhk olduldarı rea · 
illi veılkalarda teytd olunan 
bota. tekke ve koçlar, 

Dıtışen E Fıkrası: 
Devlet, vilayet ve beledi

yelere aıd he yvan lar' 
Madde 3 Aynı kanu 

aunuo 18 loc:.I maddeıl aıa
iıda yazılı ıekt&de deilttirll 
mittir: 

Veret hayvan beııoa aıa 
iıda hizalarında yazılı mik· 
da rlarda a lamr: 

Merirıoı koyunu 20, Uflık 
l.~ı 2!1 lcoyua 30, kıl ke· , 

betinde ve yoklama itlerin 
de çahıunl•n memurlara 
(jandarma zabıt ve küçük 
:zabitleri dahil) da ücrdleri 
oin veya emıal haaılı ile 
bırlıkte maaılarınm birer ve 
jandarma efradına da üç 
aylığı nıı;betinde ıkıamıye 

verılır. 

Y oklamacia fevkalade gay 
retlerı görüldüğü vahlerce, 
taıdık olunanların ikramiye 
lerioe, m~ydftoa çıkardıkları 
kavıd harici hayvanların ta 
hakkuk eden vcrgalerlnın 

yüzde onuna kadar. Maliye 
Vek&lettntn tenııbiyle zam 
yapilabtUr. Ancak bu zam 
lar birinci fıkraya göre ala -

cakları mlktarmın bir katı 
na geçemez 

N6fuıu tlc l bıo ve daha 
aıağı yerlerde dokuzuncu 
madde mucibince kayıd def· 

terine dahil edtlmemit olan 
hayvanlar hakkındllki mahl 
matını btldlrmlven köy 
muhtar v~ ıhtiyar mf'cliılerl 
azaaiyle belediyece kayıd 
muamele.ini yapmakla taY· 
zlf edtlmiı olanlara köy •e· 
ya mahılluinde yapılan 

yoklama üzufne luıçak hay 
van bulunduğu takdirde tk · 
ramiyf' vt-rilmf!ı .. 

Maddf! 5 Aynı kanu· 
nun 31 io«:ı n>addeat aıalı· 

( Sonu ılcıoeı ıayfe.ta ) 

ni f ulen tanamııtır . 

K.aunaa . 18 (A A.) 
Resmen bildarıldığtnc göre 15 
kitilık bır Polonya mOfre· 
zea& Lttvanya araziılnc eir 
miııede Lltvanya hudut 
mu haf ızlarıoıo müdabaJeıi 
üzerıne çektlmlttlr 

V arto•a, 18 (Radyo) -
Polonya hilkQmeU, bu ak
ıam Lttvanyaya bir ültıma
tom vermtıtlr Bu ülttma 
tomda, ıu altı madde var 
dır: 

1 · İki tle•let eraıında-
ki ılyaıi münaıebatan der 
hal baılaması. 

2 Demlryolu ve poıta 
münakalltınıo ladetf, 

3 - Llhanyadakl Lehh · 
lere ıerbeattyet verllmetl, 

4 - Bir Uca ret muahe 
deılnin akdi için hemen mü 
zakerelere baılanmaıı. 

5 - Lttvanyanın temel 
yaııumda Vtlna ıebrtntn, 
Lttvanyanın payltahatı ol. 
dujuna dair maddenin kal-
dırahna11, 

6 - Hudutlarda öldü 
rülen neferin aileıtne tazml· 
nat verllmeıi; 

Lltvanya bablnealnin lıtl · 

fa etmek ü;ıere bulundufu 
ıiylenlyor. 

Umumi Meclis, Bugün Diğer Bütceleri 
de Kabul Ettikten Sonra Dağılacak. 

Dahiliye Bütcesi: 178,640 lira, Masarıfı Muh
telife 52,966, Matbaa 13,041, Maarif 502,037 

Lira Olarak Kabul Edildi. 
Vıliyet Umumt Mechıi 

dün ıaat 10 da Vali B Et 
hem Aykutun rtyuetinde 
toplanmıı ve muhtelif bGt
celeri kabul etmlıttr. Ôile
deo ıonra da aaat l 4 le ya 
pılan toplantı 19 za k•der 
ıürmüıtür. 

Dün tedkık ve kabul edı . 

len bütceler ıunlardır: ... 
Dabillye, Maıarıf ı Muhte

life, Matbaa. Maarif, Sıhhiye 
Memleket haatahaneıi büt
ceıtnln de bazı f aıılları da 
görüıülerek karara baflan. 
mıııa da vaklt ıectktlil için 
mltcbakl f a11llar buıüo ya 
pılacak toplantıya bırakıl-
IDlfhr. 

Mecllı buıüo taat 9,30 
da içtima edecek, ıerl kalan 
bOtceleri de onayladıktan 
•e Datmf EncOmen ıeçlmlnl 
yapbktftn ıonra daiılacak 
hr. 

DGn lrab .. I 9411len ltGt•• · 

lerl yazıyoruz: 

Oı~iliye ~ütcısi 
Faııl l madde l 11 ,520 

lira Mecliıl Umumi aza mu· 
ha11eaatı 

Faııl 1 madde 2 5,720 lira 

Daimi Encümeni an mubaa· 
ıeıah 

Fa11l J madde 3 40U lira 
Mecliıl Umumi zabıt katip 
lerl muba11aıah 

Faalin yekunu 17 ,640 lira 
Fa11l 2 madde 1 78, 192 

lira Muhaıeb~i Huıuıtye mü· 
dOr ve memurlar maaıı 

Fa11l 3 madde 1 55,260 
Ura tahııldarlar ücreti 

Fa11l 3 madde 2 720 lira 
vilayet avukat ücreti 

Fa11l 3 madde 3 5,520 lira 
müvezzi, vali lıonaiı bekçlıl 
badem~ ücretleri 

Faıhn yekunu 61,500 
Fa11l 4 madde l 1,4100 lıra 

MuhaMbel Huıuılye memur 

ve müıtahdemlert harcırahı 

Fa11l 4 madde 2 540 lira 
Mubaaebel Huıuılye tebıll 

müfetttılerl harcırahı 

f a11I 4 madde 3 500 lira 
Mecllıl Umumi azaları har
cırahı 

fuıl 4 rnatlde 4 800 Ura 
rüeaayl memurini mGlkl1e 
harcırahı 

fuhn yekunu 3.240 
Fa11l 5 madde 1 500 lira 

Muhuebel Huıuıtye mefru· 
t•t ve demtrbat 

F aaıl 5 madde 2 3000 llra 
kırta1lye ve enakı matbua 

F aııl 5 madde 3 800 lira 

tenvir ve teıhln 
Fasıl 5 madde• 1,500 lira 

mOteferrtka 
Faaıl 5 madde 5 1,400 lira 

akça nakil Gereli 
fuıl 5 madde 6 J ,250 lira 

poıta ve telsraf 
Faaho 1ektuıu 8,450 
(Sonu tklnef •yfada ) 
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U umi Meclis dü dö t 
ütceyi kabul etti .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
F e11l 6 madde 1 l 000 lira 

tahsil masrafı 
Fa11l 7 madde 1 1,500 Ura 

icar bedeh 
Fasıl 8 madde l 100 lira 

788 numaralı kanunun tat· 
bık maarafı 

Fasıl 9 madde J 2,518 fi. 
ra geçen seneler diyunu 

Adı bütce yekünu, 174,140 
lıra 

f er~ali~e bütce: 
J aıııl 1 O madde J 1,500 

llrll Umu mi Meclta muhaıııe
bel hususiye binası ili.vei 
intaab 

Fasıl 1 J madde 1 3,000 it· 
ra vilayet 'hizmet otomobili 
mubayaası (köy büromoa) 

Fasıl yekdnu 4,500 lira 
174, 140 Ura dahiliye büt· 

cesl idi yekun 
4,500 Lira fevkalade büt

ceal fevkalade yekdn 
178,640 Lira umum yekun 

Masanft muMelih ~ütces'; 
Fasıl 67 madde J 1,000 

lira reddlyat 
Fa11l 67 madde 2 2,000 

muhtar ve tahsildarlar ik
ramiyesi 

Fasıl yekünu 3,000 Ura 
Faaıl 68 madde 1 1,000 

lira ldarel hususiye emakin 
ve i.karat ıllortası 

Fa11l 68 madde 2 8,000 
lira ikarat tamiri 

Fasıl 68 madde 3 1,000 
lira mahkeme ve tapu harç
ları 

Fasıl yekunu 10,000 lira 
Fasıl 69 madde 1 6,000 

lira bina tadil ve tahrir 
masrafı 

Fa11l 70 madde 2,000 
ltra köy sandıklarına yardım, 
rlyaeetln teklifi üzerine bin 
lira ilave edilerek 3 3,000 lira 
olarak kabul edildi. 

Fasıl 70 madde 2 35,000 
lira cemiyetlere yardım 

Fa11l 70 madde 3 8,000 
lira spora yardım 

Fasıl 70 madde 4 l,500 
Ura Gönen Maarif cemiyettne 

Fasıl yeküou t ,960 lira 
Fasal 75 madde 1 ~,0001i 

ra Cumhuriyet bayramı mas· 
rafı 

Fasıl 76 madde 1 1 .000 
lira hava taarruzuna kartı 

matke bedeli 
Fasıl 76 madde 2 1,000 

lira seferberlik masrafı 

Faıal yekünu 2,000 llra 

Fasıl 77 madde 1 800 lira 
çeltık komisyonu masrafı 

Fası l 78 madde 1 199,033 
lira 287 numarala kanun 
masrafı 

Fa11l 79 madde 1 1 ,000 
lira ihtiyat tahsisatı 

fasıl 80 madde 1 5,352 
lira geçen •eneler dtyunu 

Faaıl 81 madde 1 IJ,181 
lira arazi verilıtnden ziraat 
bankası hissesi 

Fa11l 81 madde 2 13,181 
Ura bina vergisinden bele· 
diye htsseıi 

Fa11l 81 madde 3 8,204 
ltra arazi ve bina vergisin · 
den tayare hissesi 

Fasıl yekunu 34,566 lira 
Fasıl 82 madde l 8,400 

lira süvari tahııldarlarınm 
hayvan yem bedeli 

fasıl 83 madde 1 l ,000 
lira üniversitelilere yardım 

Faaıl 83 madde 2 6,000 
lira Balıkesir kana\izaıyo 

nunun lntasına yardım 

fa11l 83 madde 3 2.000 
lira Balya idarei huıuılyeıl 

için sa.tın alınacak bina bedeli 
Fasıl yekünu 9,000 , 
Fasıl 84 madde 1 J ,000 

lira Ayvalık Maarif cemı· 

yetine yardım 

Umumi yeküo 552,966 lira 

Mat~aa bütcesi: 
Fasıl 64 madde 1 2,016 

Ura müdür ve memurlar 

maaıı 

Fasıl 65 madde 1 8 .760 
lira Matbaa mürettip ve müı · 
tahdemın ücreti 

Faaıl 66 madde 1 140 il· 
ra mefruıat 

yardım faaıl 66 madde 2 50 lira 
Fasıl 70 madde 5 500 li· 

ra lzmlr fuarına yardım 
Fasıl yeküou 48,000 lira 
Fasıl 71 madde 1 J .893 

lira İstanbul yatı mekteple· 
ri ittlrak hissesi 

Fa11l 71 madde 2 15,572 
lira Cumhuriyet Merkez Ban 
kası ht11eat 

Fasıl 71 madde 3 18.319 
lira tekaüt sandıtına. ltUrak 
ht11esl 

fasıl 71 madde 4 600 it-
ra müıterek neırlyat 

Faul 72 madde 1 200 il-
"' masarıfı gayri melhuze 

Fasıl 73 madde 1 500 lı-
ra Umumi Meclle ve Muha· 
ıebei Hususiye binaaının 

tef rlfl 

Fası l 73 madde 2 1000 
lira rüesal memurini mülki· 
ye ım~skeolerl mefruıah 

Fasıl )'ekfıou 1,500 lira 
·Fasıl 74 madde 1 1,000 li

ra vilayet otomobil masrafı 
Fasıl 74 madde 2 960 il· 

ra f öfcr ücreti 

müteferrika 

F aeıl 66 madde 3 100 lira 
tenvir ve teshin 

Fasıl 66 madde 4 100 li· 
ra posta, telgraf ve telefon 

Fasıl 66 madde 5 500 li
ra hurufat bedeli 

Fasıl 66 madde 6 300 lira 
Resmi Balıkesir gazetesi ka
ğıt bedeli 

F a11l 66 madde 7 7 5 lira 
makine tamiri 

Fasıl 66 madde 8 300 lira 
kuvvel muharrlke ~edeli 

Fa11l 66 madde 9 20 lira 
k1rtasiye 

f'aııl 66 madde JO 480 
lira maıarıfı daime 

Fasıl 66 madde 1 1 150 
lira keski makinesi bıçağı 

Fasıl 66 medde 12 50 lira 
makine yağı 

Fıııııl y künu 2 265 lıra 

Yekünu umumi 13,041 lira 
Maarjf, Sıhhat bütceılerini 

de yarınki ~ayımızda vere · 
c~ğb. 

Has ahanede T eh
like i Bir infilak .. 

Vukua Gelen Kazada Bir Dok
torla Bir Hemşire Muhtelıf Yer

lerinden Yaralandı. 

Memleket Hastahanesinin Cephedtrt G6rr1nüşıi 
Bir kaç ıün önce Mem- buhar bu amehyeyl yapmak· 

leket Hastahanesi labratu. ta olan Bakterlyoloi 8. Ta 
varında tehlıkell bir infilak bir Aslan ile hemılre Bn. Mu · 
~ukua aelmlt' bir doktorla afferl muhtelif yerlerinden 
bir hemıire muhtelif yerle- ağırca yaralamıthr. Parçalar 
rlnden yaralanmıılardır. odada bulunan bazı tıbbi 

Ôirendlğlmlze göre infi-
lak ıöyle olmuttur: Hasta· levazımı da parçalamıthr. 

İnf ıla k, hastahanede bulu· hane libratuvarında jelos 
yapılmaktft olan otıklav ka- nanlan blrhayll heyecana 
pağa açılmak istenirken gn dütürmüıtür. 
ve buharın tazyıkiyle bir· Hadisenin bir kaza eaeri 
denblre tnftlik vukua eel -

1 

olarak huıule ıe1dtği anlaıal· 
mlıtır. OUklavdan dağı maktadır. Müddetumumlltk 
laııa jeloa parçaları, gac ve ı t~hklkat yapmaktadır . 

4 :s 

Bir Kariin Mektubu 

Tren 
Hayvan 
\!ergisi 
(Baıtarafı üçüncü sayfada) Kazasını 

daki ıektlde değlttlrilmiıtir: 

Verginin taallük ettiği Önlemek için 
mali yılın hulülünden ltlba· Birkaç aün önceki tren 
ren bir mali yıl içinde tar· kazası haberini •erirken 
hedılmlyen ve tarhedillp de aynı yerde mftteaddtt def al ar 
katıleıtlil mali yılı takip ı kaza oldufuna lıaret ederek 
eden bet mail yıl içinde tah· 

alakadarların bu geçidde bir 
sil olunmıyan vergiler mü - tedbir almalarını lıternf~tik 
ruru zamana uğrar. 

Madde 6 _ 1454 Numaralı Dün bir karilmizden aldı -
iamız bir mektupta da aynı 

kanunun l 3 üncü maddesi hadiseye temaıı edilerek ~öy· 
mucibince hayvanlar vergisi le denmektedir: 
tahıtlitından idarei hususiye 'l'lirkdili Ga:elesirıc: 
hissesi adiyle ayrılmakta ol· 

-lzmlr · Bandırma hattın· 
an hhıeler blrleıtırtlmit ve da, Balıkeıtre yakın bir yer· 
yüzde üç olarak tayin edil· 

de vukua gelf!n tren kazıı
mlttlr. 

sını gazetenizde mütalea 
Bu kanun mer,yete girdi· ettim, kalben çok müteessir 

ği tarihten sonra eıkt ıenf! · 
oldum Evvelce de hattm bu 

ler bakayasından yapılacak 
tahsilattan ayrılacRk idarel kısmında müteaddit defalar 
hususiye hisseleri de yukarı· böyle feci kazalar ı.uhur 
ki nlıbet dairesinde ayrılır. etmlıti. 

Bu yolu böyle bırakmak 
Madde 7 - Aynı kanu 

nun 16 mcı maddesinin "bi- olmaz ) alınız bir bekçi koy· 
nek hayvanı sahipleri de makla da olmaz. Bu yolun 

Balıkeıır ve Çayır hisar kı · 
hayvanlarının yoklama mu-
amelesini havi kayıd tlmü 11mlarına, t08a yolunun ge-
haberlerini beraberlerinde ntıltğlnce geçit yerinde her 
bulundurmakla mükelleftir. iki tarafa bırer fenni korku· 
ler,, diye yazılı tteklzinci fak luk yapılması tren gelmez-
rası kaldırılmıotır . den evvel ve sonra kıaa bir 

müddet zarfında yolun ka· 
Muvakkat madde: 1938 patılma11, bilahare tren geç-

mali yılı vergileri bu kanun 
· tikten sonra bekçi tarafın -

hükümleri dairesinde tarbo· dan korkuluk açılıp yolcu-
lunur. 1937 ve daha evvelki 

lar her ikt taraftan yol -
mali yıllar vergilerinin ge· lerına devam e.derler . .. 
rek tarh, tahakkuk, itiraz, NECMETTiN FIL1Z 
temyiz ve ikramiye itlerine 
gerek mükellef iyd , vergi 
niıbetl ve müruru zamana 
müteallik muomelelerl teal 
Juk ettiği zamanlarda meri 
bulunan kanun hükümleri 
dn iresinde intaç olunur. 

Madde 8 - Bu kanun 
nt:trl tarihinden muteberdir 

Bu münasebetle de bu 

gt-çlt yerinde tedbir alın· 
ması lüzumunu bl11 kere 
adha tekruluız . 

Madde 9 - Bu ka nun 
hükümlerini icraya Maliye, 
Adliye ve Dahi liye Vekilleri 
ml"'murdur 

.. 

Partinin 
Verdiği 
Ziyafet 

C. H . Partisi tarafından 

akıam .aat l 9 da Şehir Kulü
bünde bir ziyafet vertlmlttir. 
Ziyafette Korgeneral Sabit 
Noyon, Belediye Reisi, Parti 
vilayet ve kaza idare hey
etlerile, devalr rOeıası, ad· 
liyecller, kanka müdürleri 
bulunmuılardır. 

Parti Baıkanı ve Vali 8. 
Ethem Aykut Umumi Mec
lisin çahımalannın sona er· 
mek üzere bulunduiu bir 
s1rada Meclis azalartle daire 
müdürlerınin böyle hep bir 
arada toplanmıı bulunma
larının değerini anlatarak 
kendilerine tetekkür etti. 
Müteakiben B F eyzl Söze 
ner Umumi Meclis azaları 

adına Vail 8 . Ethem Aykuta 
teıekkürlerlnl bildirmek ıu 
retde arkadaılarının hisleri
ne tercüman oldu. 

Ziyafet samimi görüıme 
ler arasında saat 21 re doi
ru nihayet buldu. 

-~· 

Evkafın 
Yaptırdığı 
Bina 

Hükumet caddesinde Ev 
kaf ın kendi auaaı üzerinde 
daire olarak lnta ettireceği 
binanın hafriyahoa. dün bat 
lanmııtır. 

l 3,.:S41 Lira üzerinden 
ekS1ltmeye konan binanın 
ikmal lntaatı 12,500 liraya 
Marangoz 8. Mehmet San-
dıkçıoğluna ihale edllmlttir. 

Ki gir olarak inıa ettırile 

cek bina üç katlı olacak 
ve beı ayda ikmal edllmtı 
bulunacaktır. 

Btoamn alt katı depo 
ile beraber iki dükkan, orta 
kat müdür, muhasebe, ka-
lem, evrak, odacı Ye salon
dan ibaret beı oda olacak; 
üst kat da aynı tetkilatı 
ihtiva edec(:k, yalınız ayrıca 
taraçası da bul unacl\ktır. 

l ISTAHRUL RADYOSU 1 

19 Marl 1938 Cumartesı 
Öğle neıriyatı: Sa.at 12,30 

plakla Türk musikisi 12,50 
havadis . J 3,05 plakla Türk 
muslklıl. 13,30 muhtelif 
plak neıriyetı. 14 Son. 
Akıam netrlyatı: Saat 

18,30 plakla dons musikisi. 
J 9, 1 5 Konferans: Üniveuite 
namına Prof. Ziya Ctı:mal 

Aksoy ( Ulf ve ağız ba.kım
ıızhğıoın zarArlara) . 19,55 
Borııa haberleri , 20 Sadi 
Hoıseı ve arklldaıları tara· 
fmdan Türk musikisi ve halk . 
şarkıları. 20,30 Hava rapo 
ru 20.33 Ömer Rıza tara
fından Arapça söylev 20,45 
Semahat Ôzdenseı ve arka· 
daıları tarafından Türk mu· 
ıikisi ve halk fl\rkıları (Sa · 
at ayım). 2L15 Klasık Türk 
musikisi: Nuri Ha.ltl ve ar 
kadftşlan tarafmdt.n. ~ 1.50 
Orkestra: 1 Çaykovskt: 
Mozartlyana süvit 2 Kal· 
mon: Marka. 3 - Borodln: 
O Kuven, 4 - Arcnski: 
Eleji 22,45 Ajanı h&bcrlui. 

il MART ltll 

Memlekette 

Süt ve sütten yapdacık 
maddeler ucuzlatılıcak 
Memlekette sGtü •e sCitten 

yapılan maddeleri ucuzlat· 
mak için uzun zamandan 
beri çalıtan bir komılyon 

çalıımasını bltlrmft ve etraf. 
lı bir rapor hazırlamııtır. 

Halkın gilolıllk hayatında 

ekm~kten ve etten ıonra en 
mühim yeri alan süt, peynir 
ve yağ aıbı maddeleri, hem 
aajlık bakımından mOkem· 
mel bir kaliteye yükseltmek 
hem de bol miktarda tstıbli
kinl temin maksadı le f ıatını 
ucuzlatmak için ahnması 

eereken tetblrler bu raporda 
göıterılmiıUr. 

Rapor hazırlanırken, baıka 
memleketlerin bu yoldaki 
mevzuatından genlt 61ç6de 
faydalanılmıı; ancak mem
leketımlztn gösterdiği huıuıl 

ıartlar da ıözden uzak tutul· 
mamııtır. 

Komılyoada aza 11faUyle 
bulunan Sailak Bakanlılı 
mtimesstlı, ı6t veren hay· 
vanların yettıttrllme ıartla · 
ları hakkında Bakanlıiın tle· 
rl ı6rdüiü tedbirleri ıöylemlı 
ve feanl ahırların lüzumun. 
dan bahıetmııur. Zaten iki 
ıene ev•el hazırlanan ıGt 
nlzamnameılnde de bu hu· 
ıuıta çok ııkı kayatlar var
dır. Ancak, memleketimizin 
her tarafmda fenni ahırların 
lnıaıı her feyden evvel bir 
zaman ve para iti olduğu 

için bu hususta hayvan 18· 

hlplerlne baılt kolaylıklar 

göıterilmesi de bahis mev
zuudur. 

Hazırlanan raporun tatbik 
kıymeti kakkında tam bir 
ftkir edinmek makaadiyle 
mütehassıs heyet köyleri do. 
laımağa karar vermlttlr. Ha
ber aldığımıza 16re heyet, 
yakıoda Ankara köylerinde 
bir tedkik gezisi yapacak 
ve Ankara halkımn lçtlil 
sütlerin hangi tartlar altında 
elde edıldtğınl yakından ıö · 
receklerdfr . 

Bakanlık, köylerimizin en 
masrafaız bir ıekllde fenni 
ahırlar vücude geUrebilme
lerim temin için bazı numu · 
neler yaptırmağa karar ver · 
mittir. Mütaha1111 heyetin 
l{öylerdekl tedkikatı sırasında 
bu hususta da karar verile
cektir. 

Ekonomi Bakanımız B. 
Şakir Keıeblr bu komlıyo

nuo çalıımlllarını yokıodan 

takip etmtı ve raporun bir 
an evvel tatbikat safhasına 

geçmeıini lıtemiıtir. Şu va· 
ztyetteo anlatıldığıoa ıöre 

iyi ıütün ucuzca sattırılması 
için hükumet en kısa za · 
manda bir karara varmak 
azmindedir 

Sütün. buna bağlı olarak 
yağ ve peynirin ucuzlama 
nisbeti hakkında bugünden 
bir fikir ileri sürmek müm
kün olmamakla beraber ya · 
pılao tahminler çok müsbet
Ur. 

23 Plakla sololar, opera ve 
operet parçalıtrı 23,20 Soo 
haberlu ve ertesi ıünün 
proğramı 23,30 Son. 



. . 
il MART 1938 TORKDILI 

Hu~~~atunu; A Orta Avrupa Mesele-
UKI BAHiSLER.. • • 

Şahsiyetin Başlaması len Ve Bulgans a • • 

V 
Sofya, - teıinln dediği glbl bu hu· 

e N ,·ha yet Bu 1mas1 Eıkt Zağra ve Şumnu ıuıta mütf!lea yürütmek he· 
•• mıntıkaları dahlltnde yapı- nüz vakttaizdir. Bu gün ha· 

- 26-
27 nci madde ( ıahıi 

Jet çocuğun aai ola· 
rak tamam1 ile doğduğu 
andan baılar ve öltim ile 
nihayet bulur. Çocuk aai 
dofmak ıarta ile ana rahml
Df" d&ıtüğü andan itibaren 
medeni haklardan latif ade 
eder.) Diyor. 

ŞahılyeUn lkttıap ve izaa 
hallerinde az bir müddet 
farkın mlraa D' eıelelerlnde, 
vaziyette, bir takım muka 
velitan iptal ve hakkı lnti 
faın keıllmeıl gibi, btr çok 
hak vecibelere ehemmiyetle 
teılrl vardır. 

Evet, bu doğum ve ölüm, 
ıün ve eaat ve hatti dakıka 
itibariyle de hukuk üzerinde 
bGyük rol oynar. Mesela, 
çocufun birinci fıkra mucl 
blnce ıai olarak doğup, öl. 
düiG anda murbınln de ve · 
fat etmeıı gibi, varlı ve 
llluriıln bir anda vefatı vu 
kuunda hanglılntn daha ev 
•el 61düğü cihetinin teablt 
edtlebllmeıt oldukça miihtm 
llleıaildendır. Buna lmkin 
haııl olmazıa her lklıl de 
bir anda ölmüı .sayılırlar. 

(K. M. 28) Bu madde de 
lkt fıkrayı cami olup birinci 
fıkraya ıöre ıahııyetln ık
ttıaba için çocuğun aağ ola 
tak dofmut ve ana ~ücu
d- d un an tamamen ayrıh.nıt 
ve ana ile maddi bir lrttba 
tı kalmamıı bulunmaııdır. 
Bu ırubatta çocujun eöbe . 
finde olan bafırıak ana rah
ibine bajlı bulunmakla bu
baiın kesilmesi ile çocuk da 
ta111 btr dolum hnaıl olaca
iı ibaret kanuntyenln (ta · 
llıamı ile dofdufu) kaydın 
dan anlatılıyor. Fakat bura 
da bazı ookatı rnühlmme 
IÖze çarpmaktan ve fikirler 

- ?!!S 

Bayan Horan ıert bir eda 
ile: 

- Bundan içmeğe icbar 
edtlrnıt değllıinlz. 

- Hayır, verdiğinizi re
detnıek lıtemfyorum Bir cin 
tanınıaiı arzu etmemedık 
Y•Pnıam. Bu çok uzun za · 
lllandanberl bahıedildlğint 
tııttığım bir içkidir. 

Kadın. hiddet ve ıülmek 
araıında •anılarak tereddGt 
göıterdı. 

Ftnlcleıtein muhtemel bir 
ılrültünün önünü aldı. 

- Ôyle iıe herkes için 
•oiuldukları hazulayınız 

Bayan Hogan mutbaha 
doiruldu. 

Grane ıordu : 
- Ya fU yer meaeleleri 

mı? 

Ftnkleıteln, baıını aalladı. 
- Hepııl iyi . Sprague 

ezildıtı aaatte her birinin 
vaktini kullanıtını tahkik 
ettim, maamafib Stmmons 
müıteına. 

- Onlardan hiç birinin 
bu otoyu ıevk edemtyeceği
ne emin miıinlz? 

- Kattyen emin değil 
Onların nerede bulundukla
rını söylememi lstcrmlıintz? 

Grane bacajını koltuğun 
kolu üzerine ataralı : 

de bir temev-.üç huıule ge· 
Urmekten ıeri kalmıyor. 
Şöyle ki: Çocuk ıağ olarak 
doiup kendlatode ailamak 
ve teneff üı, hareket etmek 
aibi bütün iıarı hayat ıörül 
dükten ıonra gôbeil keıllip 
ana ile olan irtibatı fekke
dllmeden vefat ettiği takdir
de tamamı ile doğmamıı 

olduğundan bahlıle ıahıiyet 

iktiaap edemiyeceğlne mi bük· 
medecetız? Y olua mademki 
ıağ olarak dünyaya ıelmtı 

ve her cihet iaars hllyat 
üzerinde mevcut bulunduk-
tan ıonra vefat etmesi ve 
bu meyanda göbeğin bağı 

ile anaya merbut bulunması 
ıabılyet lkttıabma mani teı 
kil etmez mı? Diyeceğ'ız 

Evet ıbereDID (tam11mı ıle 

doğduiu l kaydı çocuğun 

vücudunun tamamı ile ana 
rabmınden dlıanya ıağ ola 
rak çıkmıf ol01a11na mah 
mul olup ıöbejlnln kesile 
rek ana ile olan irtabatJnın 
kat'ına bamledılemez 

Anadan doğmakla tevel · 
lüt tam ha11l olup, bu bağın 
keaıhp keıllmemeıinde beta 
yoktur. Sağ olarak doğupta 
hen6z anasına gübek bağı 
He bağh bulunmakla da ıah 
ılyet lktıaap edıp bütün hak 
ve vecıbelere aahıp o lur. 
Hu t'Deyanda vefatı ile vere· 
ıeal de emvalıne tevarüı eder 
Ahkimı ıabıkada• çocuk bat 
tarafından diri olarak do 
ğup çıktıktan sonra ölürae 
tevellüt tam addedıleceği 

gibi, ayağı tarafından doğar · 

da göbeli çıkmıı bulunurda 
ölürae yine tamamen diri 
doğmuı sayılırdı. Bınaen

aleyh tamamı ile doiduğu 

kaydının fU suretle tef ıtri 
ananenatı hukukiyemlze daha 

- Faydasız. Sözünüze 
itimat ediyorum, dedi. Ba 
yan Martini unutmadımzya. 

- Hepslnın yerlerini hh 
kık ettim, Simmoo müdesna . 

Graoe: 
- Şimdi oouola meogul 

olacağım, dedi . !forada te 
lefoıı var deill mi? 

Bereket venin alet ı n oka 
dar uzun bir kordonu var
dı kf, Grane rahatsız olmak 
lüzumunu ht11etmedi. Adli 
poliı iıtedt ve nihayet direk 
tör Strom ile konuımağa 

muvaffak oldu. 

Rüvelver cinayetin ıi 

lihı değildir, dedi 
Strom cevap verdi: 

- Bundan emindim. Bu 
karısını öldüren Vestlindın

kt idi . 

- Olabilir, fakat doğru 

değil. 

Strom istihzalı bir kahka
ha koyverdi. 

Grane devam etti: 
- Dinleyiniz, oda hizmet · 

elsi Stromu tanıyor muıu 

nuz? 
-- Evet. 
- Pekala! Bana biraz 

eevel Spragueyi gördüğünü 
itiraf etti. 

~ilah kl\hretsfn! 
Pekala ılze yala• aöy-

lan mebus seçimi, baaında klkat olan cihet, lntthapla · 
eıaalı h klsler uyandnmıt de rın hidiıeıiz olarak ıeçmek
ğ ildir. İotıhaplarm bu mm- te bulunmlllıdır. lkınct ve 
takalar dehilinde tam bir üçüncü hafta zarfında intl
ıükun tçınde ve normal bir haplardan ıonra elde edile
durumda yapıldılı be&ıkında cek neticeye ıare mibtakbel 
hükumet tarafından neıredl- parllmento hakkında bir 
len komuntke, bugüne ka- ıey ıöy1emek mümkOn ola
dar herhangi bir ıurette tek · bilecektir. 
ztp oluomut delildir. Seçilen Dneı gazeteılne g6re bü 
mebusların bugünkü hükü tün halk eıkl parti hayatına 
met ideolojlılne muhalif bu· dönmenin al~yhındedir Or
lundukları hakkındaki ~·azı tada parUzanlıia dair olmak 
lar da ıayialardan jbaretUr. üzere doleıan ıaylalar bu 
Seçilen bu mebuılardan üç· yüzden menfaatleri haleldar 
te fkf&I bü&nimettn proğra · olan mahdut bazı klmıele -
mına göre hareket edeceği 

ol baldıren kimıeludır. Bu 
nunla Leraber Slova gaze-

uygundur . Aynı zamanda 
maddeoın iklocl f akraaında 
(ana rahmine dütlüğQ anden 
Utoaren medeni haklardan 
tıtıtade eder) Kaydı da bu 
pakta&ı.t fıkir ve kanaatimi 
canlandırmakta ve doğma
dan ana rahminde mev 
cudıyetınt aöıteren çocu
ğun medeni haklara aabıp 

olacağına bıldirmektedlr. Şu

nu da unutmayalım ki, henüz 
doğmadan ana karnmda bu 
lunan çocuk her ne kadar 
medeni haklara sahip ola · 
bilirse de bu bak sağ olarak 
doğma11 ıartı ıte me.,uttur. 
Ana rahrnındc ölmüt olarak 
doğana mukaddema ıohıp 

olduğu hukuku m~dentyenın 
hcçbir luvmeh kalmaz. Mfl!· 
ıeli, henüz doğmamıı bulu 
nan bir çocuk menfaatine 
olarak bir ıey hibe veya va
ıtyelte bulunulabtllr. Bunun 
infazı ancak çocuğun sağ 

· olarak doğması ile kabJldir. 
Akıi halde huku&ı.i bir hü
küm ifade etmez. 

AVUKAT 
Kasım Sanıi Paylı 

Sonu Var -

rin dedikodularından ibaret

tir Ye hükiimet bu glbıler 

hakkında ııddetlt tetbırler 

alacaktır. Çünkü bu menfa 
etçiler aaf ve temjz halkın 

fikirlerini kar11tırmakta, ma· 
ıum bazı muhitleri aldatma 
fa çahımaktadır. 

Hükumet, gerek neırlyat 

ve gerek radyo vaaıtaııle 

eıkl devirlerın partızanlak 

hidlıelerlnt ve bu hidtaele 
rın idraa ettaklerl zararları 

tebarüz ettırme&ı.tedlr Bul
gar radyoıuoda sık sak eakt 
intıhaplara karaktertze eden 
radyofonık temıtıler veril 
mekte; hükumetin orgaoh
ğını yapan Dueade de in 
tihısplara tekaddüm eden 
günlerde muhtehf parti ga 
zetelerlnto btrbırlerl aley
hindeki çirkin ve ittıbam 

edici ne.,ıyattan parçal•lf 
naklolunmaktadır. 

Batının genıt mtkyaıta 
me11ul olduğu mevzu, Ruı· 
yadaki ıon muhakeme it 
lertoden ıbarettlr. Gazete · 
ler bu huıuıta ecnebi baaıw 
nından iktibaslar yapmakla 
kalmıyarak bütün ejanı ha
berlerinden maada Ruıya hi· 
diselerlne ayrıca makaleler 
tahılı eylemektedır Yapılan 
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ÇEViREN: Kemal Demiray ! 
ledlğtni kabul etti. 

Bir ıükiit oldu. direktör 
ihbarı kaydediyordu. Grane 
bu aralık, kadehler dolu 

' tepıl ıle gelen bayan Hoga 
na meyus lıaretler yapmak 
için iıttfade etti. 

Kadın, ona bir bardağı 
uzattı. her:ıen hırsla içti . 

Strom devam etti: 

- Bu bilgiyi benden ne 
ye gizlediğini ıöyledi mi? 

- Hayır, bana mühim 
btrıey söylemedi, fakat pek 
garip bir ıekllde hareket 
etti. .. 

Hatta pek çok garip ... 
Buzlu bardak Graoenln 

elini serlnlettyordu. Bayan 
llogan limon ıuyu ile bir 
bardak ıekerll s u d a -
ki cini karııtırmıftı . Grane 
bu ıekilde terkip edil mit bir 
dit ma~ununun halk arllaıa-

da çok muvaff aklyet 
nacağını dütündü. 

Strom: 

• kaza· 

- Bu adamı timdi çağı 
racafun, dedi. Oaa birkaç 
ıual sormak fena olmıya 

cak. 
- Alimetlerfni 

etmek daha hayırla . 
tahkik 

Gücenen direktör sert ce
vap verdi: 

- Fakat bizi ehhyeblz 
insanlar mı telakki ediyor 
ıuouz? 

Grane 
verdi: 

cesurane cevap 

- Evet. 
Strom tiddetle 

kapad. 
telefonu 

Ftnklesteln, Voodburynin 
rüvelverl hakkında malumat 
aldı ve Grane ona aon tah
kikatın netlceıtnl blldtrdi . 

Ftnkleıteln: 

neırlyat bükümet aleyhinde 
ve Stalio dlktatC5rlili6 kea
kin bir lisanla takbih olun -
maktadar. Maamaf&h, BuL 
gar baıınını böyle bir llıan 
kullanılmağa ıevkeden sebep 
ıolculuk detti, ıadece ve 
balaklı komOnizme olan ay· 
km cephedir. Baa1n eıaaen 
komünizm aleyhinde oldu· 
iundan, Ruıyayı ve Ruı 

milletini bu acıklı bale dü 
ıGren bu belinın dClımanı 
ııf attyle, Ruı milletine acı
makta ve Sovyet dtktat6r
lüğilnü tlddetle tenkit et . 
mektedlr. 

Utroda, Şarki A•rupa tı
lerlnl tahlil eden prof ea6r 
Geoof, ıon zamanlarda Po
loayanın poleUka aleminde 
oynamakta bulunduğu 6nem. 
li rolden babıetmektedir. 
Muharrıre ıöre Polonya 
J 9.ı3 ıenealne kadar Alman
ya taraf ıodan düımanca mu
amelelere maruz bulunmak
ta ve b6tüa polatıka llemın
de Almanların takibine ut · 
ramakta idi. Fakat buı6n 

vaı.lyet delıtmııtlr ve Ber
lin - Roma mıbverl Polon· 
ya ıayaalnde Şarki Avrupa· 

da takvı1e edtlmtı bulun· 
maktadır. Çiinkü; kom6nlz· 

le mücadele etmek azminde 
bulunan otoriter devletler 
Polon1ayı Ruılar aleyhine 
ellerinde tutmak zarureUn
dedıler, Franıa lıe bllaktı 

Rqıya ate olan iltıfaki beıa· 
biyle Polonyadan uzaklat 
mııtar. Halbuki buıGn keudı 
19 ıııerlle uiratmaktan batı 
nı kaldıramıyan Sovyet Ruı 
ya, nvrupa politika ilemia
deki mevkunı kaybetmıttlt. 
Ve bu ttıbarla Soyet ıttafa 

kı Franıa dıı polltıkaıı 

içın afır ve tanıtmaz bir 
yek mahtyetlndedir. 1oıdtere 
eıaıeo B. Edenin iıtıfaaın· 

dan ıonra polıtıka meıele· 
rtnin Ruıyanın buzurtyle de
lil, aadece garp deYletlerl
nln anlaımalarlyle dGzeltıl 

ebıleceğı kanaatinde •ldu · 
fundan ve hele Şarki AY· 
rupa itleriyle yak1ndan tlıt· 

lenmediğinden Polonyanın 

- Ne yazık ki mermiyi 
tetkike lm"in yok, decll 
Bununla beraber cinayet ge
ceılne alt yanlıı bir yer 
e&ıtermeıi ve v eıtlindın 
ıilahını çalabilecek tek kııı 
olmaıı dolayiıile. aleyhinde 
kuvvetli zanlar bulabilece
ğiz . 

Villiamı: 

- Bu delikanlı, metresi 
kadar sempatik defli, dedi. 
O tam ogece bayan Martin
den V eatlanda edilen telefon 
ile bizi lknaa çalııtı. 

Grane: 
- Bayan Brentlnodan 

hoılanıyorum. 

O cazip kadın. 
Bayan Hoga: 

- Bu gibi kadınlar, ken· 
dllerlne en çok tumataızhk 
göıtertlecek olanlardandır., 
diye itaret etti. 

- Tevkifinden evvel Veıt· 
landın katibi tdt. Voodbury 
ile, patronuna zarbe indir
mek tçlo, neden anlaıamaz· 
dı? iki cürüm arkaıı oaa 
alt olan ıenetlerl çalmıı ola 
bilirler. Yahut baıka bir 
ibttlaı irtikap edebilirler 
ve onu 1ok etmek lıterler . 

Finkleatein ıordu : 
- Niçin? O takdirde te 

hiri terketmeli1dller: Veat· 

IA'fPAt 

Roma· Berltn mthverlne ıl•
terdlğl yakınlıia kartı btıl· 
nedir ve bu, Fransayı büı 
bütün endfıeye dOıürmüı

tür. 
Goıpodfn Profeıör, 8 . Be· 

kin ıon Roma ıeyabatındaa 
bahsederken Roma - Berlin 
mihverinin Sovyet Ruıyayı 

tecrit etmek ve böylellkle 
komünizme kaU darbeyi fa. 

dlrmek tıtedlilnl yazmakta
dır. 

Muharrir ıoruyor: Muha 
faza kir lnıtlterenin Polonya 
ıle yakından ali.kadar ol
mama11, Berlln.Roma mlb· 
verinin Polonyayı aralarına 
almaları itine yardım et
mektedir. BuıOn biltGn bun· 
lu A vrupada halli icap eden 
bütün hasla ve ıakat meıe
lelertn barıf içinde ve barıt 
yoliyle düzeltdmeıt için ya
pılıyoraa, acaba hanıt ıılerw 
den baılanacak ve kıtamı

zın neresinde ftıli sabaya ge· 
çllecekUr. Çünkü; malam ol· 
duiu üzere, Avrupada bir
çok aakat ve haata meaele
ler vardır ve biltGn bunlar 
yalınız b6y6k deYletlerl de
itl, daha kGçük devletleri de 
Uıılendirmektedır. 

Acaba bu devletlerin de 
ıeıleri ltittlecek mi?. ---'!>•..,._ __ _ 
Çekoalovakya
ya Verilen Te

minat 
Londra, Baı•ekll Çem

berliynın nutku hakkında 

tefıarlerde bulunan De1lt 
Meyl ıazeteıl 8. ÇemberllJnl. 
tebrtk ederek diyor kl: 

"MılJi kuvvetimizi, tmkin
laramızın azamlılnl kullan
mak ıureUle kurmalıyız. Ay· 
nı zamanda, dıprıd• 1enl 
biç bir teabbiide ıtrıımeme-
11 ve bizi dıier memleket· 
lerin ıılertne karııtırabtlecek 
yeni htçbir vatdde bulunma
malıyız. 

Taymlı ıazeteıl, Alman· 
yanın Çekoıloyakya hakkan 
daki teminatını memaunt
(Lütfen aayfayl çevJrlntz) 

landı idam ettirmek, mira· 
llD açıkhlı ortaya çıktaiı 
andan itibaren hırsızlık maa
kelenemlyecektl 

Villtamı: 

- Belki hakkınız var, 
dedi. Fakat bu çift baaa 
itimat telkin etmiyor, dedi. 

- Ftnkleateln; heıapları 
da bir parça tahkik etmek 
le nede olıa iyi edeniniz 
Belki bunda •yıunıuz bir 
ıey bulunabilir . 

- Peki, yarından itiba· 
ren ite birkaç mGf ettlt me -
mur edeceilm. 

Avukat ııddetle dojruldu. 
- Ha, bak... Şimdi ha· 

tırlıyorum . Veatlindıo me
murlarından blrJ dGn akıam 
bayan Veıtlindın terekeılni 
teıctl ederken ıekl:ı bin dow 
lar evrak nakdt,enln ça
hndığını -.eya ıabteklrlık 
yapıldıimı ıöylemek tçln 
bana telefon etti. 

Crane: 
_ Kabretıtn! Dedi. Bn 

Bolıton mu? ... 
- Hayır, derhal menbaı 

tahkik ettim Muayyen olmı · 
yan tapu ıenetlerl lc.ocaaının 
servetini henüz iaare etmek -
le meıgul olduiu zamanda 
bayan V eat1lad için aabn 

SÜRÜYOR -
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Balkan Antantı Konseyi 1in 
kara Toplantıs1.. 

An-

(DOnkü Yazının Devamı) 
Avrupa vaziyetinin mey · 

dana ıettrdıil atyaai ibtl · 
mailer, Balkan Aolantını 

da ha zenıln bir hedef ta • 
klbtne lchar ~tmektedır. Bal. 
kan Antantı ilk defa olarak 
ltbu dört devlette aynı olan 
ve müttefik mllletlerl birbir 
lerlne daha ziyade yaklat· 
hrmaia ve btrleıttrmeie 

m6ncer olacak. dahili alya· 
aetln tecelllaloe t•htd ol 

yetle kaydettikten ıonra , bir 
Hne önce bizzat B ~den 

tarafından Lımtnıtonda ya
pılan be,anah hatırlatıyor 
ve bu nutkun hlll merl ol· 
dutunu kayeederek diyor ki: 

·e. Eden, lnıtltz polttıka-
11nı, mtlletler cemly•t preo
ılplerl çerçeveılnde tarif et 
mit ve lnıtlterenln itiraz 
16Uirmez ve ittkir bir ıu 

rette riayet edeceği teahbüt· 
lerl ıaydıktan ıonra, bu le· 
ahbütler dııında icabında 
pakt mucibince yapılacak ol· 
an ve hiç de tmklnıu: ol · 
mıyaD her türl6 hareketin 
fnıtlterenln ihtiyarına kal 
mıı bir fey oldufunu, zira 
memleketlerin, hayati men· 
faatleri bahtı mevzuu olan 
balıeler müateına ol· 
mak lzere, otomatik bir ıu · 
rette tatbik edilecek aıkeri 

teahhOtlerde bulunamıya

caklarını btldtrmtıli · Eden 
a1nı zamanda, lnıtllz kuv· 
vetlertnin Milletler Cemiyeti 
pakt veyahut Parla muahe· 
deal ile tel6f edilmez eaye. 
ler utruada hiç btr zflman 
kullanılmıyacafın1 teyid ey
lemlttl Hükumet, bu pren · 
•iplerden uzaklaımak niye · 
tinde olmadıfını tekrar te 
yld için kendlılne yapdan 
davete icabet edebilir ve et· 
mehdlr," 

Fınanıtl Taymtı ıazeteal 
yazıyor; 

.. Baıvektl orta A nupada 
olup bitenle allkalı olduiu-
111uzu ve fak at bunun dııın 
da hük(imetln balen dünya
nın bu parçaaı hakkıada llln 
edilecek htçblr politlkaaı me· 
•cut olmadıiını lhaaı etmlf · 
tir. Gerçi, acele kararlar 
vermek tehltkeltd&r, fakat 
hükumet bazen hiç btr ka 
rar vermemenin daha teh
likeli olduiunu anlamakta 
kuıur etmiyecekttr. 

Çelcoılovak1a Jıttklillnln 
idameal, Alman1anın orta 
A. vrupadakt heremonyaıına 
kartı ve bu itibarla da İn
ıtltere lmparatorlujunun 
emnl1et1 için tek rarantl 
dır .• 

81nd1rmı icra 
Mımurluğundın: 

Bandırmada bakkaliye 
tüccarı Ahmet Bahattin Be · 
reket kardeılerlne •Joo., h· 
ra borçlu Balıkeılr cadde
ılnde lımatl Yazıcı oflunun 
6deme emrinin teblill için 
aranıldılında lkametıahı 

meçhul olduiundan tebltiat 
yapılamadıiı mubaımn met· 
ruhatından anlatılmıı olmak· 
la borçlunun on bet ıün 

sarfında bir dlyecelt varaa 
icraya bildlrmeıl ve akıt 

halde icra tebltfah yaptl
mıı ad olunacatı ilin olu 
nur. 

maktadırl.r 

Bu toplantılarda irad edı 
len bir nutuk, müttef ıklerln 
hudut atyaeetlertnt , tıbu mll
letlersn bi rlık aiyaıetlc rinln 

rneydana getmlı~i lcuvvetie 
müdafaa edecekler inılılk de 
fa olaral< l~aret etmektedir 

Kalkanlarda mütekabil su
rette vaad edilen bu tnüda

f aa . Balkan devletlerince . 
malum bulunan mütekabil 
bazı haklara müsteniden za 
afa uirahlmadan yapılacak. 

tar. 
Balkan devletleri neler 

yapacak. 
lıbu devletler burüne ka 

dar, beynelmilel ittihat hu -
auıundtı vazifelerini vapmıı 
lardar. Bundan böyle de , müı 
bet anlatmalara taalluk eden 
vazlyetlert tetkik edecek 
lerdlr Bu güne kadar olan 
beynelmilel garantiler de, 
1i11edUeck derecede zayıfla· 
mııtır . Avrupada ıu lhu mü · 
daf aa edecek müıterek bir 
arzu mevzubas olamaz. Bu 
huauıta müıterek bir aiyaaet 
yolu takip •tmefe karar ve
ren devletlerin mantıkavi 

kararları mevzubahahr. Ak 
ıam lrad edilen nutuklar 
bu meaele yl izah etmiştir . 

Bu nutuklardan ıonre, Hal · 
kan devletlerin vaziyetleri 
nln tevazzuhu ve tıbu tava 
zzubtan f11kıracak ye-ol mü 
nuebetler beklentlebtltr. 

Milli hbera l partlıl orga 
ni Vutorul gazeleai An-
karadaki kooferana baı 

lığı altaoda neırettiil bir ya 
zıda ezcümle ıöyle diyor: 

"dalkao konferanımdaki 

tıler çok müıait bir hava 
lçerainde cereyan t'tmelde 
dır. 8ullha, ıükunete ve mü· 
tekabtl emniyete inanan bu 
müttehit dört devletın mü 
me11illeri , buıün, itbu anlat· 
manan eaaaını teıki 1 eden 
menfaatlerinin müdafaaaı 

zımmnda sasılmaz mevktlerl 
ot muh•fazaya azmettikleri 
ni birkere daha teyid et · 
mitlerdir. 

Son zamanlarda karııık 
bulunan A vrupamn bu kıa 

mında. ıulb menfaatlertnin 
hakim olduiu ruhi tesanüd 
dün lrad edilen nutuklardan 
d•ha iyi hiç bir yerde ifa 
de edilemez Şüpheatz . va · 
zlyetl hazıra ve bdba11a 
ıarbi ve merkezi Arupadaki 
hadııelerln temevv6çlerl, ala . 
kadar de~ letlerl müateıoa 
bir teyakkuza icbar etmek
tedir. 

Bu bidlıeler beynelmilel 
bakımdan yeni meıf'leler ıh. 
daı etmekte ve meıul fak· 
törleri de dikkat ve baatre 
te davet etmektedir 

Bırbtrlerlne aıkı baih bu 
lunan Balkan Antantına men
sup devletlerin, bu güne ka 
dar tahakkuk dttrdakleri 
yüklü plinço, lıtikbalde ıul 
hün Ye müıterek f aaliyetln 
mu haf aza11 huauaunda göa 
tereceklerl muvaff alılvetler 
için, btr zaman lf'tkıJ etmek· 
tedtr Balkan Antantının, 
yapıcıhlı ve takvlyeai fçln 
tam bir mutabakat kedroıu 
fçrlıinde mütakebtt dostluk 
ları teyld zımnında takip 
edilen · bilumum mf',all, 
müıbet f aallyet lerin eıasım 

t .. latl etmektedir. 

İıbu le1111nüt dairesinde 
yüksek hedefe vaeıl olmak 
için takip edilen hakiki al 
yaaet . 7.olu çahımalara mem
ouoiyt•t baht neUceler ve 
r~cekt ı r 

Ba l J< ı:ı n Antantı . zamanın 

ta l iıkkisıne uygun olarak in 

ıa edilen bir bina df'ği l dir 

Btli.klA o , mazide uzun 
müddet devgm eden eteıli 

zaman1arm tecrubelerlrıi ve 
lattraplarım duyan Balk11oh 
milletlerin alyaei rüıdlerinio 
bir tecelltıidlr . 

Son hadtıel~rle tt-bey yün 
eden ve menfaatlerinin bera 
berlJilnden dolayı yele dıfe· 

rlne bağlı bulunan Vf' dört 
devletin müıterek lnaoçl arı 

kaynaıao tıbu hakikat. Bal 
kan Antantının kuvvetini 
teıkıl etmelcte ve lıtlkbalde 
barıı lçeriılnde yaıamalt\ra · 

nı da temin Ptmektedlr. 

Balkan paktı, Balkanlar · 
da btlkrarso kıymetli bir 
amildsr. Ve geç•ci arzuların 
tevlit edecefi kargaıahlıla 

rın veyahud uzak istikbal · 
de beynelmilel hadiıelerden 
dofacak tahrikitın çarpaca· 
iı bir duvardır . 

ADRES 

flrzuya.Modele Ve Modaya 
Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin Biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam· 
/ık .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler. 
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