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Litvanya, Polonya Tarafından Ve

rilen Oltimatomu Kabul Etti 
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~itvanya, ~olonya~ın ! VilAy_et~U~m~u~m~i~M~e~cl~is~i ~D~ağıldı .. 
Ş ti K b 1 Ett• Dün Geri Kalan Bütceler de Kabul Edildi. Da-ar arlDI a ll 1. imi Enciimen Seçimi Yapıldı. 

Umum"ı Bı·r Harp Çıkarsa Ame~ika dil:~:,;:11 ~~:t:!m~:~:~ 1
1 tun baıkanlaiında toplana -

Yeni Enclmen azalarına 

mu•affalnyetler dtlerlz 
Baıi.; an 8 . Ethem Aykut 

Umumi Meclfıln çahımala · 

rını bullıa ederek, hayırlı Asla B ·ı t a r a f K a 1 m ı y a c a k .. ~-~.:·h::~e~::.!~'i..~~~·::· 
mit ve Daimi Encftmen in· ve eıaıla tı 1apmak için ça • 

l ı ı•hp dtdlntldlllnt, zaten an · 
cak bu ıekılde 1apılan itle 
rio eı .. la olabllecettnt, ı6y. 

ledı •• rttjlmin, mahalli tda. 
relerden belrledlfl hizmetin 
dejerlal tebarGz ettirerek 
ı6zlerine töJlece IOD •erdi: 

Bir İngiliz Lordu Nutkunda: ''Ahlak Kaideleri 
Kuvvetten Ba,lıa Hiçbir Şey Tanımıyan Bir Re-

Ubabım yaparak çahtmAla 
rına ıon vermlıtlr . Kabul 
edilen bOtcelerin miktara 
ıöyledir: 

J.imı·n r,· •melerı· Altında r'i""nenmi•tir. ,, Dedi. Dahilıye 178
'
640

; Nafıa 
"ı M yı IJ T . 314,806; Maarif 502,037; Zı 

Varıova, 19 (AA.) - Ltt · 
•anya h61t6metl, Polonyanın 
olttmatomunda dermeyan 
ettlll ıartları kabul etmlıttr . 

lere ıerbeıtiyet •ertlmeıt, mittir. j r.aat·Baytar bGtcelerl 40,576~ 
A t d 1 b' t ! Sıhhat Ye Haıtabane 129,097; 4 -- Bir ticaret muahe 

deılnln akdi için heınen mG · 
zalcerelere batlanma11, 

•uı urya a p e ı ya · 
ı Matbaa ve maearafı mubte 

pılacatı on nlaanda Alman· i life 392,066; b6tün bütceler 

- A~ddıtı ınnde oldutu 
ııbi , kapandıfı ıftade de her 
itte ol dutu glbt, 80y0k Ata· 
UlrkQ minnetle ıellmlar1m .• Polonya tarafından veri · 

len oltlmatomda Lit•anya 
tarafından kabul edilen 6 

5 - Lttvanyanın tem•l 
yaıaeında Vtlna ıehrlnln, 
L1tvaa1an1n payitahta olda-

yada da umumi seçim yapıla yek6nu 1,557 .222 liradır. B. Eihtm Aykut 
cakhr. En ıon Daimi Enc6men reyle B Sallbattin Ytlcel (Er· 

dek) 15 reyle B. Hdmi Şere · 
Valinin alkıılarla IODa 

Londra. 19 (A..A.) - Ame aza11 ıeçiml yapıldı . Mevcut eren bu ıözOoden ıonra top· 
lanhJ• nlba1et •erildi. ıart ıudar: funa dair maddenin kaldı · rlkaDın yeDI Londra elçlel, 34 aza vardı. metli (Balakeair) , J 4 reyle 

1 lkı devlet arasında rılma11. umumi bir harp takdirinde 22 Aza mubtelıf miktarda ı B. Hamdı Arabacıotlu (Ban· Gelecek sene Umumi Mec· 

ki ••yaıi m6na1ebatın der - 6 - 1 ludutlarda öldürO Amerikanın mutlak •e her 

ne bahaeına oluna olıun 

bitaraf l<alacalını zanne 

denler•n bııta eylemtı ol

hal baılama11 . len neferin atlellne tazml· 
:! -· Demlryolu •• poıta nal verllm•ıl . 

mOnakalihnın iadeli , ı Berlln, 19 (A.A .) - Ra· 
3 - Lltvanyadakl Lehli· yttal mechıı dan f•ıhedtl· 

dulılarmı ı6Jlemtıtır. 

Cenevrede Hatay Gö
rüşmeleri B i t i y o r .. 

Londra, 19 [A.A 1 logi· 

tiz kablneıinde bir lord 

ı6ylediil bir nutukta ıöyle 

demftUr: 

Ml1him Ve Es~lı Noktalarda 
Nolıtainazarımız Kabul Edildi 

"Avuıturya hiııliaeılndea 

ıo•• biç klmM baMea Al 
manya ile mtialııere ıiya· 

ıetlne de•am etmemizi lı · 

t11emez •. ..... ...,~ 
J 

1 

Ahllk kaideleri, kuvv•t

tea baıka hiçbir t•J tanı-

11nyan bir rejimin çizmele

ri altında çijnenmtıttr 

Loid Corç 
Par iste 

11 Parlı, 19 {Radyo) - Lo-
id Corç bupn bur. ya nau· 
vualat etmlıttr. 

İ~k1:11rlrr1111dnn Hlr (1f>rti111iş 

Gazeteciler. eski lnıilız 

Baıveklltnl zlyuet ederek 

beyanat lıtemltlerae de ken · 

dlıl bir ıey ılylemek lıte · 
Ankara, 19 (A.A .) - Ce duiu gihi, hu hldtsede de 

ne•rede topl11nm11 olan Ha· tahtatlfe &tal bh vauvette 

t 11y lntthabet lcomlteıl me. kalm•f· katilleri vakala.ma · 
.. latnı blllrmek iizeredfr. mıtbr. Vaziyet. gittikçe, d• 1 
H·-en heme bn.t- eıe yanılm1vacıık dererede m6ı 1 ..... n u un m • 

memlf ye lileden eonra 

fraa11z Harldye Nazarı Pol 
Bonkura slyaret ederek uza• 
müddet konuımuıtur. lel külleıtyor. er iizerlnde tan> anlaıma 

laa11l olmuı. mühim ve e .. ıla 
nokt•lardakı noktalnazara
•ıa kabul edllmltlir 

l1tanltul, 19 (Haıuıi) -
Hata~dan ıelen haberler; 

orade lcl ırlıdaılarımızın bir 
lOırlG rahata ka'V'Uıamadık. 
luını , herıüo yeni bi.diıe
lelerle karıı kerııy~ kaldık-
larını blldlrmektedlr. Şimdi 
Yeniden hır ıapka aleyh 

tarhtı ortaya "çılmııbr kt, 
Terklerin ıapka ıtymeleri 
ne rn611ıade edilmek tıl«!n 
'Demektedir. 

A•takyada Bahılo tımtn 
de bir ihtiyar. ı•plca stJda 
dt,. teca~e maraz kalm11 1 

betit11 taz,ıkt.r~ raimen 
t•plcataeı çı '<arala vnıca da 
dayakla 6ldartt1miijtti Ma 
l.alll Mbıta, ... , •••• ol 

Muhtelif ihraç Madde-
1 erinin Vaziyeti .. 

~~---------~~------

Eiı mmtıkısmdı ıüıtıhıil IDccır elin~ı I& - 17 ~in 
tan zıytinııi hu!unduıu tıhıin ıdillrır. 

Muhtelif thraç maddelerin ı •tok 9 bin ton olarak be
•azlyetlnln ıu tekilde bulun· taplanı1or. Alma• makam 
dutu anlatılmaktadır: larının 6zlm ıt•alltı için 

permi vermemetl izim .. -
OzOm: tıılarmı ını.k bir ••zlyete 

Rekolte 42 bin \on olarak ıokmuıtvr. A,aı zamanda 
tahakkuk etmlttlr. Meftim K•tlnan •• Loadra plJa-.. 
bqlaa1r1cıada9 7 mart 1938 ları isim flatlarıada YUlsu 
tarthJae kadar 27 btn toa balan tenes.alea teelrt tle ıc 
ıuaç edılmtftir. Banan 11,1; pl1Hadald izim ftatlar1nın 
bin tonu 41manya,a, 5 1 da ıeçea laaftaya nasaraa 
bin tonu lnatiter•J• aittir. 20 para daha ··••t as., .... 
Mletahall •• , ... , .a.wllt ( S..a it ... • •-,fa.la ) 

'" [ 

1 

1 

Daimi Eucümtnt striltnltrdtn: B. feyzi Söz.ener, B. Saldhattin Yücel, B. Hılml Ştrnnttli 

rey aldılar ve 23 reyle B. 1 dırma) Daimi Enclmene ay ı lbln 10 Şubatta toplanmaıı 
Feyzi S6zener (Edremit). 23 raldılar . kararı Yerllmııttr. 

Vilayet Umumi Meclisinde 

Maarif Bütcesi 502,037 
Lira Olarak Kabul Edildi. 
lın~n11, Edrııit. Ginın, Sıııiıılık ıı SankiJı inıııt icin 34,500 lirı tıhliı 

ı~a•ı. Oirıı11nlerin ıubı ""~" a b•ıl ıdiı•i. 
Maarif Bütcesi Geçen Ylla Nazaran 100 Bin lira Fazladır. 

Fa11l 20 madde J 4.077 
Ura ilkokul mOfetttıler maaıı 

Faııl 1.0 mıdde 2 346.460 
Ura muallimler maaıı . 

1 mektepleri rna .. ıt olmıyan , ,ıdtleceflni ı6yledi 
mekteplere muallim verile · Faaıl 21 madde l 23,000 

miJeceilnl, blnaıı ml1&lt 1 Ura baımualhm •e muallim· 

Faaıl yekW.a :i50,537 lira 

Huıuıi Muhasebe Müd6rD 
B. Raılt Sekendiz ıeçen 

111 muallim maaı tutarının 
367, -.62 lira olduiunu, bu 

yal ite noluaD bulunduianu 
ı6yliJerek muallim kadroıu 

daralmadıiına 16re bu ek
ılldllln neden tcıp ettlllnl 

ıordu. Muvasenel maliye 
eocGmeDI mazbata muharriri 
B. Sadık Deniz •e Maarif Ma 
diri B Vicdani Ataee••• bu 
buaatta izahat •erdtler. 8. 
Mlmtas (Bal,a), 1enl ,apılan 
ası, ••kteplertae muallt• 
Mrtltp •erthlll1ecelhal aer~ I .......................... 

olan yerlerin tercih olunaca terin idare Clcretlerl 
l•nı bildirdi B. Sadık Deniz Faııl z ı madde 2 35,000 
de munzenel malt,e enci lira meıken bedelleri 
meal namına Maarif bütceıl Fual JekAau SS.OOO lira 

nln ıeçen yala nazaran 100 Baıkan, mu••ZeDel mall· 
bın lıra fazla oldufunu, bG Je enclmealnla ıaahat ••· 
tün •artdat b6tceıinln yk malnt ııteclt 
de 32 •inin maarife tahuı B. Sadık Denls, bu kana••• 
edtlmtı baluDdujaaa, ODUD tecil mlddedafa 1 hasıra•· 
için daha faala tıhıiat ..... dan tttba,.D bltttflal, ballha· 
ala lmklaushtını lsah etU. zarda mert,ette balanmadı 
B. Hilmi Şeremetlt , Konak- ,_, yabats Maarif Velr&le· 

pınarla, Korucunun tek mu· 
alltmll balundafunu, bu tisi 
nalat797e birer muallim da· 
ha •ertlm•llnl letedı. Maarif 
MGdGrl. ba hUIDIUa tetkik 

ttad•• plea bir emirde te 
dl ec:lılecıetl blldtrlldtll, onn 
1,1n ba 35 bin ltrnm k•, 
dalaDa:, kan• t • k r ar 
tecal oluoana ba paraaaa 

edtlerek • aahtyelMe birer ·, ıarfeclllmt,ecellal ıl1ledı. 
mualll• • ...-. ........ ( S..u ılımcı -~ ) 
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Hukuk SOtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Ahvali Şahsiye Beyyineleri .. 

- 27 -

26 cı maddede [ dofam 
ve ölüm niifua ılctllodekl 

kayıtlarla isbat olunur. Nüfuı 
sic ilinde knyıt bulunmaz ve· 
ya mevcut ka1dın dojru 
olmadıiı tabukkuk ederM 
kcyfı yet herhansf Itır delil 
ile tsbat oluaablleceil] ıiı· 
terilmekte •e &uetiaa e•velkl 
27 et maddede dahi ıahıiyet 
çocuğun eai olarak tamamı 

veraaet meıeleıtnde haizt 
ehemmiyet btr keyfiyettir . 

Dojumun nlfuıa kaydı 

için baba, kabile, de>ktor, 
•alide taraflarından haber 
Yertleceil · ıtbi, llualardaa 
ltlrl tarafın .. n mahalle ••· 
ra lal1 ••••1111 ve mull· 
tarlarma da nlf uı hlltilrll
melr G•ere ha val• etitl•
blllr. 

le o g l u ğu andan batlaJa · 
cağı, ö üm lle de nihayet bu
lacağı bı l dtrllmlt olmakla 
buna dalr tafıtllb llztme de 
veri 1 mitli. &ıte bu dofum 
ve ö lümilo nGfuı ıt

cfline kaydı l&zım •e hatti 
elzemdir. Çünkü btr de•let 
oüfuıu mevcudunun mik
tarını ancak nüfuı kayıtlara 

ile anlayıp teıbll edebıltr. 

Ôlüm dahi yine bu kabil 
ktmıeler ve ceıedln itulunup 
16rülmeal l•erlne fAhıı ı•· 
yrl muayyen ite 1apılaa tet· 
ldkat ve tahkikatla blrllkte 
cumhuriyet mlddetumumtıt 
ve doktor taraflarından ke 
za nüfuı memurluiuna btl. 
dlrlltr. 

Bu cihet de ılJaıi ve tkti -
sadi veaalr bir çok makamı 
umurda ane ıelen itlerden· 
dtr. Bunun tçtn vazn kanun 
39 cu maddede {her dolum 
bir aJ içinde] •e 41 el mad
de muclblnse [laer 6)6m ve 
bulunan her ölCl on 16n için · 
de] nüfuı memuruna bddi -
rlleceilnl emredl yor. 

Bu maddenin mehazı 
olan lntçre kanununun 
41 el maddealnde [ her 
ölüm ve onun ketfl, 
ahvali ıabılye ıicll memu
runa iki aıün zarfmda blldl
riltr. j 

Deniyor ki t .. ıçre kanunu 
medentıl bu huauıta daha 
acül davranmıı ve blzlm 
kanunu medenide ıeklz ıün 
bir farkla on gOn müddet 
•azetmtıtir . 

Eıkl oiifus kanunumuzda 
nüfusa dofum ihbarı için 
altı ay bir mühlet verllmlı
ti. Oojum haklundakl bizim 
medeni kanunun 39 cu mad· 
desinin karıllıfı olan lntçre 
kanununun 46 cı maddeıln 

de (her le•ellGt iç f6n zar
fında ah•all tahtt1e ıtcll 
memuruna btldırtlmeltdtr. J 
Diyerek bizim btr aya ma
kabil üç ıiinlGk bir mllhlet 
veriyor. Dolum ıtbi ölümün 
de ay ve ıin0n6n n6fua ıl · 
elline kaJıt •e teıçlll 

lazımdır . Hattl mahke-
mel temyizin 4 mayii 928 
tarih ve 2217 numarala bir 
kararında tayini aJa buıu 

aatında tebeddGll ıln hase· 
bi ile gün farln Danra alıa

mak lil'lımdar. Sene haıının 

deilımeıi sebebi ıle haaıl 
olan on üç ıün farkın ıln · 
nln teablU hahnde nazara 
alınmaması müıtelziml oa
kızdar. Diye baJan buyu · 
rulmokla dolum tarihinde 
günün dahi haizi ehemmt1et 
olduğu göaterllmltltr. ibare
deki r bulunfln her ölü] kay . 
dma nazaran, ceaedt bulunan 
her ölünün ıabıı meçhul iM 
ta yine yardım edecek her 
nevı izahatla beraber üze· 
rinde bulunan Yetalk ve al&· 
met ile ve tarihi •efab dahi 
ta bip raporu m011derecabnd•n 
an aşılarııık o ıuretle ıtcdi 

nüfuaa kaydettirllmelldlr Ce
sedl bulunan ölünln kim ol4'u· 
ğunuo bilinmeılne ne kadar 

İhtiyaç varaa tarihi Yefa · 
tanın ~a mebma emilen teıbl· 
tine o derece •e belki daha 
fszla lht11•~ •ard1r Çünkü 

lıte ıerek dojum ve ıe 
rek ôUlm nGfuı ıic1ındeki 

kayıtlarla tıbat olunur. Bu 
vukuat günü ıüniine teıçıl 
etUrllmlı olmak tarh ile en 
eanh ve ku•veth eıbabı ıu
but11edendtr. Fakat acı hlr 
hakikat olmakla kabul ede· 
llm kı. bizde bu mOhtm me
ıeleye maatee11üf J&1ak oldu 
iu ehemmiyet vertlmlyerek. 
günler ve haftalar ve battl 
a1lar bile ıeçtill halde nü -
fuıa ka1dett1rllmemlt birçok 
doğum ve ölüm vakaları 
mevcuttur Ve yine •erilen 
malumalln eaa11 olan doium 
tarihine muhalif, aokaan ve
J• fazla olarak •• l&letta · 
yln teıçtl ettlrllmlı olmaıı 
Jfl•ilnden mahkemelerin bir 
luıım m .. ıalelerlnl taıhlhl 
ıln da va •• kararları teıktl 
ediyor. 

Haıbelmeılek mukerren 
vakıf oldufum ve mahke
me kuyudatında oldukça bir 
yekun teıkll eden daha acı 

bir ciheti de arzedenem bu 
çok mühim meselede tama
men llkart da vrand1iımazı 
tudtk ederiz. Ş6yle ki: Ka
nunu medeninin neırlndea 

mukadde1n her naıılıa ev
lenmıı Ye bu e•llltll n6fu
ıa lrayd •e teaçtl ettlrmedl-
11 için taraflar nüf uıta t.e 
klr olarak g6rünmekte ve 
bu meyanda dolan çocuk
lara da n6f uıa ıeçlrllmemlı 

bir halde bulunmakta iken 
ollunu evermek, lnzıaa ge· 
ltn etmek zamana ıelmtı, 
lr.ar1111aa evleamek için ka
••nu medenlaln va•etHll 
ahklm ,ıkmıı e1makla mah· 
ke•eye ko,.rak e•velemlr· 
de kar111 ile olan evlenme
yi ve tarihini, ondan ıonra, 
da çocuklarının doium ta· 
rablerlnl teabit ile hüküm 
lıtlhıallne lhllyaç hHıl olur. 

BınaenaleJh evlenme ve 
dojum •e dojumda taıhıbt 

ıln hakkında mahkemeye 
ıettrlllp dinlettirilen ıahttle
rlo •aka tarlhierial o aaa 
kadar naaal ve ne ıaretle 

hatırlaranda ııınuhafaı:a ede
rek ıahadet edebileceklerini 
•e •akt talaatlaba •• tlere 
••J• kadar mu•afılu hak 
•• hakikat olabileceil key· 
flyetinl ıayın oku1ucuların 

takdirine terkederim. 
Şayanı tllıraadır ki kanu· 

au medeni e•leaaıe •e te. 
•ellidab 11lu bir kayıt al · 
tında bulundarduiu ıibl, ya -
pılan tahriri nüfuı ve bu 
meyanda nüfuıta kayıtlı bu· 

SEHİR HABERLERi 
'\ 
1 , 

Maarif Bütce 502,037 Namazgah Davasına 
Olarak Kabul Edildi.. Dünde Bakıldı .. 
(Bat tarafa blrl•l aa,fatl•) ' 
H••••I M•laaMM llltllrl a. 
•aılt Sek••ll•: 

ltra ilk -~~tepler:ta•lr •a,. 
rafı · 

- Meda., •en1ette elaa 
kanun borçlarını kabul ed.,. 
memtı •a•l1ettedır . 

. , ... ı 21 •••d• 1 2,0oo 
lira d•re yata •elıteplert· 
ne Jardım 

Fa11l Z9 madde 2 .COO lira 
Heniz merl1ette buluamı· 

1an Itır kanaa ı,tn ha 1ta· 
ranıa kon•aıı htlmem aaııl 
ehır? Dedi. 

muallim k6tiiphaoelerlne 
yardım 

Fasıl, 29 madde 3 3,063 
lira Ltaede vlilyet heaabına 

B•n•n l••rlae: okutulan talebe için 
Relı - ba para11 vere 

lim mi vermt1ellm mi? Miiı· 

bet •eJa menfi re1lerinizi 
lıUmal ediniz, dedf . Netice · 
de bütceye konma11 ekaerl
Jetle kabul edtldı. 

Fa11l 22 madde 1 17 ,690 
Ura Uk mektep hademeleri 
lcretlert 

Faııl 22 madde 2 720 U 
ra aynıyat mabaatbl Gereli 

Faaıl 22_ madde 3 720 it· 
ra KGtlphane memuru 6c· 
retl 

Faııl 22 madde 4 480 lira 
daktilo Gereli eluerlyetle 
(red> 

Faıd 22 madde 1420 lira 
KGtOpbaae bademeıl 

20,030 Ura, 480 lira ta1 
edil dl 

Faııl yelu\nu 19,550 
F a11l 23 madtle 1 1,500 

lira ilk .. kte.ler e•.,akı 
matbua11 

F aııl 23 madde 2 İ ,950 
lira hk mektepler •itef er· 
rtkaıı 

Fa11l 23 madde 3 3,500 
lira teavlr ve teıhlo 

Fa11I 23 madde 4 lO ltrı 
Vatan kütüphaneıi tenvir 
•e teıblnl . 

F aaıl 23 madde 5 1 00 Jt. 
ra Poıt• ve telıraf 

Fa11l yekin• 7,070 lira 

Fa11l 24 ma4de J 5,000 
lıra mefnıat, levazımı der · 
•IJe, le•ha ekMrtyetle kabul 

Fa11l 25 madtle 1 J ,360 
lira yenl meaunlarm teçhi · 
zat bedeli 

F a11l 26 madde 1 1,000 
lira müfettlıler harcırahı 

~a11l 26 m•clde 2 1,000 
lira mualltmler harcırahı 

faıal yeklau 2,000 lira 

Fa11l 27 madde 1 300 lira 
lear bedeli 

F aaıl 28 madde 17,000 

lunmıyan e•lenme ve do
iumların nüfuaa tHçllı hak
kındaki alzameam• hemen 
hemen bu na•ak111 ikmal 
etoıiı lıetie taablbl ıla me 
ıeleıi bili. de•am etmekte . 
dır. Vazu kanun bu ciheti 
29 cu maddenin ikinci fık 

raaaada t•lfuı ılcillncle-~ ka 
yit bulunmaE ••:r• mevcut 

kartlıa tlejru el•adıla ta· 
hakkak edere .. kerft1et ' laer · 
hangl bir delil ile lı\:ıat) 

oluna bileceflnl be1an ile ıu -

but laUmaına mihaade etıanlı· 

ttr. 

Neteklm yedinci madde 
(reımi sicil · •e ıeneılerln 

doiru olmadıiı ıabtt olun 
cıya kadar miinderecah ile 

amel oluour. Bu mündere-

Faııl yeküau 5,460 lira 

f aııl 30 madde 1 1 O lira 
788 ıayıla kanun masrafı 

Faıal 31 madde 1 300 li· 
ra Maarif Müdürü harcaraha 

Fasıl 32 madde 1 5,000 
Ura ıeçen seneler dlyunu 
kabul 

Faııl yekGau 461 ,587 lira 
idi b6tce Jelı Onu 

Fevki.iade bütce: · 
Fa11I 33 madde l 34,500 

Ura tik mektep lnıaata 
Fa11l 34 madde 1 4,500 

Ura köy mektepleri ınıaatı 
na yardım . 

Faııl 35 madde 1 1,350 
lira Mathatpaıa mektebi için 
tıttmllk. bedell 

F aııl 36 madde 1 l 00 
Ura tik mektep ıu yolları 

Fa11I Jek6nu 40,450 lfr• 
fe•ki.la4e b6tce yek6nu 
461.517 ltra 

Ade bfltce yekOnu 502,037 
lira Maarif bütcesl umumi 
yek6nu 

33 üncü f aılın birinci 
maddesinde f e•kallde tah 

ılıat kıımın konan 34,500 
liranın ıuralara aarfedtlme•I 
kararlaıtırılmııtır: 

Bandırmada bir ilkokul 
1ap1lmak üsere 15 bin lira, 
merlııea Ka1abeye bir pa• · 
yon tll.vell. Edremftte te 
meli atılan okul için 
pçen · aenekt 15 bin 
lira'& tliveten 11 bin Ura, 
G6nen ÔçGncü okuluna bir 

pavyon yapılmaıı için 1,500 
Ura, Sarıköy okuluna bir 
pavyon tlaveıt için t ,500 lira. 

Suııjırhk Birinci okuluna 
blr pav1on lll•eıl için 2 btn 
lira tahılı edllmlıtlr. M•a 
rlf b6tceıl ıeçen yıla na•a · 
raD 100 blD lıra fazladır . 

Diler bltcelert de ıala 
ıünkü sayımızda vereceğiz. 

calin doifr• olmadıiını aab11t 
bir ıekli mabıuaa bağlı de 
ğlldlr) ibareıt ile de ıtcıl 

kayıtları üzerinde 1apılacak 

taahibın her türl6 ıubut de. 

lilleri ıle lıbata mümkün ol· 
duğuou : ıösterlyor . 

Düzeltme: 
19 Mart 138 tarihi& n6ı· 

hamızda 26 ncı makalede 

ikinci s6t11nun 84 ncü ıa • 
tara•dald (doiap 16fıi ç1k 

taktan sonra) tbareıt (yan· 

hılılda dolup çıktıktan son. 

ra) diye y•nht yazılmfş ol 

malda dOzeltirls . 

AVUKAT · 
/\asım Sami Paglr 
SONU VAR -

•IHip 11 Et•ıl 1tiaİİlrİ lı 11Ulalllıl Jl9· 
tdır, ıı~kııı kı~ı kırır ıırdi. 

E•kafla, BeledtJe araıın
dakt Naması&h da •a11na 
aıltye hukuk mallkemeıtnde 
diin de de•am edllmtıtlr . 

Dünkü muhakemede E•· 
kaf vekili B. Eyup Sa Itri 
Koçak, Namasılhın E•kafa 
aldiJeU hakkındaki mftdafaa· 
ıanda Namazılbıa, Karalaa 
oiullarından Emirhan zama
nında 780 seneılnde Evkafa 
ıeçltjini, tarabl eaerler ve 
kitabeler de buranın namaz· 
glh olduiunu gösterdlilnt, 
&bnl Batuta Seyahatnameıtn
de de buranın Namazılh ola· 
rak yazaldıiını 16yU1erelr 
Namazılhın Evkafa alt 
oldut•nu, 33J - 339 .. 
neler&ae kadar Evkafın ita 
raya tamir Ye dtier bu· 
ıuılar tçtn matraf 1aptaiını 

t61l.,mtıt1r Belediye •~kıh 
8 . Ômer Edip Oaıör de 
tddtanan tarihi bir veatkaya 
mtiıtealt olmadıiını ıöyllye · 

rek 307 tarabındenberl Be. 
ledlyenin burada maaraf yap
lıfına dair veı•ka ibraz et· 
mlf, buradaki ıu takılmahn · 

dan ve ceımelerle de; 
sular kanununun ikin 
ci macldeıtne 16re vakfa 
ait olıun veya aalr baılra 

bir yere ait olıun TürklJe 
deki bütün ıu tesisat
ları kimllen belediyelere 
de•redtlmıı olmaımdan Ev. 
kafıD lddlaıının da gayri ka
nuni olduiunu ıövlerntıttr. 

Be1edlJenin bu m6dafaa11 
üzerine aıll1e hukuk mah · 
kemeıl, buranın E•kaf a veya 

Beledl1eJ• aıdı,eu .. teıltlt lct• 
26 martta malaalltatie 1ı .. ıf 
J•pılmaııma •e cl•r• ... •ı•· 
tia 13 ataana llıralrıl_...a 

karar ••r•lttlr. 
• ,. 1 iti• 

Bugün 
Yapılacak 
Maçlar 
dölıe kupa maçlarının ikin

ci kıımına bu16n de Gene
ral Ah Htı<met ıtadında de· 
•am edtlecektlr. 

Buı«nkl mac, birinci mO· 
ıabakanın ıahbt olan ldmaa· 
blrllil ile ldman1urda birin· 
el •• ikinci takımlara ara. 
ıında 1apılacaktır. 

ikinci takımların m•cı ... 
at ı 3 de birinci takımların 

maçı da ıaat J 5 de baı · 
lı1acaktır . 

BuıOnkü maçta Birlik kG· 
çüklerl ıallp ıellrse haf· 
taJ& yapılacak'~ Yurt·Glç 
maçıntla salip eelea takım, 

birinci takımlar maçında Bir· 
ilk kazanıraa ldmenblrllll 
ı~brlmlz ılmeıl kupa maç · 
lara 1ampt1onu olacaktır . 

Şu halde buıünkü maç 
netice üzerinde miie11lr ola
cağı için b1lha11a çok ali · 
kalı ofacalctar. 

!!!!!!'!!!!!!!!!!m!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Düğün mü? Yoksa Bir 
Harp Meydanı mı? 

Delikanlılar Sılahları Çekip 
Ateşe Başladılar. Bir Kişi ölda. 

Btğadıcın Okçular köyün
de Raıit oğlu lımallin evlen
me düğüo6 yapılmak için 
jandarmadan k6y be1etl ta
rafından mlıaacle ile çalıı 
tatul•uı •• clAllne baılaa · 
mııtır. 

K.öy ~ellkanlıları dültn 
alanına topianoıı~lar, oyuna 
ve eğlentlJe batlamıılardar. 

Bu ıırada ıençlerden ba· 
zıları da lçmeie baılaaııılar· 

dar. 

Kanlar içinde 1ere vuvar· 
lanan Sadullah aldıiı yara· 
nı• teıirtle az ıoora 6lm6ı· 
Ulr. 

V aka jandarm• ya ve mld · 
cletumumlhle blldlrllmtıttr. 

Mu.lclelumu•i Mua•IDt ı. 
Necmettin Y eıtl. bidtM ••· 
halline giderek tahkikat ve 
Ye tetkikat yapmııtar. 

Suçlu Muıtaf a ojlu lımall 
ıtlabtle birlikte yakalan•••• 
ıorıu hildmltitnce eor ... • 
yapıldıktan ıonrf' tevkif 

Düğünln ve oyunun &e•A 
ki arttaiı bir ıaracla meyda
nı çeviren delikanlılar ara. 
ınnda haykırıılar, naralar 
baılamııtır .• 

1 

edllmlıttr . 

I .!~~~:~.ata de•am edil · 

1 

Kalabalaiın. içinde ha••· 
1• tllih •• tabanca da atıl· 
mala batla•mııtar 

1 Kiraz 

Tam bu tarada köyden 
Mustaf" otlu İsmail adında 
birisi sıllh1nı ateı etmeje 
baılamııtır 

Salahtan çıkan kurıunfar· 

dan btrlıi, meydanda oyna 
makta olan dehkanhlardaa 
Ahmet oflu Sadullah adın

daki gencin arkadan batına I 
iıabet etmiıttr 

KöytJnde 
Yanan ev 
İvrlndlntn Kiraz köJlnde 

Hasan oğlu Tahtrln e•lnla 
bacaıı tutuımuıtur. Ateıln 

bü yümed yüzünden iki oda 
ile ahır •e bir taJ• kimi· 
len, 1aaıadaki evla aharı d• 
tamamen yanmııtır Etralar · 
la hay•aalar kurtarıl•ıtlar
dır . 
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Muhtelif ihraç rtladde
lerinin Vaziyeti .. 

Bir Yılbaşı Gecesi ----
NAKLEDEN: Ali ô:dtn -Er•tk-

(Baıtarafı birinci sayfada) 
clllmf ttir. 

olan 62 bio balyenln 42,800 
balyeıl lzmir bona11nda ea • 

tılmııtır. Sataılarm 31 bin 
balyeat yerli ve 1 l ,800 
balyeal akaladır. Menim 
batından ıon gCinlere kadar 
ı..nır llmanlarıada11 dıı il
kelere 21 btn ltalye pamuk 
ılaraç eddmııttr. Haltbeaır· 
da yegane alıcı İtalyadır it · 

Gea, adam çocukları 
t~n oyuncak ıatınal 
••ıtı: Btr lı•kla, lair 
ta1arectllk, Itır ıt•endlfer, 
tiri ltalon •e tialaa haaı uf alı 
tefek orunealı... Arblı ld
olkJertn H&.ietl 1atıldılt bu 
Ç&'fula .. iti kal•amıttı· Ka· 
labahfı yardı •e çarııdan 
••alıdaııa. Otomobilin btrl 
lıeatllılnl e•lne lradar 16tlr · 
milftl. Cebinden analatan 
altlı, kapıyı a,tı Eımer bir 
•ilaa •e altla flbl ıarı ıaç 
h Itır kız oau lıarıılatlı: 

- Baba! Baba! Yalbatı 
lae4tyelerlmtal ıetlrdln mı ... 

M u • t a r i p çehresinin 
Jorpn ve çatak çizgilerinden 
okunan genç adamın yüzün 
de •nl bir aü\ümıeme be
llrmlıtl. Elindeki bedlyelt'rl 
aJırmeia çahıarak ... 

- · Yalçın; bunlar eenln 
lçta. Aysel; bunlar da aentn 
kızım, dedi. lkıaı birden: 

- Sent 6pelim mi baba .. 
Derdemez o, daha e••el 

tla•ran•ıt •e her tklıial 
kucalına alarak derin bir 
ıef katle 6pmefe baılamıth 

Hizmetçi kadın, babanın 
oyuncaktan ıayri ıettrdlil 
öteberiyi almı1, 0 da oda 
nın orta yerinde diz çöke. 
rek k6ç6k çocuklarla oyna· 
mala baılamııtı . .;;>hnendQfe. 
•I kurarak hat lzerlnde yO· 
•6tl1or, balonları uçurtu1or, 
~caklara yalralattmyordu. 
Aamın kıza: 

- Baba! Hatırlar •nıın. 
ıeçen Jıl ıenlo ıettrdıiln 
OJuncaklardan baıka anne· 
mlı de bir çok oyuncaklar 
ıettrmtıu O akıam hepl
llllz beraber oynarnıthk . 

Otlan da: 
- Saht baba; artık anne· 

IDlz ıelmiyecek mt.. . 
Sualini ıarmuı ve baba· 

ttaın kar1111a4a durarak ve-

•hamıt ııbı ka1dedihalfler · 
41r. Ba eınada beriki oka 
dar fena vazl1ette bulunu 
Yordu ki, noter müdaha1ıe 
et1nemt1Ur Zaten Veıtllnd 
e11ıl&kın hepsine tevarüı 
edı1ordu. 

Grane bir yudum cin JU· 
••rlı1arak : 

- A.ltahım! HerteJ biat 
V eıtllada ıltlrlyer, detlı . 
Buauala bera~er ••• ml•
tl1a •••aetmlJoru•. 

Ba,an Horan ıordu : 
- Servettnl kime bırakı

Jor? iddia ederim bu darbe ~ 
JI oaa indiren varlelcılt . 

Ftnldesteln oaa hayretle 
baktı. 

- Hlküm ••rmekten ıe· 
rt kalmı1011unua, dedi· 

layan Hoıan: 

- Her za•aa e•vell di· 
tin•ıttm paradır, diye ltt· 
•aatla '-•la•tia. 

AYakat: 

- Ocretll .. 1ı., aıbt , de· 
dl. 

Grane: 

- Oh! Bu pek eıki Itır 
ıaaata aittir. 

Ba1an Hoıaa bajırdı: 
- Defohıaus! Kiiıtalıı! 
Flnldeıteln 16rftımeyl der-

hal çe•lrdt. 
- Bitin eenete te•arüa 

celi ~e•ahı heyecaala beki-=· 
mele baılamııh. 

Genç adamın Jlaünl ke
••r çtqtlerl tekrar kap· 
lamııtı. o ••• ıı ki me•· 
c•d ol••J•• aaMlerlnja 
la&hraıı laealz maıumlarıa 
dlmailarınclan ılltnmemlıU 
Belit Jdl ki kiiçQklerln elle· 
rl 07uncaklar Gzeıtnde do
laımaeına rajmen akıllan 

ltatka taraflarda dolaııyor, 
eılıl Ye tatla bir lalt1rayı 

caalaadırmak yearaıtırmak . 

la ••11ultlller. O, ıobaaıD 
yanında oturmuı. kı,ıklerln 

ıaçlarıaı okıamalda me11ul 
iken: 

-- Hayır oilum, artak 
ıelmiyecek, dedt. 

- Niçin, bizi bıraktı ba 
bacıjım .. 

Genç adamın ıözlerlnde 

eaklamafa çalıt•P muYaffek 
olamadıfı lkl iri yaf görün
mOıUJı Giçlilkle: Ağlamıyo 
rum kızım; diyebildi. 

- Hayır Baba! Saklama, 
ajlıyoraun. ı6rd&m. Niçin? 

Ce•ap vermedi, •eremedi. 
Yalınız kızının saçlarını ok 
tamakla tkttf a etti 

- Niçin kaçtı? ... 
Hakikatı söyleıe o kadıır 

küç6kt6ler ki anlamıyıcak 
lardı Ejer onlarm bu haki-
kati anlıyablleceklerlnt bilse. 
ıöJlemek cesaretini kendi 
ılnde bulsa .. $unlar1 161liye
cekt1: 

Kaçtı .. Fakat ılae. niçin 
llactılı•• ıl1lemed•n e•••I 
aaııl •eldlitnl ı6Jh1ec•I••· 
Anneniz çılıınca11na aever. 
dlm N.ıanlı lcald1fımız müd 
det benim içtn çok tatla 
bir rüya idi. Yalınız onun 
için yaıardını . Bakıılarım 

ılmılyeh gözlerlle Lcarşılaı 
hjı zaman, onlar da klina · 
tın b6tün eararı ıaldı bulun · 
daiu•u, 6perken dlnJanıa 

en ılael ıehtrlerlnde seyahat 

edea ba1an Martindır . 
Vasiyetname katidir . 
- Fakat Vbarton en ya 

lıcir: 
Son günlerde Ruıyaya ya· 

palan J, 141 tonluk ID•lr lh· 
racı plyaMJI ••m•u etm•ı· 
tir. Meni• ı,ttauatlaa •• 
ıl•l•e katlar yapılaa •••• 
tacir thraeatı 26,9 hin ton 
dur . Bunun 6,5 bin tonu Al. 
manyllya, 5,4 tonu lnıUte 
reye gönderllmtıtlr M6ıtah · 

eti •e tüccar eltadeld ıtok 

500 tondan iltaretUr. Bu ıu 
retle incir ihraç me•etml11e 
nihayet bulmuı naaariyle 
bakılabilir . 

Pamuk: 
Eie mıntakaaı rekoltesi 

ettıflml, bu ıüzel manzarah 
ıebirlerl benden bir baıkaıı 
nın ıöremediiinı zanoederdım 

Konuıtuiu zamanlarda du · 
daklarından farhyan ıealer, , 
ıölderden gelen llihi bir 
muıtldntn nalmelerı g&bt 
ılzel ı6r0nürd6 Kuıurauz 
bir kadın olduiuna inana 
rak onunla evlenmltUm. lık 
zamanlarımız o kadar mea 
ut ıeçti ki, ıJmdl buala 
r1n hiçbir saman laaklkata 
lnklllp •l•IJen birer efıa· 
nedf'n baıka bir ıeJ olma 
dıldarına zannediyorum Sen 
Ayıel; ıaadetlmlzl tamamla 
mak tçtn _tik evhllk ıeneml 
zln sonlarına dolru diinya · 
ya ıeldln len de Yaiçın 

iki Hne ıeara , hayatta haı· 
lıa bir arsum kalmamııtı. 
Bu e.ta lçlade en el.emmi 
Jelılz bir ıeyf n nokıan ıel 
memeıi lçln geceU ıündOa
lü çahııyor, büyük bir m~m · 
ountyetle yoruluyordum. 
Çünk(l bu yorguoluju dfn· 
dtrecek üç müıfık kucağın 
roe\•cut olduğunu biliyordum. 
Heyhnt! . O, bu saadetin de· 
ğermi takdir edemiyordu. 
ilk zrımanlarda ıebepılz dar. 
gınlıklar baıladı. Bunu bir 

alyanın memleketımlz için 
•ermlı olduiu 3,5 milyon 
liretlik kontenjan dolmuıtur. 

Yenlıl beklenmektedir. Efe 
•ıntakHında ıtmdlkl pamuk 
ıtolıu 18,000- 19,00 balye 
tahmla edtlı,or. 

Mersin mıntakaaında ıon 
tahmin edilen 170 btn bal
yeltk rekolteden gerl1e ka. 

ıürO alır tuvaletler, ça,lar, 
suareler merakı takip etti. 
Buna raimen kendisinin la 
tedıli her ıeyi yerine ıett · 
rebılmek lçm eıktıınden daha 
çok çalıtmağa baılamıtllm . 

bu fazla çalaımataram, ken· 
djılnın devam etmeğe bat 
ladıjı yükıek ıoıyetelerde 

refakatamı tmkin11z kıh yor · 
du Fakat o, buna beta ı<>r· 
mü1or, yalınız da gıtmek · 

ten çekinmiyordu. Bazı ıe 
eeler e•lne çok geç dön(i 
yordu. Ben, arada sırada bu· 
hakaız bareketlerml öne 16 

rerek ıtklyet ediyordum Bu 
ı·kayetlerlme verdıii cevaplar 
hemen hemen her zaman 
aynı tdl: "EYlmde kapala kal
mak mecburiyetinde olma· 
dıiını, eler benimle ey · 
le .. ele rlza ı&etermltıe 
lau, "irim ohnağa da raaı 
olmıyaeaiı,, merkezinde tdl. 
~izler ise bu vakaiann cere· 
yan ettiği aecelerln geç va
kttlerlude herıeyden haber
ıiz, müıterlh yataklarınız da 
uyuyor, onun ne zaman kaç 
tığından, ne zaman avdet 
ettljlnden haberiniz olmıyor· 
du 

- Sonu Var -
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1 
kın akrabası ııfatıle ona hü .: : 
cum edemez mı? ı : i ' . 

1 
- O sakıntı veya cınnet : 5 

hl11elmell idi ı ~ : 
Villiam: · : 

• • - Allah kahretsin! Dedi. : • • • bunların hepıl imkanı olan 
lalr sebeptir: Belıtoa Ye V o 
edlturJ, biri •e1a dlferf, 
m6eaaeıe)'I pek kolay bir 

, tekilde ıoymak için Veıtland

d•n kurtulmalı düıüoebillr
ler. Sımmonıa ıellnce. vaıl-

' 1etnaDteye ılre on bin do
lu mlraı ahyor. 

Bayan Hoı•• ı,ını çekti: 
- On bin dolarla ne 1• -

pılmaz. 

- Grane boı bardajıaı 

•sattı . 

- Bir parça daha tçece1' 
•ermek lutfuada b11lunuyoı· 
muıunuz... Cinin miktarını 

kabil oldujtJ kader tazlalaı· 
tararak. 

Onun yokl•jundao iıtif a -
de ederek. bayaa Martine 
1aphkları ziyareti anlattı, 

Ftnkleıteln çok memaun 
· •lrindü. 

- Hatta kesmek için eve 
nHıl ıırtl•tı? Diye ıordu: 

Grane: 

• • • • • • • • 
: ÇEViREN: Kemal Demiray ! ı 
I - Bayan Martinin bize 1 telefon batbnı bozmut ol-• I 
bahıettlği ilk telefoncu lfçl 
bu maksatla gelmtı olmah, 
dedi. lklnclıl btr hakiki me· 
•urmuı 

- Fakat b•yan Martin 
btrlnclyl ıördü tıe, onu na · 
111 olduda tanımadı? Sıa, ıui · 
kaıh V eıtli.nchn yalırı•lar1n· 
.&an birini• hazn•ladıtıaı td · 
dla ediyor.tuna& .. 

Bıaaeaaı.,ı. ••• ta•••ıı 
olmalı . 

- Onun bir cürlm arka. 
daıı da olmalı. 

Muhtemeldir. Fakat 
V estlanda telefon ettikten 
ıonra telt nasıl ıökeblllrler? 
H•lenin keıfedilmemeıi için 
b• mühimdir. 

. Onu koparmak için 
çekmtı olmaları •e yemek 
ıalonunun pencereıf altından 

kaydırmalar1 kafidir. Bu da 

malı . 

Bayan Hogan ıolukluklar 
ile .ıaoüyordu. Grane barda· 
imın yarmnı bir yudumda 
yuYarladı . 

Finkleıteln hayretle: 
- Vay canına! Dedi. Bir 

a yyaı olduiunuz kadar da 
iyi 1'1r pellı haflJeıl leenlz 
iter .. 7 •lkemmel -ıı.leltl . 
ltr! 

Craae haımelli bir e.&a 
1 

ile kadehinin kalanını da 
içerir en: 

Ben büyük bir poliı 
hafı,eılylm, pek büylik btr 
pollı haflyeıl 

A•ukat onun ıözi11ü ka
bul etmlt görünerek: 

- Kahul edelim, dedi, 
fakat hurin 6fleden ıoora 
baıka11ıa 1aphnı•7 

Crane ona Joe Petrodakı 

lan stok 96 bin 1»al1a tab · 
mln edlltyC'f. Soa samanlar· 
da bClJlk kıımı yerli clnı 
olmak üzere Romanyada 
muhtelif m6e11eıelere l 1 
bin balye pamuğun ıatılma· 

ıı pi1aıa71 aajlamlatbrmıı. 
hr. 

Son ıünlerde Japonyadan 
4000 bal1eltk hlr talep vaki 
ol•uı ile de b• müracaat 
ieaf etltlememfıU.. ltalyatlaa 
ıelen talepler •• a•almıJa 
baıla•lfbr. Cekoılovalaya· 
dan pamulclarıauza allka 
gösterilmektedir. 

Tutun: 
Eie mmtakaıı rekoltesinin 

heme• cOmleai eatdmıı at 
bldlr. Eldeki ıtolc miktarı 
3,400 ton tahmin edtıı,or. 
Bunun 2 htn toau dütük ka 
lttetltr. Samıunda dt•I clenıl 
plJHaaı olan yerlerdeki ••· 
tıılar tedrici ıurette yapılı 
yor. Trabzonda inhisar ıda
reıl taraf andan plyaıa açıl · 

mıthr. Fıatlar ı•çen ıeaeye 
ntıbetle yGkıektlr. Samıun 
m1ntakaamda mevsim batın 
dan flmdlye kadar satılan 
ttiUlo miktarı S,503,000 ki 
loJu laulmuıtur. Hahbazır 
da bu mıntakadakl ıtok 
miktarı takriben 5,5 milyon· 
dur lıtanbul mıntakatında 
da tütQn mubayaaıına de· 
••m oluouyorea da muame· 
leler canlı deilldtr. 

Fmdık: 

SAYPAıl 

Orman 
Memuılanna ıı harita zı
bitlııiae verilın tazminat 

Maliye Vekaleti Divanı 
muhaeebatla mutabık kala. 
rak orman amenajman me· 
meaurlerlyle harita nltaJla· 
naa ••rılea tazmlaatua ka· 
zaaç, '-llran, -~yuene 

verıılerı .. tlbl tatalmama· 
larnn kararlaıtırmıthr. 

Çünkü orman amenıjmaD 
memurlarlyle harita ıubay
larına •ertlmekte olan taz· 
mlnat, arazi Gzerlnde ,alıı· 
takları aaman tçtn ya.-cak
lan &ar•rl maaraflaıla Jııe· 
lertntn karııhiı olarak ika· 
met ye•ml1eıl mahl1et1nde 
ve kanunun lıtlaalara mii
teallık maddelerine 16re ol· 
duiundan kazanç, iktisadi 
buhran ve mu•azeae ••rıı
lerfnden muaf tutulma11 •• 
yalaız ha•• kuYHtlerlae 
yardım verıtıtnln keıllmeıf 

le•• etmektecltr. 

Kayıp askerlik ıısikall 
Bahkeılr askerlik ıubesln· 

.len aldıiım aıkerllk veılka· 
mı ka,bettım. Y enıaını ala· 
caltmdan eıktılnln hGkm6 
olmadıiı llln oluaur. 
Bahkeılrln Korucu nahiye· 

60 Bin ton tahmin edilen 
rekolteden elde mevcud ıtok ılndea Gacar olullarındaa 
miktarı 18-19 bin tondur. Mehmet oilu Alamet Kaptan 
Alman dairelerinin permi r••-•••••••• .......... .. 
vermemesi it hacmini da· : TÜRKDILI 1 
rtlltmaktadır. Dıier alıcı ! Pazarteılnctea batlı• iter 1

1 memleketler me•ıtm btda- i ıün çakar. St7aeal ıaute •• I 
1et1aden beri lbttyaçlarına ı y dlıiu IOO K.uruı 

1 kapattıklarından dolayı fan· : Altı Ayhiı:•OO • 
dıklarımıza fazla allka ıöı· • 1 

• Say111: 3 termlyorlar. lı llmltet tlrke- : • 
26 

1 
ti ıoa zamanlarda piyasada• : GWıl ıeçmtı 1&Jdar 1 
muba1aada bulunarak flat- : kuruıtur. 1 
ları tutmı1a çahımaktadır. : ADRES: : 
Şırket mubayaayı keıuıı : BALIKESIR TORKDILI 1 
tal...dtrde ftatların dOımeal .. •••••••••••••• ........ .. 
tabii g&rOlmektedır. vam etmektedir. ltalyanla· 

ZdJtiO yalı: rın beher ton için verdtkle · 
Eğe mıntaka11nda mOıtab· rl 55 sterlin eserinden itler 

ıtl tüccar elinde ıtok 16 - 17 yapılmadıjı için bu fıat 55 
bin toa tahmin edthyor. Son den 58 ıterllne çıkaralmıı· 
günlerde ltalyan talepleri de- tar. 

ıahoeyl anlattı . 

- Zavallı bablıl acına
cak halde terketmekten mil· 
teeaatrdtm, diye itiraf etti, 
fak at tamamen inaan ken · 
dini kurtaramıyor, hudutta· 
rı var amma ... 

Ya neden sizi öldürmeğe 
çalıyordu? 

- Maante Graatın intl 
kamım almak is••• o zanno. 
dıyorda ld ıeçea ekıam bir 
onu tuaala tlltlrcllk. 

Graae ıea4eltyerek kalk~ 
tı ve bayan Hoıanın omu 
zunda bir deıtek aradı . 

- Ben blJOk bir poltı 
haflyeılylm, beni tanı1onu
nuz, deill mi, ılullm? 

Dıierlerlerlni dınlt1en 
bayan Hoaan: 

- Pakat e•el. ılzi tanı · 
Jor••· 

Vlllta•ı: 
- Ctaaret ..... , Graa

tın tlrd6iftni 8arMD& sÖy· 
letmefe muvaffak olduk 

- Bana bunu anlatınız.. 
- Grant, V eıtllndın ap · 

artmanını tarketttilni gör · 
müı •e hatti, kapı •ttflDde 
karısına Allaha ısmarladık 
dedtğlrıl ltltmlt· 

Bu labat ediyer ki onu o 
öldürmedi. 

Fınldeıteln baıını salladı. 
Altın çerçe•elt .ı aialüle· 

rlnl dizelterek: 
- Ş•mdlkl zamanda iki 

f a b ı ı n ıabadetlnl hiçbir 
kıymet ifade etmez, dedi , 
eler ıade Granh ele ıeçir · 
mit olsa Idık ... 

Elinde, ıaf cin dolu bir 
kadehle mutbahtan dönen 
Grane: 

- Ôldi, dedi. Bunu bil· 
mtyor muıunuz, asla lıta · 
dım? 

Vılllamı ıordu: 

- Cin bitti mt? 

Grane diYan iizerlne yı
kılarak: 

- Hayar, bay, tlıede bı

rakbm. Ben domuz deitllm. 
ben bir büyük .. . 

Dıfer içft de matbaha 
kothalar. Hemen ltlrtkl ha· 
Uta Japlılar. rı•l•t•ID 
Vllllamu. ıordu: 

- Granenln isaf aaıDda 
hakikaten bJr ıe1 olduiuna 
inan1yor muıuauz? 

- Rılmem. Şuurlu bir 
ıekilde kendini ıevkedecek 
hali hiç yok. Fakat sair za · 
mantla 1116crfml dalma bu
lur. 

Bayan Hoıan: 
V estlindın ha1atana 

tki pena vermem, dedi . 
- S0R0YOR 



SAYFA: 4 

Avustur a 
Parlı, -

PöU Parizyen aazeteei ya. 
zıyor: Hük\kmet adamlarımız 
müteaddid defalar Çekoılo. 
vakyanan, Alman hükumeU 

taraf andan bir taarruza u§· 
radığı takdirde, Franaanın 

müzaheretlne bel bağhyabt . 

leceflnl ıöyJemiılerdfr. Lton 
Blum, Pol Bonkur bu temi· 
nah dün Çekoılovakyanın 
Parlı elçtıl Ozüıkiye huıuıi 

bir ıtddetle tekrar ettıklerl 
vakit bütün dünyanın bildi· 
fi taahhüdlerJmlze yeni brr 
ıey ilave etmfı olmadılar. 
Bu tıtekl bütün yeotltk git

tikçe artan tehlike kar111ın
da hazırlıkıız avlanmamak 
için daha evvelden müıte· 
rek müdafaayı ne surette 
tatbik edecekleri huıuıunu, 

pratik bir ıekllde, Çekoslo
vakya elçlıl tle birlıkte tet
kik etmlt olmalarıdır. 

Bundan ıonra aradaki ttl· 
lafın en m6ıbet bir ıekl ide 
DHd ta ytn edtleceil aıkert 
mQtebasaıılara aJddfr. 

Eko d6 Parl ıazeteıt ya
zıyor: 

"Çemberllynıo nutku göı· 
terlyor ki: lnalltere bikiı
mett lyf bir btikamete yl
rQmektedir. franıa emindir 
ki eier ÇekoıloYakyanın ıl 
J .. i lıtıklill veya mülki ta· 

mamlyett tehdit edildiği va· 
ktt ona yardım etmek üze
re ıeferberlik ilan edeue 
Loodra hük6meU onun yanı 
baımda yer alacftkttr. logil·. 
terenin tebdttluı ancak Fr 
aneanın tereddiidlerlnden ıl
erl ıeleblllr. Bunun lçlndlr 
ki Franıız kabtneıi eğer 

R•ych hükumeti Çckoılovak· 
ya ile Avuıturya gibi veya 
ona benzer bir muameleye 
tlbl tutulursa bundan doğü.· 
cak Franaaz vaziyeti hak· 
kında biç bir tereddüd bı 
rllkmamıya çahımaktadır. 

Popüler gazeteal yazt)"or: 
"franaantn I.:ondra büyük 

elçiıl 8 . Korben, Çekoılo 

vakyaya kartı Fransız po!t 
ti kasının kati bir surete sa -
rıh oldufunu lorıltere bükfı 
metine bıldfrmlye memur 
~dtİmf§Ur. 

~ranıa merkezi Avrupa 
nıo hu kOçük cumhuriyeti 
ne karıı bazı taahhüdde bu
luamuıtur. Bunları bir çok 
defalar teyıa etmtıtır Oo 
ları tutacaktır. Klmıenln 
bundan tecab61 etmemeel 
icap eder. 

Epok yazıyor: 

'"Seferberlik ilan etmek 
lazımdır. O vakit Hitlerin üç 
ıene içerisinde 1okdan tcad 
edılmiı olmakla beraber bil · 
tün dünyaya kanunlarını tat· 
bık edemlyeceflnde f üphe 
olmıyan muazzam orduıuoa 
rajmen H1tlerln bu ajır te· 
ca.UzGnden •az geçeceffne 
yüzde \:lollıan emin olabilir 
dtk .. Valua ıerli:le yüzde on 
harp ihtimali de kalıyordu. 
Fakat banıl bal çareıl var· 
dır ki, tebltkelerl de olma-
11n? Biz efer bu tehlikeler. 

... b----. 
TORKDILI 

Hadiseleri Ve Frans 
den daltn~ kaçmaya ka 
rar vermi ııek o halde ıonu - . 
na kadar yani müstakil bir 

memleket 11fatiyle hidiıeden 
ilmimizi 11llnce) e kadar Ber
lindekı amirin arzularına it· 
aat etmıye mecburuz de· 
mekllr. Zaten harpden çe
kfnmek harpten kurtulmak 
demek midir?,. 

Kabine buhranı hakkında 
ıoıyal lıt Popüler diyor kt: 

" Bitta bbt bütün soiuk 
kanlıhjımızı muhefa:za et 

mek lazımdır. Fekftt tehlı 

keoln bütün ıumulünfi de 
ölçmek gerektir. Httlerin bu 
yeni darbe.inden ıonra Av 
rupn en tehlikeli vaziyete 

glrmif buluouyor. Dostumuz 
8lumun kurmakta olduju 
hükumet derhal tbulatlarla 
kartılatmak mecburiyetinde 
dır.,, 

Ôvr yazıyor: 
"Artık meaullyetlerl blrl

birtmizln üıtüne atmak. bir 
bükftmetten hidhelerln yap · 
mağa mecbur edileceği fey · 
leri yapmamak teahb6d6n· 
de bulunma11n1 lıtemek za· 
mam geçmiıtir. Btlaldı rea· 
liteye tamamiyle uygun bJr 

hükumet kurmak aaati çal 
mııtar.,. 

Jurnal da ıöyle dıyor. 
"Ne cumhurayetçller. ne 

demokratlar ne de radlkal
ier, komOniıtlerın de tıttra 
ki olacak ve halk c~phe11 
felaketinin baılıca meıulü 

Blumun reisliği altmda bu 
1 

lunncal bır milli büki'ı ·nete 
girmek istemtyorf nr Blumun 
mu•affak olamıyacağıoa ka 
ti nazarla bakılabılir Cum 

hurreisi umumi selamet hü 

kümetfnın teıkılinf ya Dala 
diyeyt- yahud da Erriyova 
teval edecektir .. 

F•gerodan: 

.. Ancak tek cephednı b 
bıetmeğe hakkımız vardır: , 
Mllit cephe. Bu gece bir it' · 
li.nıeti umumiye hü\cümt"ti · 
oin teıeldıülünü bekliy•>ruz ., 

Eko dn Parıden: 
"Milli birlik zarureti v Ar 

dar Fakat bu birlik ceıoiye 

•nlaımuı icabahodan iken 
plebiıit kararana karı• Al · 
manyada he11l olıın akaüli 
mel anlaılır bir ıey deilldir. 
Şuınlg pleblıUn yrıratacağı 

tehlıkeleri her halde takdir 
etmi~ ol roah. En zıyade- en
dtıeyl uıucı p olan c ht.t de 
8erltn aı..sülamelfdir. Bütün 
buolnr ,.<ı hım bir vaziyet 
ihdas edebilirler. Mevzuu 
babı olan yaloız Auaturya 
nan akibeti dt-fildlr. A" Utl 

turya hadtıel~ri dünya ha di · 
ıeleri üzerinde fevkalade va
him tesirlerde bulunabilir 
Sağ cenah gazetelerıoden 

bazıl a rı hidiıe arifealnden 

Londrada Rıbentropla İngi 
llz devlet adamları ara11nda 
vuku bulan temulardan mem· 
nuolyebi7hk göetermekt«" v~ 
Franıanın böyle bir zaman · 
da kabineılz kaluıaımı ve 
polJUk veçh~den mahrum 
bulunmasını teessüfle ifaret 

etmektedirler. Gerek Hğ " 
gerek soldan bazı gazetf'!ler 
franıanın Avuıluryada zu· 
hur eden hadlıeler baklunda 
önceden Londranın dikkat 
nazarını celbe çahıtığıDJ ve 
fakat Londraoın bütün bu 
ihtarlara ııüküt ile mukabe
lede bulunduğunu tee11üfle 
tebarüz ettiriyorlar. 

"Journal dea Debata,, a 
göre: Rıbentıopla İogıhz ri 
calı araıınaft Avusturya ha . 
diıeleri arıfeıinde vaki olan 
konuımalar h11lckıoda elde 
e<iılen haberler memnunlye 
ti mucfp olacak mahiyette 
değıidırl er. lo.ııl ızler Hitlerın 
ne dütündüğünü anlamak 
ııUyorllır ve yaf ını7. bununla 
ıkttfa ediyorlar Bu vahim 
anlarda Franıa dünyada kar· 
ıı garip bır manzara l\rz~t 

mektedır . Bu hal böyle de 

vam ettikçe Fran-.12 dıplo -

maaiıınin faatiyclı hakkında 

kamaoterler yopmak bile 
iibeıtır Takıp ettlğ ı delice po 
lıttka ıle Fransa dtplomasıai 

kendi kendine hnkansm~lık· 
ler yaratmaktadır "Echo de 
Pıulı., gazetesi Almnnyanın 

çok hatln ve Şuıuig ile Mık
luın da ke hrem6nca horc ti Y!lf&tabılecek prenıipler 

etrafında olmıılıdı .. , . 
Matendt."n: 
"Milli birlik prenatb•ntn 

herkee tarafından kabul f!d 
lldlğlne ıüpbe yoktur. fa 
kat radikaller ve eıki ekal 
llyet partilerinin de bu hu· 
ıuıta ıöyhyecek bazı ıözlt-rl 

ı ket ettild crınl Y"zdıktan ııon
. "' Friınıanın Lotld t a ıef ıri 
nın lnglliz .devlet adanıluı 
rıın gö~ünü açmak iıtedıkle 

r ini, bunun lçtn uğraıtıkla 
rını, Londrada bu gayretlere 

vardır .. 
Part, 
F ran11z gaıetelerl A vuı · 

turya badlaelrıyle fevkalade 
allkadar aörüımekte ve bu 
hadiseler hakkında uzun tel 
graf haberleri •e makalel~r 
netretmektedlrler Sai ce· 
nah gazeteleri Almanyanın 

Viyana hükftmeline verdiği 

notalardan bah!ı olttn tetgraf 
haberleri üzerinde dolaımak 
ta ve yazılarını '"Avuıturya 
tehlikede ., aerlevhaları al
tında tebarüz ettirmektedir. 

•Tempı,, a göre: Avuıtnr. 
ya pleblıtl Hıtler - Şuıntı 

Çağış Nahiye 
Müdürlüğünden: 

kulak aeao olmadıiını be
yan ediyor ve Avusturyayı 

f11ral edecek olan Almanya 
oın Macarlıtana hakim ola 
cağı ve küçük devletlerin 
ıerbeetılerinin nihayet bula 
cafı hkirlertnl ileri ıürüyor. 
A vuıturya meıeleılni "Jour
nal,, d" mevznuhehı eden 
Sen Parlı Franaamn, Avuı 

turya hidıaelerl karımnda 

mütterck bir hareket yapıl 

matı ıçtn Roına kablneıı 

nezdinde teıebbGslerde bu
lunduiunu ve Habeı ııtan 

hidtıelerl ve Berlin - Ro
ma mihver•oio teıekkül et 
miı olmaeı dolayısiyl" böy 
le bir itbirltğlnin kolayca 
temin edilemlyeccğı m6ta
leaıını ıerdediyor 

Franıanın Roma hükQme 
ti oezdıodelıct tetebbüıü hııkk · 
ında dlier gazelf lerde biç 
btr ka1da t~ıdüf olunmayı 
fi dikkate ıayandır. Orta 
Avrupada merkezi vıyana 

olmak üzere ikinci bar Al· 
man1a letkll oluDaealıoı ya· 

(:afıt merkezinin kiremit ocafı 15-3 938 tarihinden iti· 
baren 15 ıGn mQCfdetle aç&k ekllltmele konmuıtur. fs 
teklllerJo •ilclürl1ettmlae m6racaatları ilb olunur. 
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ADRES 

ERZi 
EKMEKÇİOGLU 

M. ;\ VNI 
flrzuya./Vlode/e Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin Biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağ/anı · 
/Jk.. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler. 

Memnu, ı BırakJ/ır. 

Sayın Müşle ı ilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

YEŞİLLi iPEK SOKAK 
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Balıkesir 
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1 • • 
-~- .•••••• -·=······--··········· zan "Republique,, Avuıturya ,~~ 

hadbelerl karımnda aarp 
demoluaıtlerinln vaziyetini 1 
tebarüz ettirmek ıçto fU \ıt 

~ 

cümleyi k•lın harflerle yaz it. 
maktadır: "Türklt!r Btnnı ~ 

kapılarımı dayandıklMı bir il, 
11rada Bizanı teologler1 me · ı 
teklerin erkek veyahud ka· 
dın cinslerinden hangisine 

mensup olduklarım miioaka · " 
ıa ediyorludt ~ A. vuıturya il. 
hidlıelerıni oldukçl\ ıtida l ~ 
ilf"- tP.tktk eden '"İnformatı it. 
on~ vaziyeti müpbt>m bulu · 1 
yor ye fakat Almanvanın ıl 

meıuliyt!!ticemoauhhakkgeakzeoteld1 eur1·. 1 ğunu ı leri sürüyor . 

Sol 

Avuıturya hi.dfseleri hakkın· ~ 
dal<i halıeılu ve bu hi.di it. 
ıeler dolaylsivle y11zdıkl~rı il 
yazıları .. Avuıturyltnın ölü ~ 
mü,, , "Avuıturyanm idömı,. it, 
gibı büvük serlevh laria fit 
netredilmekted ır . "Ot'uvre.,e '1f. 
gÖrt!: 8<'rl ın<lekı ~cnt•lı i dıplo- l 
matla r Avuslur va hi\cllAel.., ... 

istan~ul Alemdar S.hhat Yur~o 

YENİ 
.... 0 Alemdar Sıhhat Evi •••••• 

Dr- Operatör Süleyman Mehmet TezeriQ 
İdaresi ft/flnda ftçılan 

•••••• Alemdar Sıhhat Evi • ••••• 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai Ve .. \~ahi 

Hastaları Kabul Eder Ve En OfıJiik 

Kolayh~ı Gö~terir. Ve Hastaların 
İstedikleri Miiıehassı~ Boktorlar G~tirilir 

( YA1'AK ÜCRETLER/ 2 l.JRADAN BAŞLAR ) 

rıni doirurlan doirn yıı An~ Vilayet Daimi 

1 
1 

lu~ dtye te!R.kkt Vf' lt!hlr 

P.trnektf'dfr Almanva l•pan 
yada tatbık 4'lt • ğı uıullert 

AvlJfituryatl ıı d"' t"tbik rt · 
OHfl r Londra bütün hu ha · 
duıeleı den l-< omıı mn mesut 

oldu~u flkrjnd rcilr ve Ro

ma ~ " kartı nef et duyduk 
Jııırıoı hl11etm('ktedlr. Delboı 
bütün bu hidiıelerfn vuku. 
bulacağını önceden biliyordu 

Encün enindeıı : 

ve Loodrayı ikaz etmek 
iıti)· ordu Fakat bu ıahada 
Londrada yaptığı bütün l e · 
ıebbüıler sükun il e. karıı lan 

mııtır . Blumun naıtrt efkl· 
rı olan "Populatre., A•uı · 
turya hadlıelerl kartıınnda 

ıüluloet hiHin l veren bir h · 
un kullanmaktadır. Bu ~a · 

zeteye aöre: Avuıturya öi 
müıtür. Loodra ve Parla 
hükumetlerinin Berlfnde yap· 

tıklan teıehbüsler tlci hafta 
teehürle yapılmıı ı~ylerdır . 

Bunun için A vuturya emri 
vakllntn hiç olmazıa ıonun 
cu olması temenniye ıayan · 
dır AYulturya bedııelerden 

Londrndakl Hlller taraftRr · 
larını meaul tutan "Huma 

nlte,, buolaran İldtnt it ba• 
baıındao •zakleıtırdık1ermı 

yazıyor ve Franıaya d~mo 
kratik bir Fnanıız poletiktt 
ıı takip etmeıinl tavıiye tdi· 
yor. 

1 - ldarei huıuııiye akan.tandan ukı ıııhhiye dotrcıl 
lttlıallndekl kahvehanenln ıeoeltk karına iıl~kU çıkcr.adı · 

ğından bir ay zarfında pazarlıkla •erllecekUr. Muhammen 
b~deli 60 lira, muvakkat teminatı 4 hra 50 kuruıtur. 

2 - ihale 31 Mayıı 938 perıembe günü ıaat 15 de 
hükflmet binasında Vilayet Daimi Eoc6men odasında ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek lıttyenler Daimi Encümen 
kaleminde ıöreblltrler . 

4 lıteklflerin Vıliyet Daimi Encümeninin toplantı 
günleri olan p.ızarte-i ve perııamh~ eünleı-t Dainıi Encü· 
mene müracaatları ılan olunur. 
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-===========-·-==== 
Defterdarlık da • 

• 
Miihalleıt Solıaiı Miktarı Cınıi Redt-11 muhammen 
Aygôreu T&ıl& 80 metre ;.\na 24 Jf r& 

murabbaı 

Mahallesi · Sokıti& Cinsi Kapu No. Bedeh muhammen 
Aygören Ana ve 2 320 lira 

oda 
Yukarıda evsafı yazılı hazıneyc 111 t gayri mtnkutler 

12 3 938 tarıhtnden 27 3-938 tarih ine kadar 15 ron m6d
detle müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin yüzde yedıbu
çuk p y akçalartle müzayeden'n yapılac1tjı 25 3 938 tarl· 
hine müıadif pazartesi eünü saat ı S de Defterdarlık dai r 
reıtnde hulunmaları , fazla malamat iıtlyeuler mtllt enılAI< 
dairesine müracaatJaıı . 4 - 1 - 85 
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