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Hatayda Seçim Onbeş Frankist Tayyar eler · Hitler Harp istiyor mu? 
Nisanda Başhyacak.. Barselonu Tahrip Etti.. 

Heyetimizin talebi üzerine"Seçim koP:liDI heyeti aıa- lombardımanda 700 kişi Dlii 1.1200 kişi de yara-
sında Yugoslav YB Yunan murahhasları da bu'unacak landı. İngiltere, bombard.manı protesto elti 
Ankara, 21 (A.A) - H•· ı üzerine Yugoslavya ve Yu

tay •eçim komta1onu meaaı- nantatan murahhaaları da 
•tnı bltirmtıUr. Seçim on müraklp olarak bulunacak . 

bet niaanda baılıyacak ve lardır. 
h . Ankara, 20 (AA.) - Ha-

azlran ıonunda bitecektir 
tayd" ilk aeçlm niz.amname-

Seçlml, komisyon ref aka · ılni tetkike memur Milletler 
ttnde kontrol etmek üzere Cemiyeti Konıeyi komitesi 
Milletler Cemiyeti tarafın· itlerini bltlrmltttr Komite 
dan Jfrml kadar müraktp seçimin önümüzdekl on bet 
göndertlecektlr. Bunlar Temmuzda bltmlt olmaaını 
aratında heyetimizin talebi tesblt etmittlr. 
=---- ============-=="'-"'=---==-=============== 

Memleke Ziraa Böl
geleri T esbit Edildi .. 

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

Vilayetimiz de Trak)•a Zira ~ t 
Bölgesine Tefrik Edildi. 

Memleketin muhtt-lif zi· 
raal bölgelerine ayrılması 

için Zlraa t Vekaletince bir 
rnCiddettenberl tetkikat ya
pılmakta idi . Vekalet buna 
alt eaaslıı.rı teablt etmtı ve 
bütün yurd on zirllt böl. 
geslne. bölgeler de on tih 
bölgeye ayrılmııtar. 

1 
mak üzere dört vilayetimiz 
bulunmaktadır. 

Her vilayetan tabi olduğu 
zıraat bölıelerl ıunlardır: 

Trakya tölgesi: 
Bölge taksimatına göre 

bırıncf t:ölge Trnkya ve Mar· 
nıara havuea mıntı.kaııdır. 

Bu böleenin A. 8 C olmftk 
üzere üç tali bölgeıi bulunmak 

tadır Trakya bölgesinde İs · 
tanbul, Edirr.e, Ça.nakl<alf', 
Kırklareli, Teklrdnğ . Balıke

•lr, Huna . Bılt cik ve Ko· 
caeli olmak üzere dokuz vl
li)·et vardır . 

Eüa bö'gesi: 
İkincı bölge, Eğe bölgesi· 

dır: Bu bölgede A . R. C. O . 

E olmak üzere bet tali böl · 
ge bulunmaktadır Eğe böl · 
Resinde İzmir. Manisa, Ay 
dın, Denizli , Mujla, Burdur 
ve lıparta olmrak üzere 7 
•ili.yetimiz vardu. 

.. Akdeniz bölgesi 
Uçünc:.ü bölıe Akdeniz böl · 

ae11dır . Bu bölgenin tali böl · 
ıelerl yoktur. Bölgede Adet · 
~a, lçcl ve Antalya olmak 1 
uzere üç vtliyet buluumak· ! 
tadır . 

Orta Ana~olu 
Dördüncü bölge orta Ana

dolu bölıeıtdır . Bu bölge 
A. B C olmak ü~ere Qç ta 
11 bölıeye avrılmıthr An 
kara bölgesinde, Eakiıehtr, 
Kütahya, Afyon. Konya. 
Çankın, Çorum , Sıvaa, Kır 
ııehtr, Nifde, Kayteri v~ 
Yozaat 

Zongul~ak bölgesi: 
Bu bölge ;--.. B C. olwak 

üzere üç talı hölgr-yf' avrıl 
ınakta ve ZonKuldak, Bolu, 
Kaıtamonu ye Sinop olmak 

Samsun ~o'gesi 
Bu bölge A ve B olmak 

üzere iki tal• bölgeye ayrıl 
mııtır Bu bölgede Samsun, 
Tokat ve Amasya olmak 

üzere üç vılfıyetinuz vardar. 

Trabzon ~öf gesi; 
Bu bölge A. 8 C . olmak 

üzere üç talt bölgeye ayrıl 
mııhr Bu bölgede Ordu, 
Gıreıun, Trabzon, Rize ve 
Artvin olmak üzere beı vl · 
liyethnfz vardır 

Malatya ~ölgesi: 
A. B. C. O olmak üzere 

dört till bölgeye ayralmııtır 
ve Maraı, Malatya, Elazığ , 

Erzincan \'C Muı olmak üze· 
re beı vılayeUmiz bulun · 
maktadır . 

Erzurum ~öf gesi: 
Bu bölge A ve B olmak 

üze re iki tali bölıeye ayrıl · 

maktadtr. Erzurum, Kars , 
Ağrı ve V ım olmak üzere 
dört vilayethnlz bulunmak 
tadır. 

Oiyarbaku ~örgesi: 
Bu bölgede A. B C. O. 

olmak üt.ere dört talı böl 
reye ayrılmakttt ve Antep, 
Urfa, Oiyarbakar, Mardin , 
Shrd ve Hakan olmak üze· 
re altı vilayetimiz bulun· 
makta dar. Bu taksimat, yur

dun iklim ıaı tlorana göre 
tesbit edildiğtnden kazalar 
dan bir kıımı vilayetin tibl 
bulunduğu bölgeden ayrı 

bölgelere verllmlttlr. 

Çekoslovakya
da Alman Me· 

murlar 
Budapettr., 20 (AA.) 

Çekoslovakya hükumeti, dev· 
let ldnreıiud~ ı\ iman memur 
lamım niaLetini )'Üade yirmi 
ikiye çıkarmııtır. 

Parla, 20 (A.A.} - Fran- baılamııhr. ı 
klıt tayarelertn Bareelonu Bartelon, 21 (Rad10) - I 
bombardımanı netlcetlnde Düıman tayarelerl, bugOn 

1ed1 16z kftl 6lm0f, bin tkl ValAnalya yollarını bombar· l 
dıman etmlılerdlr. j yilz kiti de yaralanmıthr 

Parla, 21 (!A.) - Bar 

ıelonun f ecl sur~tte bom· 

bardımanından dolayı lngtl 
tere ve Franıa General Fran· 
koyu protesto etmit1~rdtr. 

Banf'lon, 21 (Radyo) -
Kırk !f'kiz eaattenberl ölü. 
mle boğuıan Baraelon halkı 
bugün sükunet bulmuıtur 

M11drtd. 21 [Radyo) Ge 
neral Nlyaya beyanatta bu 
lunarak demlttlr kt: 

Tek bir cumhurl?etçl 
askeri kaldıkça harp bltmi 

yecelctir ve harbi biz kaza 
nacağız Zaferden emin bu· 

lunuyoruz Her muharebede 
tahh oyunlara olur ve mu
harebe kazıınıhr Neticede 
btz de kazanacafız 1 

Mağzalar ve dükkanlar 
açılmıı ve normal hayat 

i 
-ı 

Mali e 
Yeliletl nakit işleri umum 

müdürü Lononya gitti 
Ankara, 21 (A.A) -- ln

glltt:rede bu1unnn bankacıla· 
rımızın yapmakta oldukları 
temııslrı.r ve bunlara iltıhak 
etmek üzere gönderilen Ma 
liye Vekaleti nakit i~leri 

umum müdürü Londrnya ha 
reket etmittir. 

Ankara, 20 (AA ) - Bir 
müddettenberi Londrııda İn 
g ılLderle yapmakta olduiu 
muz ticaret ve flnanı mü 
zal<ereleri faal bir sahaya 
glrmltUr. 

Loid Corcun Patis seyaha
tım iyi karşılamıyor 

Parla, 21 (Radvo) Evel-
kı gün buraya gelen Lold 
Corç, Maratal fo§Un mezıı

rını ziyaret eln: tı ve kendi 
nam,na Öir çelenk l~oymuı ,, 
lUT 

Loiil Corç, bugün Franınz 
ricalini zl yar et etmlıttr. 

Parla, 2t (Radyo) -- ltııl 
ya hühümeti, Lold Corçla, 
ÇurçuUn Parıı ıeyahatırıi 

ıyı görmemekt~ ve bu seye
ha ttan. çıkacalıc neticeden 
endtıe etmektedir. 

-=-==="'=====-==-======-=====-"'======·=-===-======-=:====-= 

ngi tere ile ita ya Ara
sında Bir A laşma . · 

1. - - - -
1 iki Devlet Arasında Klering ve 
Ticaret Muahedeleri imzalandı 

1 
l 

1 
i 

Londra, 21 (Radyo> 
lngiltere ile halya arasında 
bugün bir klering muka ve. 
ı~ıl imzalanmııtar. 

Londra. 21 (A .A.) - ln 
giltere ile ltaly" araaında 
bir klering anlatması ve ti 

gilter de 
Yüz bin kişi Ôönüllü olarak 1 

tayareci yazıldı 1 caret muahedesi imzalen 
mıthr. Tıcaret anlaıme11 in 
gilterenin İtalyan kömür ve 
meotucal ihracatın• fevka
li.d~ artırmakta, huna mu 
kabil İtalya mallnrına ko 
nulao kontenjan yüzde ytrml 
yedi buçuk niabettnde artı 

ralmaktadır. 

Klerlng aolaımaaı iıe tim· 
diye kadar eıkt borçların 
t ıuf iye.ine atden mühln 
meblağları terbeet baraka 
cakbr. 

Roma, 21 [Radyoj ltal -
ya hariciye nazırı Kont Ci 
ano, bugün lngilterf'nfn bu. 
rft geftrl Lord Pertle tekrer 

konuımuıtur. 

Bugünlerdr. Londradan 
bir heyet relerek, lnai!tere
İtalya mOzaherelf!rlne ittirak 

edecektir 
Müıakereleı in, barlı Jler 

ledlil haber verilmektedir . 

Londra, .L 1 (Radyo) 

İngiltere milli müdefRa tef · 

kılatı bırkaç gün içlode yüz 

bin gönülle tayarecı kay 

detmlıtlr 

Loodra belediye rei&t , 27 

kc.za beledıye r~tıılertle bir 

likte haU:a bir beyanname 

neıretmlt ve milli müdafaa 

tılerinde hül<fımetin tayin 

ettiği hedefe dıkkat ve ala· 

ka gösterilmeıint tavsiye ey. 

lemitlerdtr 

Me~sik nm protestosu 
Cenevre, 20 (A.A ) - Avuı. 

turyanm ortadan kalkmesını, 
Milletler Cemiyeti neF.dlnde 
ilk olarak Mekılka h6kılmell 
protHto etmtıtlr. 

B Mu11ollnlnln nutku bak· 
kında tefıtratta bulunan Epok 1 

ıeıeteı:I ya:ııyor; 

Almanya ve ltalya, Avuı 
turya ftlnde ve bu itin he 
nüz meçhul olan mabedin· 
de birleımtılerdlr. Nasıl ki, 
J 8 inci aaarda A tmanya ile 
Ruaya, Lehtstan ın hılcılmt 
üzerine bırleımtılerdl. Mua 
aollnl lkt milletin Avrupa 
kıtasına , oıilletlerln paalf6k 
ve müsmir bir •urette ltbir
liklerlne lmkln verf'n yeni 
bir muvazene teminine ça 
hıacaklarını temin edivor. 
Romada ve Berlfnde ba ye· 
nl muvazenenin na11l bata -
ralmak lıtendiğlnl öğrenmek 
isterdik. Eğer bu muvazene 
muahedelerln tadili wretly 
le olacakaa. milletler paslfı k 
istiklalinden ciddi aurette en· 
dııe edebllirl~r. 

Pöti Parizlyt-n gazeteıln· 
de, Dormetoo, diyor kt: 

Gerçi halyadan "mihver .. 
politikasını değiıtırmeıfoi lı . 
temlyoruz Faknt Fraoıız -
İtalyan müoaaebetlt'rini bir 
tarafa koymuıtur. Hata bah· 
sinde, iki memleket elele ve · 
rebi lır. Nıhayet manh"i ıey 
ler yapmak için elele ver
mf y~cekler m•dir? 

Eko dö Pari gazeteılnde, 
Pcrtlnakı, yazıyor: 

.. Mussolını J 928 deoberi 
tadil taraftarhğına geçqıiıli. 

Franıa ve İogtltere onu, an · 
cak mevcut vaziyeti muha 
faza siyasetlerinden vazgeç· 
tikleri takdirde mu haf aza 
edebilirlerdı Mueaollnl, Avua 
turyayı kurtarmak lçlo ken· 
dtlertyle ftl::lrliil eder gtbl 
göründüğü zaman. Slo v dev
le tlerinin zararına olarak 
orta Avrupa tahakkümünü 
kendisine ayırmak fikrinde 
id i Orta Avrupa kaybolun· 
ca , halyan diktatörü taviz 
leri nerede bul~cAkttr? Bu 
z iyaa razi olacak ını? Dev 
!etlerin dikkati her zaman-
dan ziyade lıpanya, Akde 

nlz ve timal Afrıkaaına ç~v
rilmiıtir . 

Populer gazeteu yazıyor: 
"İtalya, İıpanya harbine 

bir devlet aıfatiyle doğrudan 
doğruya ve iki muharip ta 
raf arasındaki muvazeneyi 
mahıuı bir ıurette bozacak 
bir nlıbet dahılinde lttirak 
etmektedir. Aragon taarruzu 
her ıeyden önce, ispanyada 
Roma - Berlln mihverinin 
pohtık, ukeri ve stratejik 
hedeflerini temine matuf bir 

elçika 
Hu~utlara as~er sav~ediyor 

Brüksel, 21 (Radyo) -
Belçikanın hudutlara aaker 
ee•kettiğl hakkındaki haber 
ler teeyyüt etmemlıttr . Yal 
nız, Hopen tle Malmedi ci
varındaki jandarma kıtaatı 
takviye edllmtı ve burada · 
ki Almcnlıuın bir hldtae çı 

karmaları ihtimalleri rıazara 
alınarak tertibat ahnmııtır. 

ltaly1tn - Alman tearruzu
dur. 

Eko dö Pari gazetesi A'I· 
ulturya ve lıpanya meeelı 
lert hakkında diyor lıh 

•Orta Anupada ıeçen hi• 
dııeler lıpanyadakt Alman 

ltalyan müdahaleafnln ma• 
nlaını bütnn çıplakhlı lle 
ortaya koymaktadsr. Bu mO
dahale lnılltere •e Franaayı 
ortft Avrupada hazarlamıf 

olan planın tathlktnde Ak 
denizde felce uiratmayı, 011· 

lau hareketten mahrum bı· 

rakmayı istihdaf eyledlil 
&nlaıılıyor. Bir defa orta 
Avrupa ·Hltlerin idareal alla
na tamamlyle ılrdı mı? Fr 
ansa ve lngiltere deniz •ım 
imparatorluklarında rahat 
edebılecekler midir? 18 Ay
dan beri AlmanyanlD hazır. 
ladığı tehltkeh projeleri, iki 
ucu mütemadiyen daralan 
kıakacı kaydedip duruyoruz. 
Bazıları bbi fazla betblo 
buldular Farazlyelerlmlz 
ıerçekle§mek üzere bulunu. 
yor Eğ~r kendimize gel
mezsek bu fardyelerlmfz ya· 
rın bir hakikat olacaktır.,, 

Pöti Parlılyen: • Bir ta
vassut Katalonyayı ve lapan· 

yanın diğer taraflannı har

bin feaayilnden kurtarabilir. 

Bu İıpanya için bir nimet 
olur Sonra muhaaematın 

Pireoelerden ötede durdu· 
rulmaaı, Frankonuo katl za

feri ve Brrlln - Roma mih 
verine lltthaktyle doiablle· 

cek enternaayooal ihlll&dla -
rın da önüne geçebiltr. 

Popüler: "Gitgide daha 
açık bir mahiyet alan la

panyadaki Alman- ltal1an 
müdahaleıi orada yeni bir 
totaliter devlet kurmaia mu
veff ak oluna Akdentzde ve 
ıimali Afrlkada ıtratejik Ya 

ziyet öyle btr hal alacaktır 

ki, •ilahlaoma gayretlerini 
blr kat daha arthrmak za
rureti hasıl olacakhr. 

Epok: "Hıtle,r harp lıti 

yor mu? Eğer latlyoraa Pra . 
ğa karıı da Vtyanaya yap· 
tığmı yapım Alman ıaze· 

telerinln ağzından anla -
dığımıza göre Çekoalovak · 
yaya bir ültimatom vererek 
Südet mıntakasının muhta · 
riyelinl ve Ruı - Çekoı

lovak yardım paktanın fe•
hlnl tstiyecektır. Efer bunu 
yaparsa, Berlln bilmelidir ki, 
Franıa böyle tehlike kartı· 
ıında tek bir adım ıtbl aya· 
ğa kalkacalctır. Marn ve 
Verdünde Franaız ukerlnln 
ruhu ölmemtıtlr.,, 

Jurnal: "Danzla kortdoru 
meıeleılnl halletmek lçia 
AlmaDyaoın Polon1aya de
nizde bir mahreç bulmak 
huıuıuoda Ltt•anyaya ald Me· 
melden latifade de her halde 
kusur etmlyecektlr. G6r61G· 
yor ki dünya 11 al•t• Ter · 
mek içlo e lde hır çok kun 
clak •ardır. 11 
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u Yılın Sağlık Ve Ziraat 
ldmanbirliği, idman-
yurdunu O -1 Yendi.. 

Kostümlü 
Balo 
Hazırlıkları 

B Ü t c e ı e r i . . 1 Birinci haltayımda her ikı takım sayı yapamadı. ikinci 
------~ -~---- : haftıyım~a Biılik galibiyeti temin etti. 

Nisanın ikinci cumartesi 
gecesi Y okıullar Birliği men · 
faatına Şehir Kulübünde 
koıtümlü bir balo Yerllece~ 

ğlnl yazmııtık . Yapılacak Doğumevi için 30 Bin Lira, Yeni in- Bölge kupa maçlarına pa
zar günü de General Ali 
Hikmet ıtadıoda ldmanbir · 

pmıyorlardı. 

On yedinci dakikada Yurt 
aleyhıne bir penaltı cezası 

verildi. Bunu Hüıeyin dııarı · 
ya attı .. 

Baloya ait hazırlıklara 

şa Edilecek Hastahane Arsası için de Bef Bin 
Lı·ra Ayrıldı. 1111 ile ıdmanyurdu ara11n-

devam edilmektedir. 
Balonun zeoıln ve ejlen

eeılnl lemin etmek için yir· 
mi, yirmi beı kiıllik bir ter . 
tip heyeti ayrılmııtır . Bu 
tertip heyeti pazar akıamı 

Halkevinde toplanarak balo 
hazırlaklarını tamamlamak 
üzere aralarında it bö· 
1 ümü yaparak muhtelif 
eruplara ayrılm•ılardar. Bu 
gruplardan bazıları dün de 
yine Halkevlnde toplanarak 
kendi itleri üzerinde ıörüı. 

müılerdir. 

Sı~hiye bütcesi: 
Fuıl 1 madde 1 672 lira 

içtimai muavenet katibi ma 
aıı . 

Faııl 1 madde 2 540 lira 
içtimai mu venet ikinci ka· 
Ubl maaıı. 

Faeı 1 madde 3 720 lira 
tephir memuru maaıı. 
Faeıl yek~ou 1,932 lira. 

Fa11I 2 madde 1 300 lira 
tephirhane gardiyanı ücreti 

Fasıl 3 madde l 4.368 lira 
yedi kazaosn belediye ebe· 
terine yardım 

Fasıl 3 madde 2 3, l 20 lira 
beı nahiyenin ebelerine 
yardım 

Fasıl yekunu 7 ,488 lira 
Fa11I 4 madde J 200 lira 

ıari hastalık imdadı ııhhi 
maearıfı 

Fatıl 4 msdde 2 50 lıra 
tephirhane maarafı 

Fa11l 5 madde ı ı 1,000 lira 
Bandırma ve Edremit baı 
tahanelerfne yardım . (4,000 
Edremit ve 7 ,000 Ban . 
dırma) 

Faııl 6 madde 1 40 lira 
dlyun Sındırgı eakt ebeılne 

Faııl 7 madde 1 30.000 
lira Doğumevl lnıae.lı 

ıöf er 
Fasıl 53 madde l 720 lira 

makınlıt 

ı1 Fasıl 53 maddde ! lira 780 
aıçı 

' Fasıl 53 madde l 360 lira 
terzi 

Fasıl 53 madde 360 lira 
çamaıırcı 

Faııl 53 madde l 300 lira 
karantinacı 

Fatıl 53 madde 420 llra 
bahçıvan 

Faııl 53 madde 240 Jira 
bahçıvan yamağı 

flltıl 53 madde l 1,800 lira 
beı adet hasta bakıcı (30 
liralık) 

Faııl 53 madde 1 1,680 liral 
dört adet haıta bakıcı [ 35 
llraJ 

Fasıl 53 madde 1 720 lfra 
dört adet hademe 

Fasıl 53 madde 1 576 lira 
dört hademe 

Fasıl 53 madde 1 1,080 lira 
hademe ücreti ! red 1 [ eıki 1 
kadroJ ı 

Faaıl 53 madde l J, 152 Ura 
8 hademe (yeni} ı 

Fa11153 madde 1 720 lira 
üç hademe [yenil 

Fasıl 53 madde 1 240 lira 
berber ve hamamcı 1 yeni ı 
ihdas] 

lira çııımaıır makinesi 
Fasıl 54 madde 1 2,635 

Ura alalı cerrahiye, harici
ye ıerviıl malzemesi 

Fatıl 54 madde l ı ,000 
lira demirbaı, mefruıat 

Faııl 54 madde l 600 1 

kurıun ı lira rontgen oda11 
kaplaması 

F•tıl 54 madde 1 1 .000 
lira dlyun 

Fasıl yekunu 41,035 ltra 
77 ,887 Haatahane bütceıi 

yekunu 77 ,887 lira 

l uıat bütcesi 
4,032 ._ ira Ziraat memur

ları maaıı 
71 200 Lira Ziraat memur · 

ları maaıları 
588 Lira katip ve depo 

memuru 
Fatıl yekunu 11,820 hra 
500 Ltra memur harcı· 

rahı 

420 Ltra aama f ıdanhiı 

1 

bahçıvanı ı 
720 Lira bahçevan yama · 

iı 2 adet 
3,500 Lira aama fidanlığı 

maearif dalreıl. 
420 Lira meyva ftdanlıiı 

atıcıbaıı ve aııcı masrafı 
360 Ltra daimi amele ha· 

§1 

4 ,000 Lira mey va f ldanlı · 

da devam edildi. 
Saat 13 de yapılması la· 

zımgelen ikinci takımlar ma
ÇIDda - BJrhkliler sahaya 
çıkmadıklarından· İdmanyur 
du bükmen ralip addedildi . 

Saat on beıte ldman-
yurllular Celal, Sami, M. 
Emin, Kimli, Hulki, Enver, 
Sadi, Muıtafa, Hüseyin, Tur· 
gut ıekUnde sabaya çıktı 

lar . 
İki dakika ıonra BJrlildl· 

ler Rafet, Münir, Şefik, lb
rabtm, llmili, SalihatUn, 
Hüıeyln, Hakkı, lımail, Bür 
han ve Salimden müteıek 
kil takımlarile ıahada hazır 
bulundular .. 

Hakem Naııt idf.. 

Ltıansların tetkikinden ıon 
ra Yurtlular Birliğe bir bay · 1 
r!lk verdiler.. Yerler intihap 
edildi . 

İlk akını Yurtlular yaph 
ve üç pasta Birlik kalesine 
indiler. Bu lnif, avutla neti
celendi. . 

Uzun bir vuruıla top liır

ltk ıolaçığına verildi .. Açık 
ilerliyor "'e uzaktan çektiği 

bir ıutu müdaf ıler geri la· 
de etti . 

Oyun mütevazin bir ıe 

kilde cereyan ediyor .. 

Bundan ıoora Yurtlular 
bir ha yll Bırlik kalesini 11-

kııtırdılar Ve yirminci da
kikada da Birliğe penaltı 

oldu Celi.I bunu dııarıya 
attı. 

İki, üç dakika faııla ile 
her iki tarafa da penaltıla 

rın oluıu ve onlarm da atıla 
mayııı heyeti umumiye üze · 
rinde fena tesir yaptı.. sı. 

nlrler gerglnleımeğe baıladı . l 
Yirmlnct dakikada Btrlik. ı 

ten Münirin dııarıya çıktı 

ğını ıörüyoruz . Bu çıkıt 

takım üıerlDde a:ı çok bir 
teelr yaptı velakin çok ıür 
medl. Sol haf lbrahimtn or· 
taya eeçlfi ve uzun uzun 
pasları forvetleri gayrete Age. 
tirdi.. 

Otuz sekizinci dakikada 
lbrahtmin ilerlediğini görü ' 

yoruz, ta kaleye kadar so
kuldu.. Meıkez muhacimi 
İımatle pası verdi. 

O da topu soldan ıağa ge 
çtrdikten ıonra sıkı bir ıut 
la bunu gole tahvil etti .. 

Bırltk artık galibiyeti ea · 
ranti etmffU .. Zaten oyunun 
bltmeıine de üç, dört daki
ka birfey kaldı .. Bunu da ile 
ri vuruılarla telifi ettı . 

Koıtümlii balonun ıtmdlye 
kadar verilenlerden üıtün 
olması ümidi çok' kuvyetli
dir. 
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ÔGLE NEŞRiYATI: 
J 2 30: Ptikla Türk muıi· 

kiıl. 12.50: Havadis. 13.05: 
Plakla Türk muıiklıl. l 3.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
ı 8.30: Plakla danı muti · 

kiti. 18.45: Eminönü Halk· 
evi nefrlyat kolu namına 

Nuıret Safa. ı9: Plakla danı 
muılklsl 19, 15: Konferan•: 

Fa11l 8 madde l 200 lira 
acil vakalarda hastahanele 
re ıevkedllecek hastalar için 

Fasıl 53 madde J 420 lira 
ayniyat katibi (yeni lhdaal 

Fasıl 53 madde l 360 lira 
daktilo. 

, ğı masarıf ı daimeıi 
Sekizinci dakikada Yurt 

forvetlerini hücumda görü 
yoruz. Yapılan Sadi ve Muı· 
tafa kombinezonu Birlik 
hafları tarafından kesiliyor
du ... 

Gelecek haf ta da İdman. 
yurdu tle İdmangücü araım 
da maçlara devam edilecek 
tir . Şimdıki halde İdman· 
bırlfa6 ıehrimiz güme.i birin · 
cıliğinl kazanmıı vaziyet· 
tedar. 

Eminönü Halkevi sosyal 
yardım ıubesl namına Do
çent Feyzullah Dojruer 
[Sosyal dıı tababetlntn fay · 
daları} . 15.55: Boua haber
leri. 20: Klaılk Tihk muıl· 
kiel: Nuri Halil ve arka · 
daıları tarafından. 20.30: 

Sıhhat bütceın yekunu 
5I,2l0 lira 

Hasta~ana bütcesi: 
Fasıl 52 madde l 2,520 

lira dahiliye baıhekiml 
maaıı 

F aııl 5 '2 madde J 2 ,520 lira 
opera tör maaşı 

Fasıl 52 madde 1 2,520 lira 
kulak. burun. ağız mütehas-
1111 maaıı 

Faııl 52 madde 1 2,520 lira 
göz mütehaı11sı mtsaft 

1 

Faııl yekunu 14,568 1 

Fasıl 54 madde 1 J, 1 50 lira 1 

melbuaat 1 
Fasıl 54 madde l 5,000 

ı lira tenvir ve teıhln. 
Fasıl 54 m8dde bir lira 

800 mütefer11ka 
Fasıl 54 madde 1 500 lira 

teçhiz ve tekfin . 
Fasıl 54 madde l 300 lira 

kırtasiye ve evrakı matbua 
Fasıl 54 madde l 50 lira 

posta, telgraf. 

Faaıl 52 madde 1 1 ,980 lira 1 
bakterlyoloğ 

Fasıl 54 madde l 5,500 
ltra ·edvtye, paoıuman, fılım 
bakteriyolog edevatı 

Fasıl 54 mAdde 1 12,000 
lira iaf"· 

Faııl 52 madde 1 624 lira 
hariciye hemıireal maaıı. 

Fasıl 52 madde 1 l .~96 lira 
eczacı maa~ı 

F a11l 52 madde l J ,296 lira 
eczacı muavini maaıı 

Fasıl 52 madde l 720 lira 
idare memuru maaıı. 

fasıl 54 madde 1 100 lira 
labratuıır. !u arabası ve hay 
van yem bedeli 

Fa.111 54 madde 1 500 
lira otomobil benzin maua
f ı 

Fasıl 54 madde 1 250 Fasıl 52 madde 1 588 lira 
anbar memuru lira l~orta ve vangın sön· 

ve ayniyat dürme 
mutemedi maaıı Fa ıl 54 madde l 200 

Fasıl 52 madde 1 672 lira , lira memurin harcırahı 
pansumancı maaıı Faaı1 54 madde ı 700 

Faaıl 52 madde 1 624 lira 
baıhemıire maa§ı 

Fuıl 52 madde 1 J ,248 lira 
iki hemılre 

Fasıl 52 madde i 1, l 76 lira 
ıkt hemşire j 

Fa ıl yekünu 22,284 lira ı 
Fa!ıl 53 madde 1 600 lira 

idare ücrtti (Baıhekimin) 
Easıl 53 madde l 2,4CO lira 

rontgen mütehassısı 
Fa~ıl 53 meıddc 1 720 lira 

lira sıı deposu ilavei in~aat 
muvazenede 12001 1 kabul] 
[ 500 ] ala ve edildi. 

Faaıl 5-t madde ı • 5,000 
ltra veni yapılacak hasta· 
hane l\tsası için 

Faul 54 madde 1 2,500 
if rn yenı alınacak 

yonet 
Fııııl 5~ madde 

lira kalorifer kazanı 
1 tuıl 54 m~dde J 

kam · 

600 

650 

1 UO Lira tenvir ve teshin 
100 Ltra kırtasiye 
50 Ltra müteferrika 
100 Lira mefruıat 
100 Lira Poıta telgrılf 
::S60 Lira haıarat ve mızır 

hayvanat mücadele. memuru 
700 Lira motör ücreti 
250 Ltra aak11 bedeli 
60 Lira Su11ğırlık ziraat 

daire.i icar bedeli 
Fuıl yekunu J l ,740 ltra 
Bütde yeküou 23,560 lira 

Acı veren bir ölüm 
Yeıllli camii mütevelliııi 

ve gazetemiz idare Müdürü 
B. Muzaffer, Kırtasiyeci 

B. Kadri ve Terzi B. 
Asım Uzkurların ped~r 

leri B . Lütfi Uzkur, üç gün 
devam eden rahatsızlıktan 

sonra 68 yaşında ha~·o ta göz 
lerJni yummuıtur. B Lütfi 
Uzkur. mütevellisi bulundu 
ğu camiin imar ve bakı · 

mma di ğer camilere örnek 
olacak derecede dıkkaı 

etmi' Vr! hayatmın büyük 
bir kısmıoı bu ite vakfet 
miş, mütevellilik ealahlye 
tine engel olmak iıtiyenlerle 
uğraımıı, temiz yürekl i. dü 
rüıl bir :r.attı. 

Cenaze namau dün Pa 
ı a cıımlınde kıiıodıktan son
ra yakınları, tanıdıkları ta 
rafından Baıçeşme meznr 
hğınıı defncdtlmi~tlr . 

Uzkur nlleıinin acıiarını 

pa vleıır ve kendilerıne baş 
sağlıiı dıleriz. 

Yurtluların fazla dripling 
yapmaları birçok gol fsrsat. 
tarını kaçırıyordu . 

Birlik, buna nazaran uzun 
pas yapıyor . Ve oyunu 
açmaia muvaffak oluyor
du. Saatler ilerliyor, lakin 
hiç bar · tarafa da gol olmı · 
yordu. Bugüo hava çok gü · 
zel .. Oyoıyanlar da, ıeyre 
denler de neıeli .. Ondan do
layıdır ki oyun da çok seri .. 

Otuz beılocl dakikada Bir
lik ıolaçığı topla ilerlerken 
kartıaına Yurt müdafii Samı 
çıkıyor onu atlattıktan son -
ra Sami geriden çelme ta · 
kıyor .. Ve o ımda biraz gü 
rültü oldu. Bunun Ü'zerlne 
hakem her ikisini de dııari 
ye çıkardı .. 

Takımlar on kiti kalınca 
daha güzel paı;Jaımağa baş · 

ladılar . Top h-er tkl kale 
araıında mekik dokuyordu . . 
Btrfnci devre O O beraber
likle bitti. 

İkinci devre beılar ba§la· 
maz Hirlikhler Yurt kaleıl 

ne indiler . c~ıaı bugün ka· 
leci oynıyor ve o mevkHn 
oyuncusunu hiçte aratm}yor 
du. Güneş Birlik aleyhloc .. 

Yavaı yavaı rüzgar da çıkıyor· 
du . Bu devre birinciye n za 
rao daha canlı . Her iki 
taraf da ro l çıkarmak için çu 

Bir Beraat 
Sabık Edremit belediye 

reisi 8 Cevdet Denizer, me
mur maaılarından kesilen 
ve teraküm eden, kazanç 
muvazene vergilerini günün 
de yatırmamak suçıle mah 
kemeye verılmiıU Bir 
müddettenberi ikinci aıhye 
cezada devam eden muha 

· keme sonunda H. Cevdet 
Denizer hakkmda dün be. 
raat kararı verilmi§lir . 

Boğaz müte~assısı 
Bir haftadanberi mezuncn 

lstanbulda buluna n Memle 
ket Hastahanesi kulak. bu . 
run , boğaz mütehassısı B. 
Kamil Seıltoğlu a vClet et 
miştir. . 

~----

0dimi (ncümenin ilk 
toplantısı 

· Bu yılan Daimi Encümen 
azalıklMıoa ayrılan 8. Feyzi 
Sözener. B Salahattio Yü · 
cel, B Hilmi Şer~metli ve 
B 1 lamdi Arabacıoğlu dün 
saat 15 de Vali B. Ethem 
Aykutun rlyaaetmde ilk top 
lantısım yapmış ve vilayet 
ıwlcri üzerinde görütmüıtür. 

Hava raporu . 20,33: Ömer 
Kıza tarafından Arapça söy
lev, 20.45: Vedia Rıza ve 
arkadaıları tarafandan Türk 
musikisi ve halk tarkıları, 

laaat ayarıj, 21 15: Tahıln 
~arakuı ve arkadaıları ta 
rafından Türk muııklıt ve 
halk ıarkıları, 21 .50: Orkes
tra . 22 45 Ajanı haberlert. 
23: Plakla solola r, opera ve 
operet parçaları 23 20: Son 
haberler ve 
proiramı. 

erteıi ıünün 

- Ankara Radyosu
öCLE NEŞRlY ATI : 
12.30: Muhtelıf plik ne, · 

riyalı. 12 50. PJik: Türk 
muılklıl ve halk ıar"ıları. 

l J. J 5: Dahili ve harici ha · 
berler. 17.30: inkllap ders 
leri. ( Ualkevlnden naklen) 
AKŞ.~M NEŞRIY A Ti: 
t 8 30: Plakla danı musl· 

klıl. 19.15: Türk muıikiıl 

ve halk f&rkılau I Hikmet 
Rıza ve arkadaıları) . 20 Sa. 
atRyarı \'e Arabca neıriyat 
20.15: Türk mu•lkiıl ve halk 
ıarkıları (Melek. Tokgöz ve 
arkadaıları] 20.45: Solo vl 
olon: [Necdet Atak] Ptya
node Marael Bi. 21: Sıhhi 
konuıma: Dr. Nuıret Kara
su 21 15: Stüdyo aalçın or· 
kestraııa 22: Ajan• haber· 
leıi 22 15: Yarınki proiram 
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NAKLt:DEN: Ali Özdtn -Erdek-

Sonraları devam ettlğt 
bu yüksek yerlerde onun 
yalnazhaını •e benim yok· 
lujumu dolduracak ref ıkler 
bulmakta mütkülat çekmedi. 
Bır gün bunlardan btrlıtnl 
bana takdim etmit •e bu 
adam yavat Y••aı e•lmiztn 
adamı olmaia baılamııh
Ben, ıecelerl ıizio •e ooun 
hiçbir nokıanınızı hlaaettir · 
memeje çahıtıiım zaman· 
larda ve ılzler masum r6ya
larınız ile avunurken o, onu 
her yere g6türüp ıeUrlyordu. 
Bu hal bir kaç aene bu ıe· 
ktlde devam elti. Evlendtii· 
ınizln altıncı ıenesinde haya· 
tunızın ufkunu kaplıyan ka· 
ra bulutlar daha çok koyu· 
latınafa baılamııh Annenız 
~enlmle hiç allkadar olmı
Jor, konuıurken lıtıhfaf do· 

lu nazarlarla bakıyor, nere· 
ye 11tttjtnl sorduğum zaman· 
larda bale ce•ap vermek 
tenezzülOnde bulunmıyordu. 
itte o zaman hayatım zehir 
olmaf a batlamıfh. Nfçln bu 

ıektlde muamelede bulunuyor · 
du. Ona ne yapmııtım Aca· 
ba lstedill her teyl alma· 
rnıı mıydım. En ufak arzu 
ıunu izhar eder etmez ye · 
rine ıettrmemlt miydim Za -
•allı ben, kabahatim ney 
idi . 

Hayabmızı zelilrltyen ka
ra g6lgelerln sonunu bekli-
Jerek her gün biraz daha 
fula lzttrap çekiyordum. 
Son zamanlarda it bütün 
biitün çılnından çıkmııtı. 
Btr akıam itlyadımdan da· 
ha erken eve döndüğüm 
uman evimizin ıamlmi dost· 
ları meyanına geçmtı olan 
bay ıle annenizi yarı çıplak 
btr vaziyette ıalonun bir 
köteıtnde ıörmüttüm ... 

tfayır! Sıze daha fazla 
teyler ıöylemlyeceğlml Yal · 
nız ılze tunu da ıöy · 

"BüyQk poltı hafiyesl.,de 
bana dllerleri kadar buda
la görüııüyor. 

Fınkleıteln: 

- Bununla beraber bir 
haktki töhrett var, dedi. 
Acentaeı meıhur itlerden 
ııyrıldı. 

Bayan Hogan; 

llyeylm ki, babanız o gece
den aubaren dünyanın en 
bedbaht bir adamı oluver · 
mitti. 80tün güzel rüyaları

nın yuvarlandığını, hayah
nıD zehlrlendlilnl ıöyllye. 

ceflm. Ve daha ıize tunu 
da ıöyllyeyim ki, aynı akıam 
anneniz o bay ile btrltkte 
bir daha ıerl dönmemek 
üzere bu evden kaçmııtır. 

O gecedenbert tam ıekiz 

ay geçmlt bulunuyor. • 

Anneniz o zamandanberl 
o kötü ve vlcdan11z adamla 
beraberdir. Bakınız, bu ak
tam bizler burada yapayal· 
nız oturduğumuz halde an
neniz klmbllir, nerelerde 
eflenlyor. Kımbtllr hangi 

evde, dlrsek1erlnt yuvarlak, 
yeıtl ma1anın kenar1Da 
dtkmlt oyun oynuyor ve tU 
da muhalckak ki 1aadetlmt· 
zl çalan vicdansız adam da 
onun yanı batında duruyor, 
arada sırada hıra tle zevk 
lle ılmılya h gözlerini tedklk 
ediyor. 

lıte kızım Ayı~l; baban 
bunun için aflıyor . 

Genç adam, baıları dizle· 
rl üzerine yaılanmıı bulunan 
tkt meleğin baılanndan sar· 
kan ıaçlarmı okıarken hep 
bunları düıünüyordu 

Oyuncaklar, artık küçOk· 
lerl meıgul etmiyordu. Biran 
Ayıel baımı kaldırdı ve: 

- Gel, ağlama artık , ba 
ba . 

Diye ft>ıraldandı. Küç6k, 
mendılile babaıının göz yaı 
larım sil mele çalııırken ken · 
dl gözleri de 11lanmıttı· 

- Olur kızım, ailamam, 
ılz niçin oynamıyorsunuz, 

dedi. 
\a aen? 

- Ben burada oturaca
ğım, turacıkta, aletin y•nın · 

da yeni yılı kartılamak için 

Sadık bir köpek gibi İıı
dor Varecha Veılindın en 
lcilçilk hareketlerini gözlt·rl 
le takip ediyordu. KamııJa 

sepetten bir portakal ıeçti . 

Eskiden portakal sat 
tım, diye içini çekU 

TORltDILI 

Hukuk Sütunu: saatin yirmi dl>rdünü bekit · 
yeceğim. 

Çocuklar tekrar metruk 
oyuncaklarım ellerine almıı· 
lar, odanan bir kenarına çe· 
kilmtılerdı. Fakat hiç gürül
tü etmiyorlardı. Oynamak 
için keyifleri olmadığı belli 
idi. Babaları batını lld eli 
arasına almıf, düıünmeğe 

batlamııtı. Belki maz•ye ka
rıtan ıaadetıoi tabay1ül edi· 
yor ve içinden ajhyordu. 
Saat yirmi dörde yaklaııyor
Clu. Eıkt ıene ıon demlerini 
yaııyor, yeniıt hayatın ka· 
p111nı vuruyordu Müztarlp 
adamı klbuı dolu btr uyku 
kaplamıı , harekelliz barak 
mııtı . An11zm yüksek ıealer, 
haylnntmalar duyuldu. Genç 
adam uyku ıermeıtllii için· 
de ıu ıözlerl ltit~bılmlıtl: . 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Muhakkak ölüme 

Bakılmağı 
Nazarı İle 

icap Ettiren Ahval 
- 28 -

- Anne.. Anne .. 

Hemen yerinden kalktı, ka· 
pıya dojru ilerledi. Kartmnda 
karmnı gördü Küçükler be· 
hne ıarıhıııtlar, elinde çealt 
çettt bir ıürü oyuncaklar 
vardı. Ayıel hararetli hara 
retlt ıöyhyordu: 

- Demek geldin ha, an· 
ne . Hal bukt biraz evvel ba 
bamız ıenin uzak bir yere 
gittiğin* ve bir daha geri 
dönmiyecejınl ıöyliyordu. 

Ne kadar iyisin ıen anoe .. 

Bıran ıenç kadın baıını 

kaldırdı, nemli gözlerUe ka
pıda ıe1ılz duran aenç ada 
ma doğru çevirdi Bu göz 
ler, belli.. Son bir karar 
bekhyorlardı: Kalsın mı, grt 
sln mı? ... 

lklılnln bakıtlara kar11laı 
tı. Şaıkın adam kendine 
gelir gibi oldu. Çocuklar, 
onun ilerledığtni ve genç 
kadının ellerini yoran oyun 
cak paketlerini alarak onu 
kucakladığını ve: 

Geldin mi? 
Diye mınldandıjını itft

mitlerdi. 
Genç kadın, baıını onun 

gentı omuzları üzeriae koy
muı hıçkırıyordu . Genç ka· 
dıo: 

Fahri; 
Der demez, genç adam 

Şabıiyetln doium ile bat· 
layıp ölüm ıle nihayet bu 
lacağı 27 el maddede ıörül· 
müı ve icap eden tafıllit ve· 
rtlmtıU . Burada da t•hıiyete 
nihayet verdiren ölüm ile, 
tahıtydl takyit eden ıalp · 
lıkten ve bunların derece ve 
ıuverl ıubuttye ve nettcele · 
rlnden bahıedec~llm: 

Hayat - Tamamen tab · 
min •e tahayyül-ün fevkinde, 
o kadar mütenevvi ve mü
televvln badııatla kar
ıılatır ki, tarif •r tasvir olu 
namaz. Ölüm, muhakkak 
ev•nde veya haatahaoedr., 
otelde, vapurda, trende, ıo 
kakta vukuu ı· bl herkesin 
muttali olabıleceit btr tekil· 
de vaki olmaz. bunun Jçfn 
kt vazn kanun 30 cu mad 
dede [ ceıedt bulunmıyan 
bir klmıe, ölQmOne muhak. 
kak nazarı ile bakılmalı 

icap edecek ahval içinde kay. 
bolmut iıe o ktmıe hakikaten 
lSlmOf addolunur.] Ve bunu 
takiben de [61Qm tehlikesi 
içinde kaybolan veya çok
tanberl kend11tnden haber 
alınamıyan bır klmıenln ölü · 
mü pek muhtemel görünGr· 
ıe, hakları ölüme ballı kim· 
selerln talebi üzerine hiktm 
gatpltilne karar •erebilir. 
Sallhıyettar hlklm, gaibin 
Türklyedekl ıon ikametgahı 
bakımıdır. Eğer ıaıp Tor. 
klyede aela ikamet etmemlt 
iae nüfuı ıtclınde mukayyet 

hem ıözünü keıerek: 
- Hiçbir ıey söylemeyi. 

niz, geldiğinize teıekkül ede 
rlm . Giden yıl ile beraber. 
maziye karııan ıerlerl unu 
tahm, yeni yıl ile beraber 
yeni ıaadettmlz baılaem . 

Dedı. 

Tam bu eınada saat ylr 
mi dördü vuruyordu. 
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bulunduiu kayıd. yoksa 
pederinin mukayyet olduiu 
mahallin hakimdir. ] lba
reılnl tatıyan 31 el madde· 
yl vazetmtıttr. 

30 cu maddedeki [ 616mü· 
ne muhakkak nazarı ile ba· 
kılmalı icap edecek ahval) 
denmekle iktlf a olunup bu 
baptaki ahvalin nelerden 
ibaret olduiuna dair maddel 
kanunlyede bir earahat yok 
tur. Bu da az evvel arzettl
ilm gibi, ölOmü mucip ı ah 
val ıayılmıyacak kadar çok 
olduiundan vazn kanun, ah· 
val ıunlardan ibarettir diye 
tarif •e tadada lilzum gör. 
memlttlr Kanunun kaıdettıfı 
ah•alden hır kaçını birer 
misal ile arzedeylm: 
Akıamdan evınde yatmak· 

ta olduiu komıuları tarafın · 

dan reyelayn ıörülüp bJlt
nen blr tahtın ıece bu e•de 
patlıyan bir bomba veya 
bu evin birkaç tarafına 

bırakılan ıazlı kundak netl
ceat her tarafından atet ala
rak yandıiı •e bu meyan · 
da o ıahsın ne hayata ve 
ne de cesedi bulunamama11 
ve yine bır muharebede, veya 
bir çete ile muıademe, ve· 
yahut batan bir .-apur 
içinde bulunmaıı veya bir 
hareketi arzda. veya· 
but büyük bir ırmak

tan yüzerek geçmek lıtlyen 
bir adamın kendlılnl ıuya 

bırakttiı görCilmOt lae de kar· 
ıı tarafa çıktılı 16rOlmemft 
ve cesedi de bulunmamıt ol· 
maıı , veya hayvanatı vahtl
ye ile mücadele için ava 
çıkan üç, beı klıtden btrlıt · 

nln hayvanatı •abılye ile 
kartılatarak ılllh attığı ve 
ıeıler ıııttldıft halde orta· 
dan teıayy6b6 ile cesedi 
bulunamaması gibi hallerden 
ibaret olduiu anlatılmakta. 

yapamıyordu. Yalınız kıpır

damadan uzanmıt kaldıiı za 
man acı duymuyordu ve hat. 
ti ifln ıaribl, maddlyetl ve 
rnanevlyetl ayrılmıı gibi bir 

nevi düalite htı ediyordu. 
Artık vücudunun al1rlıiın1 

hlı etmiyor ve yalınızca dl · 
mağlyle yatıyor ılblydl . 

- Sanatı ciddi telakki 
etUjt aörünmüyor, dedi . O
nu her zaman serhoı görür 
diim. Hep yeni ıoğukluklar 
içerek meıeleyl münakaıa 
ettiler Y ahnız onun alabile
ceği rüvelverln kayboluıu 
iddfaaıoa lıUnat ederek, Vo · 
odburynın mücrim olduju. 
nu ileri ıürüyordu . 

Vesland baıım salladı, : 
• • • • • 

Hakikaten uzun oruçlar, 
riyaz~tler, bir ıGtun üzerinde 

Finkleıtetn : 

Ya Stmmonıu ne ya · 
Yapıyouunz? Dedi . o cıla 

Pek ıGzel ıilihı çalabilir. 
Zaten bu adamm çehreıln
den hoılanıyorum. 

Bayan Horan yalnızca 
Bolıton üzerinde duruyordu: 
çtiokü onun hakkında ciddi 
endlıeleri yoktu; o büyük 
pollı hafiyesinin fikirlerini 
almak üzere gttmeği teklif 
etti. Oturma odaıına dön 
düler, orada biiyük polis 
haflyeıinl, boylu boyunca 
divan üz.erine serllmıı. kör 
kütük ıerhoı buldular. 

o zavallı haydudun ağladı : 
iını görnıüıtü Zaman zaman : • onunla konuıuyor. o kencliılne • 

ÇEViREN: Kemal Demiray ! 
onunla görüımeği bir vazife 
biliyordu. Diier tarafatan, 
Varecha ona meyvalardan 
kurtulmak için yardım edi
yordu. Emily Lon alıcenap 
lığı •nübalagalandırıyordu : 

Eıktden küçük btr doı 
tum da vardı, dtye Varecha 
devam ettt, ona bonbonlar 

verirdim .. 
Zarif bır eda ile aülerek 

ilave etU: 
- fakat onu öldürdüm-

- Ne! 
- Evet. 

V arecha aç ıözlülükle 
yutuıturdu . Ah! Bu delikanlı 
ne çeıtt inıan o!duğu· 
nu gösterecekti! 

Onu, Lavndal~ cadde 
tinde bir araba altına ittim 

, ve kaçtım. K.imıe beni gör 
medı . Onun adı Anna tdt. 

- Yaphğımzı kimse bil· 
miyoraa neden tevkif edildi · 
nlz? 

Oh! Oh! Fakat bunun 
için tevkif edılmedlm . . Bu 
diğer bir hikaye. Bu fahtıe
ntn odasına çıktım ve ona 
bir dolar verdim, yattı .. . 
Onu hali hatırlıyorum, o çok 
tltmand1. . O stra bıçafımı 
aldım ve karnmı yardım. 

Çehresi ıonıuz bir gurur 
if adeıl takınmııtı . 

- Ah! Eier homurdana · 
fınt itUmit olıa idiniz! 

- Allahım! Neden yap· 
tmız bunu? 

- Neden mi? 
Varechanın ba kııındakt 

memnuniyet kayboldu, omuz 
tarını eğdi, baıı dönüyordu ... 

Şımdl bü adam ona ne 
ıoruyordu? Ah! Evet . Ne 
den mı? 

• 
- Bilmiyordum. . Diye 

mırıldandı. 

Höcreılnde, Connon ha · 
kiki bir uykuya dalan llhhat
li vücuda ıahlp bir adam 
gibi ıoluyordu. Varecba par. 
makhklar arasında Veıtilan · 

dın koluna dokundu. 

- Sizinle ölmekten kork-
mıyacağım, dedi. 

Gözleri ıadık köpeğin 
iyi bakııım talunmıth 

- Pt rşembe sabahı -

btr 

y üz ünde güneıln bara· 
retlnl his ediyor, fakat 

onun çarpmaıından ölecek· 
mit gibi korkarak gözlerini 
açmaia cesaret edemiyordu. 
Sırt üstü, ağzı açık uyumuı · 

tu . Ve boğazı okadar kuru 
idi ki, baıında tahammül 
olunmaz bir acı hiı etmekıl 
ztn bir yutkunma hareketi 

durmalar. ete haklmlytl temin 
etmek için eıkt de.-lrlerin 
din adamları tarafından kul

lanılmıı vaııtalar, vlıkl ale 
seot ve cin içerek, aynı neti · 
ceye daha rahatça ulatıldı · 

ğı için dtjerlerl daha fay -
daaızdılar. 

Din adamlarmı tahlil et 
mejl bırakarak kendini dü· 

tünd6; evveli ıabılyetinl 
tahdıt etmeliydi. Htç blrtey 

gözlerini açmak ceıaretlnt 
göstermek lladar kolay deill· 
d l, fakat bunu yapmam&11 
daha iyi idi Düıüne düıftne 
birden iımi Grane Edvard 
ve poliı haf iyesi oldutunu 
hatırladı. O zaman zihni 
mihanlki bir tarzda Veıt · 

land iti üzerinde durdu. 
Bir saat sonra bayan Ho 

e•n odaya .rtrlyordu. 
· Oh! Dedi. Batnn ıün 

dır . lıte bu gibi ahvalden 
biri içinde kaybolan kimse 
hakikaten ölmüf ıayılır . Do 
ğum ile birçok bak ve ve· 
ctbelere sahip olan inaanla
rıo ölümleri tle de bu hak ve 
vecibeler ıakıt olacajı slbl. 
bir çocuğun dolumundan 
mültefit olanlar bulunduiu 
halde mutazarrır olanlar da 
vardır . Ölüm de keza böyle · 
cedlr. 

Bu noktaları da birer mi · 
ıal t1e arzedeyim: 

Btr çocujun doima11 ıle 
o çocutun dedeat, nlneıi, 

bunlar yoksa amuca ve da· 
yı ve teyzesi çocutun baba
sına varlı olamıyacakların

dan çocuiun doimaıı ile 
bu kabil vereıe mahrumu 
in olmakla maddeten mil 
teeaatrdırler . Ve yine hakkı 

lntlf a sahip olan vereıenln 

vefatı ile intifa hakkı kal· 
mıyacaiından vereeel ıalre 

hakkı tntıf aı temellnk et
mekle mü.tef it olurlar. Do· 
ium ve ölüm ,. ' tarihlerinin 
çok ince •e derin tahkikatla 
teabiti llzım ve battl elzem
dir. Bunların her lklıintn de 
bak ve vecibeler Qzerlndeki 
tesiri kabili inkar delildir. 
Mezkür 30 cu madde vef • 
tın · ne ıuretle ıabtt ~ olacafı· .. 
nı ıöllerlyor. Az yukarda 
arzettlllm veçblle ••de, haı . 

tahanede, otelde, sokakta 
vukuu gibi ceaedlc. görtlle· 
bilecek tekit vefabn ıubutu 
kolay ve aynı zamanda bu 
tarzı vefat haklunda _. eD 
ku•vetlt bir dehldtr . 
Ve bunda tarihi vefatın 

doğru. olarak teabm de m&m
kündtir. Ölümün ıubutunu 
taraf ederken (cesedin ıö · 
rülmeıt) tabiri fakirlerde bir 
t<ipbe ve tereddllt husule 
getlrmemeıı için bu nokta· 
yi btraz izah etmek f aıde· 

den hali dejtldlr, zannedl· 
yorum . Bu ti birden öUlnln 
cesedini muhakkak 16rmek· 
le ö ldüğüne tahadet edtle
btlır. manaıını çıkarqnya

hm. Vefatın ıubutu JçlD 
muhakkak cesedin ıörülme . 

si tart deflldlr. Cenaze na-
(Liltfen sayfayı, çeviriniz) 

uyuyacak mmnız? 

Pollı bafiyeıl gözlerini 

açtıfı zaman kendtıınt bek
liyen ıeyi itiliyordu . . De. 

nebilir ki bir mtllyon ijne 
beynine giriyor, dayanılmaz 

bir acı belkemtflnl iıtlli 

ediyordu 

Bayan Heıan: 

- Allabım! Yüzünüz ne
den böyle, dedi. 

Genlt yenlerinden çıplak 

kolları çıkan Japon 
kumatından bir btjama ıey · 

miıtt; ince kumaı altında 
kuvvetli , dolgun kalçaları 

ıezlltyordu . 

Grane: 

- Oefolunuz, dedi, ölü · 

yorum! 
- O halde benim yata

lımdan haıka bir yerde öle· 

rek beni memn•n ediniz. 

Grane, ıaıkın, gözlerini 

açh . 
J . w. Moooeramı ile mar· 

kalanmtf çarıaflar arasında 

hakikaten rahat ve genlt bir 
yatakta lıtlrahat etttllni gör· 
dü. 

Allahım! Diye batırdı , 

bijamalıyım . 

SÜRÜYOR 
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! llkşamı Şehir Kulü- ! 
i bünde Verilecek. i 
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Oıkili Çocuk Esirgeme 

Kurumu Bastanhöm~ao: 
Aıafıda ı~hterllen lkra mi· 

yelerlle Kurumumu~ menfa· 
atana 1 O Nisan 19J8 pazar 
ıDnO pehll•an ıOreıJerl ya· 
pılacalı ılln olunur. 

lkraml1e Lira 
Birinciye 75 
lldnclye 40 
ÜçOncOye 20 
06rdüocüye l O 
Beıtnctye 5 
Altıncıya 3 
Yedinciye 1 

lahkesir Sulh Hutu~ 
Hi~imliğinden: 

Börekçiler mahalteılnde 
mukim Nuri oğlu elbiseci 
Eıreftn müddeaaleyh Martlı 
maballeılnden Molla Oıman 
kızı Rahime. açtığı lzalel ıu· 
yu dava11nın yapılan muha· 
kemeılnde müddeaaley hler
den Rahime g6ıterllen adreı 

Ye lkametılhında bulunma· 
dıiı ıtbl, halen nerede oldu· 
iude meçhul bulunmaaıoa 
binaen hakkındaki davetiye
nin lliaen tebllilne karar 
•erllmıı olduiundan muha
kemenin bıralnldıiı 2-53 938 
tarih aaat 15 de Balakeılr 

ıulb hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması teblıtat ma· 
kamına kairn olmak üzere 
ilin olnnur. 

Narelırdı doğ~ular. Ha 
ol~ul1r? 

lrllnda11 lrlindahlara ka· 
zandıran fU meıhur DeYa · 
leranıa. Ne•yorkta dofdu 
junu ve lrlinda ile hiç ali 

kaaı olmadıiını duyarsanız 

hayret etmeyiniz. Zire bu, 

bir hakikattir- Nitekim, Ar· 
naYudluk krala Ahmed Zo 

ao dtt, A. vulluryada dotmuı 
Ye yirmi ,aıma gellnclye 
kadar Ar na vudlufu görme
mııu. 

Buaün 73 milyon Almana 
avucunda tutan Hıtler de an · 
asıl Avuıturyalıdır. 

1EJ 

Bılıkes\r icta 
Memurluğundan: 

Sa vaıtepe nahiyesinin Ot 
ta mahallelinden Hüseyin 
oğlu Mu•aya bir kıtft ıatıt 
ıenedt mucibince tarla be · 
delinden (300) lira ve ayrı 
ca maaarıf •"ıaireden borç 
lu aynı nahiyenin Orta ma

hallealndtı n Ahmet ka
rııı Ayte varlıl erkek kar
deıı Hüıeyfn, kızları Fatma 
Vahide ve Şt'hldenln bu 
borçlarının ttmlnl lçlo varı~

lerln alacakla tarofındıto teı · 

c:llı yaptmlan Savattepe 
Köyaih mevkUnde hudutla

" doluıu Kezbandan alı -
Di!D Kadıoilu Mustafa, tim· 
dl oflu Mehmet ve kardeıt 
baft, poyrazı Kadı oflu 
Mehmet mahdumu vaiz Ab
dullah balı batı11: Sarı Meh· 
medtn bağı iken ıtmdl & ıa· 

i• mahalleden Hasan oğlu 

Muıtafa Ye vaiz Abdullah 
kıbleıl Salih kızı Pembe 
tarla11 ile ve bu tarla ara· 
ııodaka eıme akıntısı ile 
mahdut ve mehcuı umumu 
(250) lira kıymetinde ve be· 
her metreıl f 5) kurut tan 
kıymet konulan gayri men 
kulun ıçıne su girer icabında 
bahçe halinde kullanı lır tk• 
tarafı çaltılı yar1m dönünı 
miktara üzüm kütükleri mev
cut ve bir mey•aaız ağacı 

bulunan bu tarlanın dörtte 
üç ht11eıl tarihli tlan. 
dan itibaren 30 gün müd 
detle açık arttarmaya ko 
nulmuı olduğunden aatıı Ba-
l ı k e ı 1 r icra dairesinde 
21 4 938 tarıhtne tesadüf 
eden pazartesi güoü ıaat 14 
den itibaren baıhyacağm 

dan arttırma ıartnameal yi 
ne ilan tarihinden itibaren 
berkeı tarafından görülebil
mek üzere açık bulunduğu 

ve tayin edilen zamanda 
arttırma bedeli gayri men. 
kulüa muhemmen kıymeti· 

nio yüzde 75 tini bulmadıiı 
takdirde en ıon arttıranın 

taahhüdü beki kalmak tar · 
tile arttırmanın 15 gün da 
ha temdit edllmlı olacağı 

yani 6-5-938 tarihine teıa· 
düf eden Cuma günü aynı 
saatte gayri menkulün eo 
çok arltırana ihale edileceği, 
lp<'tek sahibi alacaklılarla 

diğer al akadarların gayri 
menkulün üz~rlndekt hakla
rını 20 gün içinde icra dal· 
reıtne bıldırmeleri, akıi hal
de hakları tapu atclll ile 
sabit olmadıkca aatıı bede 
linin paylaımıumdao hariç 
kalacaklar1 ve son ihale gü· 
nü haz1r bulunmıyan müıte 
rinln müatenklf addedileceği 
ilan olunur . 

Kayıp mühür 
Alman Naıyonal Soıyallıt 

lideri . AYuıturyanın Bovnou 
kaaabaa1nda doimuı. ömrü 
nün yar111nı AYuıturyada 

aeçlrmiııtr. 

Maliyeden maaı almakta 
olduğum tatblklt mühiirGmü 
kaybettim . Yenlılnt yaptıra

-------------• cağımdan eıkl mührümün 
mazını kılmak, berayi defin 

hGkm6 olmadığı ilan olunur. 
ııderken görmek ölOnüo 

Bıfadıç Kayalı dHe 
evinde cenaze merasimi aö · 
rüp aflayıılar duymak ve· köyünden Muıtıııf a oflu 

Hif.eyin yahut vefatı itilmekle ak-
rabasına taziyede bulunmak 
Ye ya haberi yef ata ıözlerine 
itimat olunur ıahıılardao 
ııttmekle de vefata ıa hadet 
ve bu ıuretle de vefat ıabJt 

olabilir. 

AVUKAT 

Ka$ım Sami Paylı 
- SONU VAR -

Kayıp mühür 
(lımall Ay) adlı mübürü 

mft kaybettim. Yeniılnı ala· 
cajımdan hükmü olmadığı 

tlao olunur. 
lvrlndt Kmıkköy lhtı 
yar heyeti azaımd•n 

lemall Ay 

22 MART 1938 

Sıym lüşt11ilera Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

r ......................... ,~~-~~ ,""~ ~~~~~'1!dl. 
ve arttırma ıartnlımeılnlo - i I 
yine tlln tarihinden itibaren : TUR KD l : ~ • ~ 
herkeı tarafınden görüle ! Pazartesinden bajka her i il, E s K 1 ~ 
bilmek üzere açık bulundu : gün çıkar · Siyasal gazete.. ! ~ "lf 
ğu. tayin edilen bu müddet : Yıllığı: 800 Kurut : ~ ~ 

: Altı Ayhğı :400 : 1 {t zaı fmda arttırma bedelt gay · 

ri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ınt bul· 
madıfı takdirde en ıon art. 
tıraoın taehhüdü baki kal · 

! c:-:~·"geçıotı 3, ... ı:. 25 ! 1 İstanbul Alemdar S.hhal Yur~u I~ 
i kuru9tur. i ~ y E N ı• 
: ADRES: : it. 

mak üzere arttırmaom 15 
gü n daha temdit edtlmiı 

olacağı ve 15 inci günü ay· 
nı menkulün en çok arlh 
rana yani 6 5 938 tarihine 

: BALIKESiR fÜRKOILl : 1 1 
tJ& ............ ... ........ .ti •••• • Alemdar Sıhhat Evi •••••• 
evrakı müıbitelerlle blrlıkte 1 1 
20 güo ıçtnde icra daır~ııne 1 Dr· Operatör Süleyman Mehmet Tezerin "JI 
bildirmeleri akıl halde hak· ~ 

tesadüf ~den cuma günü aa ları tapu ıtcth tie sabit ol. İdaresi /l/fJnda //çılan 'll 
at 14 d~n itibaren thale edi- madıkca ıahı bedelinin pay· •••••• Alemdar Sıhhat Evi •••••• ~ 
leceği. ipotek uhibl alacak latma11ndan hariç kalacak· 1 1 
lalarla dıicr alakadarların tara ve aatıı günü hazu bu. ~ Bilumum C~rralıi, Dahili, Nisai Ve ... \sahi 
gayri menkul üzerindeki lunmı}·an müıterllerln müs- il. Ha~taları Kabul EdP.r Ve Eıı Bii,·iik ~ 
haklarım huıuııle faiz ve tenkif addolunacaklar1 ilin ~ · 'ıf 
masrafa daır olan tddıaıaranı olunur. ~ Kolaylığı nö.-ıerir. Ve llastalarırı ~ 1 İsterlikl~ri MiitPlaassıs Doktorlar fıetiriliJ' 1 
Balıkesir Kızılay MeYkezi " . . ~ 

B k l 
., d it ( YATAK UCRRTLERI :! LiRADAN HAŞLAR) Ç\ 

aş an ıgın an: • • 
Merkezımtdo yıllık kongreıi 24-mart-938 perıemhe ~~~·~~~~~~~~ 

iÜDÜ saat (20) de_ Cumhuriyet Halk Pertlıi ıalonunda ya- Cag., ış Muhtarlığından: 
pılacaktır. Sayın uyelerimizin tayin edilen ııacıtte hazır ' , 
bulunmalara rfcC\ olunur. Çağıı merkezinin ktremtt ocajı 15-3 938 tarıh•nden i_li · 

baren 15 gün müddetle açık ekılltmr.fe I< onmuıtur. lı -

Balya Ilıca Nahiyesi 
Kayalarköyü Muhtarlığından: 

Köyümüzde yapılacak mektep bioa11nan ihale tarihi 
olan 20 . ~ - 938 tarihinde Balya belediyeıtnde ya· 

pılan münakasa neticeılnde verilen bedel haddi layık gö
rülmediğinden münakasa, milzayede ve ihale kanununun 
olbaptaki ahkamma tevfllian hır hafta müddetle temdit 
•e tekrar ilanına karar verildt. Mektebin muhammen be· 
deli 3000 ltradır. 

Balıkesir Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Nahiyeal Köyü Mekli 
Bliadıç Çekirdekli Kayrak 

Eğrek 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu tarik, ba · 
tm Ahmet ve Ha 
Uce, poyrazı tarik 
kıbleıl vereseden, 
Hüıeyin kızı Ha· 
tice ve Radiye 

Yukarıda hudut vesalr 
lıaı ilin senetsiz mali iken 

vasıfları yazılı tarla imam oğlu 
50 sene öne~ ölümtle oğlu 

Hüıeytn ve kızları Fatma ve Hablbeye muobaaara olup 
bunlar d babalarının ölümünü müteakip aralarında yap 
mıı olduklara rızat takıirn ve tefrika Hüseyin babaaının 

muhtelif mevkilerde tarla al~rak bu tarla müstakilen f at· 
ma hiueaine ayr1ldığmdao namına bu ıuretle tapuya , bağ 
laomaııım iatedijinden bu tarlanın mahallen tahkikfttı için 

J 3 · 4 938 pazar gütıü mahalline memur aönderileceiinden j 
bu yer hakkında bir hak edenler varsa bu müdde jçlodc 
Tapu Stcil Muhafır.lajına veya m ha llın~ 1ıelcuk memura ı 
mOracaatları llln olunur. , 

tekltlerln köy heyetine müracaatları ilin olunur 
1 - 2 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

) - Kapalı zarf uıulıle ekıiltmegr l,onulan it; Edremltte 
yeniden yapılacak ilk okul lnıaatı olup ketlf bedeli 2694 J 
Hra 16 kuruştur . MuvakkAt teminat 2020 lira 59 kuruıtur. 

2 - 8u işe a lt evrak ~uulardır: 

Proje. mesaha cetveli. ketlfnamf', mukavele proje1i, 
baymdırhk genel ıartnameai 

İıttyenler bu evr11kı viliyd nafia müdürlüğünde veya 
daimi encümen k6leminde ıörebllirlf:r 

3 · Elulltme 4 - Ntaao 938 tarihinde pazartesi günü 
ıaat 15 de Bahkesir •ili.yeti hükumet hinaaında mütetek
kll datmi encümen odasmda yapılacaktır 

4 Ekıiltmeğe girebilmek için 1938 yıla licaret veal· 
kaaı ve mÜMakkat teminatını mal sendıjma yatırdığına 

dair malt.bu~ veya ıayanı kabul hanka mektubtle ve 1938 
yılı için nafıa veki.letloden alınmıı ve bu nevi itlere ılr· 
meye salahiyet veren mütehatlık H?s•koaının ibraza meırut 
olduğundan ts! eklılerin yukaradaki ıartlar ve 2490 numarala 
kanun hükümleri dalrt-ılnde hazırlayacakları zarflarını 

muayyen tarihte ve ihale saatinden bir Hot evvel mak· 
buz mukabilinde vilayet makamına vermeleri, postada 
•ııkl getlçmeler kabul edilnılyec~lt tli.n olunur. 
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