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Avusturya Mültecilerine 1 Son H8diSelerin Verdiği 
Yardım Edilecek.. En Büyük Ders: Silah .. 

Amerikanın Teklifi londrada Müaait Karfılan
dı. lngiliz İfÇİ Partisi, Milletler Cemiyetinin 

Toplanmasını istiyor. 

/ngilterenin Birlikte Yapacağı iki Şey: 1-Sildh
lanma, 2 - Memleket Haricinde Bir Karıfılılığa 

Girmekten Kaçınmak •• 
Loadra, 26 (A.A) - Avuı· 

turya 1116ltecllerlne yardım 
edllrneıl haldunda yapılan 
Arnertlıra tekltft Londr•, 
Partı •e Brükıe•de mnıaid 
ka~ııla'ftauotır. 

ltalya bu meseleye huıu · 
ıi btr ehe mmiyet verme· 
trıektedır. 

londra , 26 (A. A.) - in 
glllz iıçı parti•( n~ı· 

rettığl bir beyannamede 
derhal Mi lletler Cemiyeti 
Hambleılnin toplanmasını 
ve cemiyet azuı ve bilhassa 
Fran1a , lnı tltere ve Sovyetlet 
Bırlıft tarafından Ortaavrupa 
ve İıpanya meseleleri için 
alınacak tedbirlerin tedklkl
ni •e lıpanyaya olan ıllih 
1&taıı ambarıoıunun derhal 
kaldırılmaıını iılt'mtıtir . 

Danzlı , 26 (A A.) - Al 
lh•nyada yapılacak o lan in· 
tıbabat eınasında 1 O nlıan 
tarihine kadar bilt6n ılyaıi 
topiantaiar menedllmlıtir. 

!MiLLETLER CEMiYETi 1 
Nazi liderlerin nutukları ve Y ahudllerl aleyhinde l:ilr 

tntıhabatın nettcelnl ıokak· tenkit hareketi leruındaa 

ta rda hoparlörler va11taaıle korkan ~- abud tler tn muha. 
ilin edilecektir. ceretl bir kaç haftadenberl 

Dlyettn" feıhi ve ıerbe1t 

ıehlrde yeni fnUhabat tcra11 

ha bt'ri menlmılz addedıl. 
mektedlr. Fakat N szi ma· 

kamatının mebuıların veka
leti hitama erdifl zaman 
önümüzdeki seneden ev\•el 
bu feshe karar •ermeleri 
mDmlıladür 

artmııtır. Hicret edenlt'rin 
miktannın ıon haftalar zar· 
f1nda üç bine balti olmut 
olduiu ıövlenmektedlr. 

Berlin, 26 CRao,o) Al 
man gazeteleri; Çekoılovak
ya ile müt~madlyen alilra 
dar olınakta ve uzun m6 · 

natcıslelttr Jaifmalctadarlar. 

lnatltz matbuatı A•uıtar · 
yanın Almanya tarafından 

ilhakı bidııe .. nl tllc bakıı· 

da oldukça bOyOk bır tellı 
ile karıılamııtır . Gazetelerde 

umumıyetle Almanyanın bu 
hareketi tenlılld edılmekle 

beraber İngiltere tarafından 
fHli hır teıebbGıde bulunul 
mıyacefı tebarüz ettiriliyor 

Bundan baıka beynelmi
lel anlatmalara kartı bir çok 

veıilelerle ıöıtermlt olduiu 
rlayetalzllk lnılltereJI daha 

bly6k bir teyakk•aa se•ket
tlftnden lnıılterenin ıilih 
lanma hareketinin tedbtı 

edthneıl lGzuma hemen he 

men bGtln gazetelerde ak 
ıf!tttrlllyor . 

Hidiıenln ilk teairler1 al 
hnda yapılan neıriyat ara 
ıında Ttmeı ga~eteıl bat 
makalede ıon harel<etin Al· 
111a11 dıı polrulc'a meto'dlan 

F ransa,lspanyaya As
ker mi Sevkedecek?. 

SOdetler llderfnln, hllu1 
metle olan irtlbahm lceame 
ıt, Alman matltaatınca ide 
ta terviç edilmektedir. 

Alman ıazteleri; Çelsoı 

lo•akyayı himayeye kalkı . 

ıanların. yakın bir iıtllrhal
de aldanacaklaranı ve çiak6 
halkın temayülitma karıı 

ıelinemlyeceğlnı yazıyorlar . 

Litvanya 
lıhinııi illif ı alli 

Kooo, Z6 (Rad,o) 
Lit•aaya lrabtn .. ı, burill 

frınkiıtlırin davamh taanıiiiirı kırsısmdac11huriyıt
çiler bazı hatlardı mevzileri terk ıttilır. 

Barıelon, 26 (Radyo) -
Cumhuriyetcl lıpanya ka 
rarılhından tiugttb aıağıda · 

ki reımi teblii ıntııu et -
llllttlr: 

lhttlllctler, dün de taar 
ruzlarana devam etmiı!erdir 

Düıman . Meaka havallıt 
nı teauzledikten sonra Y o 

lea 've Yern"eın ıımal tıtı 
ka111etınde t .erlemııtlr 

Aıkerlerlm lz, bazı yerleri 
tahliye etmek lüzumunu htı · 
ıetanııur 

Aıkerlerlmfz bazı yerleri 
tabliye etmek lüzumunu hfı· 
ıetmııur 

Eber nehri ıahtllerjnde 
düımanın 1116tevefe•vik kuv
•etleri ve ıı cJ detli bava to
•rıruza kar1111nda bu ıahtl · 
lerden de çekılmeğe ve Ri 
Jo Sumen tepelertdde mev
zt tutıneta Blt'cbur k•ldık . 
S Salamanka, 26 (Radyo) 

( olçaıo), ( Moıkardo ) ve 
(Yaıoe) Din lcumanda11nda· 
lct ka•vetler. Lerida Bane· 
lon lıUkametınde yürümek· 
tedtır. Saera DJ Aiti Dtye -
noı bu ku••etlerl• eltne ıeç· 
'hltttr. 

Dalde111ıra ha•altıınde 4 •e 
Et.er nebrialn tlmal ıehtlle· 
' 111de bet k6y tqal edtlmtt 
tir . 

Ro•a , 26 (Rad:J9) 
( ... raale Dıtal,a} .. .....,, 

lıpanya hadiıelerl müna1e· 
betile yazdıjı bir makalede 
Fransida oldufu ııbı, Ruı 
yadan da Cumhuriyetçi Is 
panyaya miıtemadtyen ıilih, 
top. mühimmat •e tank 16n· 
derilmekte olduiunu, 1935 
Haziranından l 937 Ağuıto 

ıuna kadar, f ran1adan beı 
y6z kırk tayare rôntlertldi· 
ilni ve bıtarafhfan , ltalya
dao deiAl, Franıa ile Ruıya 
tarafmdan thlil edlldif .ni 
ve buna ralmen . ihtUllcile 
rln ıalfp ıeleceklerfol yazı 
yor. 

Pariı, 26 (R11 dyo) -- Jur 
gazetesi; (Yarma dıkkat) 

bathiı altında yaz.dıjı bir 
baımakalede ezcümle diyor 

ki: 
.. Verdlilmlz haberle r le 

eyyQd ediyor; Martin 16 ın 
cı ıüaü, Baıvekil Leon Hl · 
um, Harbiye Nazırı Daladı· 

ye ve Hariciye Nazm Pol 
Bonkur aruenda vulcuhulan 
ıtzli bir konuımada , CuDI · 
hurlyetçt lıpanyaya iki fer 
ka Hker 16nderılme1f ka · 
rarlaıtır1lmııtar • 

±ıaJr 1 

Elan istiklinin ylldinüıl 
Ankara, 26 (~ A.l - Elea 

iıtJlilAlintn yı ld&nlimO dh 
b6Uin Y uoaıalatanda bD•lik 
meıra•mle lc•danMlftır. 

Hitler 
$ar~i Prusyayı u· tti. 

Cumburretıi Zmontona,ı 
ziyaret ederek lıtlf a11nı ver-
m lıtir . 

Yeut kabine, Ava Mlrona 
taraf10dan tttılMI ei:hlecektlr. 

Japon 
Sıy~ılınndın bir h•rat 
italyı ıı Alıınyayı ziyaret 

adıcek 
Tokyo, 26 (Radyo) - Ja

poo1a hükumeti; yirmi say· 
lavdan mftrekkep bir heyet 
tetkil etmete ve b9 heyeti, 
lta lya ile Almanyaya 16n · 
dermeje karar vtırmtttlr. 

! •••••••••••••••••••••••••• 
! i KOçOk Hı~arlır i • • .......................... 

* CumhurlJeUa on be
ıinct yıl d6nGm6nde bazı 

mabkimlaran affedllecejlne 
B. HITLBR dair çıkan haberler tekzip 

Bertin , 26 (Radyo) - Htt· edilmltUr 
ler baf6n tayare ile Şarki * icra dairelerinin iallbı 
Pruıya ya rttmtı ve K6nl•- etrafında Anlcarada tedlcik
berı ıebrlnde Jls binlerce lerde bulunan mütab.11111 

halk tarafmclaa blylk te · birkaç ıün ıonra lzmtre 1ı -
aabGratla karplanmıpar decektlr 

Httler, baılamak tlaere * Fraua; Korltkada bir 
olan intihabat mlnasebettle f 0116bahrt t-.k&l etmtıttr. 
uzun bir ı6ylev vermltt11'. * Londrada muhtelif 

Httlerln K6alzberıe sele. 1 ıençltk teteWrGllertM ... 
cefilnl haber alaft Danatıde· 1 mp binlerce ıenç yaplllrlara 
ki Almanlar. kendlıial alr- nimaytılerde h6k6metta çe• 
aaek ü11ere oraya k0tutmUf· kllmMtai ve l.panya,. .alla. 
laftlır, 1ın4ertlm..aD1 lıtemltlenllr. 

Bütün Mlllelltr Böyle Umumi Bir Harbe mi Haırrlt1nıMor? 

nın en ıon ve en kötü bir de uyanan 16phe •e infiali 
tezahüri oldaiunu, Berch arttaracafını, bllhu1a ı.. M
teııaden anlaımaıının oldu- relretfn lnıtllz - Al•an ..e · 
fu stbı, ban- da lnstltere- ( Sonu lkfacl sa;f ada ) 

Japonlar Mühim Zayi
at Verdiler .. 

10 Bin Kifililı Bir Japon Kuv
veti Daha Sayalı Zayiatla 

Tardedildi. 

JAPON ASKERLERi 
Londra, 26 [A .A.J - Şl 

mali Çıode, Çın mukabil 
taarruzu bfitOn ıtddetile de· 
vam etmektedir. Çıa ku•· 
•etleri Yenceu·Ltnıln hatta 
iizertndekt Japon mevzile. 
rlne ıirmtıler ve ku•vetle
rlnin blyGk bir lnımlle 
T enııiene varmıılardır. 

Diler bin Çtn lr•v•ett de 
Yenceuye yaklaımaktadar. 
On bin kııtlik bir Japoa 
lcanett blylk a&Jlatla tar

deddmlttlr. Harp b0t611 
ıtclcletıle Ü•am etmektedir. 

Pekin, 28 (A..A.) -Tı,en 
çla-Pakca demtr1olaDGD lld 
taraJında IOD ıhlerde fiti · 
cletlt maa..rebeler cen,a• 
etmfftlr. Çaalller Japollla 
rta c•Dllp fıUlramettndekl 

deri .. ı .. ettnl --•ak 

! için muazzam bir ı•Jret 
ıarfedtyorlar. ŞımdlJe ka
dar iki taraf da kati mu. 
vatfaklyetler bildirmemek· 
tedar. 

Sanal vlllyetlDia flmall• · 
de mObtm aıkerl barelret· 
leır beklenmektedir. Çtn er 
duıu Utostyl l11al etmlt •• 
timdi Tatunı tıttka•etl .... 
tlmale dofru Jlrlmeldedtr. 

Bu ordu•un s.tJ•••• en• 
bllıetllicl• balae.. dıter 
Orft lfe Mfl .... ek iltMlfl 
aalaıdtyor· ÇID lntaati Tolr 
te dnrıacla •• S.n •• .... 
cletu .. mallacl• hal-• Ja• 
pealara karp bası •a•affa· 
lnyetlı hlcamlarda IMll•· 
matlntlır. Ve kati '* iiu 
harel»e ...... lae•rlaa· ................. ,. 
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(Bat tarafı birinci sayfada) 

nascbetlerinfn düzelttlmesi 
için te{iehbü11lere giti~ıld i ğ i 

sırada vuku bulmaıını n bu 
kıta üzerinde eülsun ve va
taıma ümidler l beslemenin 
mümkün olmadığını ve Ya
ztyettekl bu karsııkhğa na
zaran Alman niyet ve nrzu
ları bakksndn tam ve kati 
Bfr büküm vermenin kabil 
olamıyacağını bildiriyor. 

Muhafazak&r Daıly Teleg· 
raph gazeteıl baıma · 
kaleılnde daha tiddet-
ll bir llıan kullanarak "Al· 
manya maakeıfn l allı,. .. Av· 
uıturya topraklarına taar 
ruz edtlı yor,, gibi baıhklar
la Almanyanın Avuıhuyayı 
ilhak hareketini tavtfr ettik
ten ıonra 1 l Temmuz 1936 
da ' Alman yanın A vuıturyaya 
katlyetle vaad ettiği ve da 
ha üç hafta evvel Berchlet 
gadende teytd ettlfi lıtıkliJ · 
deo bugün en küçük bir zer 
re btle kalmadıjını bıJdirf'! 

rek Almanyanın beynelmilel 
anlaımalara karıı gösterdi 
il rlayetalzlfil tebarüz etti
riyor. 

Koyu muhafazakar Daily 
Mail gazeteıl Almanların 

Avuıluryaya kartı ini ola
rak harekete geçmelerlnl 
Avrupa kıtuında hüküm ıü · 

ren ıtddet politikasına kuv 
vetll bir mlaal olarak alı. 

yor, buıün Avuaturyada ba
diı olan vaziyeti Daily Ma· 
flyJn 4 ~ uzun zamandaoberi 
görmüı ve İngiltere hükCi 

metini ikaz etmff olduğunu 
bildiriyor ve bu vesile ile 
ıllihlanma lüzumunun İngtl. 

tere lçlo bir hayal ve me
mat meıeleıl olduğunu ileri 
ıürerek ıöyle diyor: 

"SUih. ıilah, ıllih . Son 
bir kaç~ıenenin bize verdi 
il en .,büyük ders ıilah lü 
zumudur. fngllterentn birlik 
te yapacatı iki ıey vardır: 

Bir tareftan ıllahlanma , dl 
ğer taraf tan memleket ha -
rlcinde bir karıttklığa gir 

mekten fctinap etmek . Bu· 
gün İngiltere halkının en 
samimi arzuıu Orta Avru
pada vaziyete hiç bır ıuret 
le kıırıımamnktır . lngıltere 

ile hıç bır ali.kaıı olmıyan 

bu iıde ne bJr İngiliz nefe 
rinin ve ne de bır tek lngl . 
liz llra1101n kuJlanılmuı ca 
iz olamnz . .. 

Timeı gazetesi a\·am kama 
ruındaki milli müdafaa büt 
çesi meıeleainl l rı hltl ettikten 
ıonra ıu mütaleayı ileri ıü· 
t üyor: .. Meçhuller içinde ya 
ıamak emniyet ve itimadın 
eo büyük düımanıdır: Dün 

kü kamara müzakerelerinin 
en ziyade memnuniyet ve 
ren tarafı memleketln mü 

dafaa itleri için ne miktar 
para sarf edileceğinin, buna 
ne içın lüzum olduğunun ve 

nerelere sa rfedileceğinln ef . 
karı umumlyeye ar7.cdilmtı 

olma11dır. Hu huıu&ta logl 

lız milleti dalma tenvir edi
line hükumet, bu yükün 
seve ıeve ve tam bir iti
matla l8fınacağından emin 
olabilir. ,. 

Daılv Telegrnph and Mo 
anlg Post ga~eteal müdafaa 
matırafları meıeleslnde hükii-

Ver
: Silah. 

metin verdlit izahatı kuv
vetle ınüdaf aa ediyor ve in· 
giliz ıUfıhlarmın her ne baha 
11na o lun,,_ olsun arttırılma· 
sı lüzumu üzerinde duruyor. 
Bu gazete hüldlmetfn mü
dafaa pli.nlaundeo. ıoıyaliıt · 

lerio f lddetle muhalefet et. 
tl ğl bir diier cephe.inin bu 
lunduğunu ve buna da "ha· 
rp ıebepluin lo ortadan kal 
dırma,. olduğunu ve Mllet
ler Cemiyetine flört etmek · 
denıe Baıvekll Chamberliin
lo zözlerlneı kuJak vermenin 
doğru olacağını bildiriyor . 

.. Mazide le ı hi t1ralardan 
hiç biri veyabud buıünkü 

Jğfalittan ve hakikati gizle · 
n1e yolunda airlıllen hare 
ketlerden hiç biri beni, Av 
rupaya ıükiin ve itlmad ae· 
tlrmek itinde elimden ıel · 
eni yapmaktan alıkoymaya

caktır ,. 
Dally Expre11 gazeteıl 

miidaf aa tıleri görüıülürken 
unutulan en mühim nokta · 
nın memlekete gıda meıe -
leıinin temin edılmeıl oldu. 
junu, memlekette daha faz 
la miktarda yiyecek madde 
yetiıtlrtlmeıtnfn milJi ıervetl 
azaltmak deiıl, btliklı art· 
hracağını ve İogllterenln 
evveli hava kuvvetlerini 
tanin ettikten ıoora en zi 
yade ehemmiyet vereceil 
cihetin gıda meıeleıt oldu
junu bitdiriyor. 

Dally Mail gazeteti Baı
velulin mılli müdafaa meıe
leıt üzerinde lrad ettiit nut
ku ıtdd~tle alkıılıyor, bu · 
nunla beraber İngilterenln 
ıilahlanma yolunda göıter
diii bu harar,.tlı f aallyete 
rağmen bazı ıılahl'arda diğer 
devletlerm dununda oldu -
ğuou hatırlatıyor ve ıtlih · 
lanma yolunda daha büyük 
btt süratle ilerlenmesi lazım 
geldiğini bildiriyor. 

Nevı Chronicle gazeteıl 

lnglltere halkının ıtlahlanma 
itinde bu derece ileriye va· 
rılma11nı büyük bir ıatekıiz · 

lıkl e kabul ettiğini kaydet
t ı kten ıoora lngiltcrenin an
cak menfaatlerinin tehdıd 

kar1111nda kaldığı zaman ha· 
rp etme!< lüzucnunu hiaaede · 
ceei kanaatlnı beıliyenlerin 

yanıldıklarını, çünkü İngtlız 
menf aatlerlnln beynelmilel 
kanunlara riayet huıusuna 

ııkı sıkıya baalı olduğunu, 

İngilterenln, devletler ara 
ıında gruplar teıkili ıuretiy 
le girlıilen pol ttıkadan hiç 

bir kir temin edemiyeceğ l 

gibı pek çok zararlara glr
meılnin muha~kak olduiu· 
nu ve B Chamberlalnin de 
bugün lnglltereyi tamamlyle 
bu politikaya ıürükledlğlnt 

bildiriyor. 

Etmek için 
loglltere kraliçesi Ellubet, 

bir yazı makinesi .atın al 
mııtır . Bunu hflber alan 
Londra mobilya mağzıdarı, 
kraliçenin yazı makinası için 
son der'.ce ıık ve mut.en:\ 
bir maıR yapmağa koyuldu
lar. Bir çok mağzalar bu 
itle menuldür En rü:ıel 
masayı kim yapacak diye 
müıabaka ya giritmltlerdır . 
Fakat nıçin btlırmlılnlz? Pa· 

ra almak lçJn deftl, kralı 
çeyi memnuu etmek tçin. 

ToaıtDILI 27 MART 1111 

Türkiyede 
Tiyatro 
(Etnoı) ıazeteal yazıyor: 

"Türkiye fikri ve milli aa1· 
retlerlne ilaveten, ıanat ve 
estetik tılere de ıarfı gay 
ret etmektedir. Yeni Türki 
ye iyi artlll yetiıtirmiye dP 
fazla ehemmiyet vermekte· 
dir. 

Türklyeye dair bir çok ya· 
zılar yazıldıfı halde bu el · 

het pek az mevzuubabı ol
muıtur. Avrupaya aanat tah
ılll tçio ıönderllmit olan 
pek çok ıençlerden bir k11au 
ıelmlt ve ecnebi mütehat
ııılarla beraber Ankaradeki 
realm, he1kelctlik, muıikl ve 
tiyatro mekteplerinin baıına 
reçmtılerdir Sanat eıerlerı · 

nl teıhır edebilmek için An
karada muazzam bir bina 
yapılmaktadır. Ankarada bu. 
lundujumuz ııraJarda hal 
yan ıanatklrları ıergl aç 
mıılardı. Yunanlı aanatkir . 
lar da lıtanbul ve Aokarada 

~ 

b6yle aerııler tertip etseler 
fena olmaz. 

Ankara ıanata fazla ehem
miyet •erdtiinden, tiyatro 
mektebıaıtn baıına Karl 
EberU ıetlrmtıtır. Mektebin 
muhtelif ıubelerl araaında 
bir de . .. dram müellifleri ye
ttıttrme,. kaamı vardır. Biz 
bu ıubenin müellif yetlttlre · 
ceflot bir tür1ü anlayamadık. 
Hizce btlha11a tiyatro müel
lıflerlni dtıtplıo altına a1mak 
per zordur. 

Halk evinde mükemmel 
bir tiyatro bulunduğu halde 
Ankara. bük6meU ika b01Gk 
tiyatro vücude ııettrmeyl 

düıüomektedır. Dıier taraf
tan dal bilen Türk ıenç

leri ecnebi aanat eıerlerlni 
tercümeye baılamıttar. 

Türkler.pek yakında muk
tedir ıanatkirlar yeUıtirecek. 
lerını ummaktadırlar. Bun
lardan ıazel ve ıarkılar ye
rlbe Vajoerl, Betbovenl din
lemeyi haaretle bekli1orlar. 

Ap. V. Duslwlakis 

8ir puı o ~avııı 
Partile, (Karnera) adında 

da bir puro tıryaklıl, geçen 
ay, puroıunu tellendirerek 
birkaç nefea çektikten ıoora 
puronun içıode bulunan pat· 
layıcı maddelerin ateı al 
maaile yüzü parçalanmıı ve 
birkaç ıaniye içinde ölmilt· 
tür . 

Karneraoın zevceai, hü · 
kiımete müracaat etmif ve 
puro fabrikaaından ıtkiyet 

ederek, 200 bin frank taz · 
mınat tıtemittlr. 

Mahkeme. davacı kadı 

nın talebini tetkik etmlt ve 
kocuını öldüren puroya ıt 

yui bir adamıo öldürülme
si için, fabrikadan ııatııa 

çıkarıldıktan ıonra patlayıcı 

maddeler konmuı olması 

thtimaliol nazara alarak fab 
rikayı ıuçıuz görmüı ve da· 
vacı kadının talebini rey· 
reddeylemlftlr . 

2 O Dakikada bir kere na
zara çarptlan kız 

Kallfornlyada Miıı Beti 
adında gayet güzel bir kız · 

cağız. vardır. Bu kız, ıon 

zamanlarda evinden çıka . 

maz olmuıtur. Niçin bilir 
rnlatnı:ı? YJrmt dakikada btr 
keodlıine nazar deydlğl 

lçin! 

~t======================================IR 
ŞEHiR HABERLERi 

~@r-============================================i@l 

Doğumevi Temellerinde: Hayvan 
Hırsızlığı Eski Devirlere Ait Eser

ler mi Ç ı k ı y o r ? 
Küpeler nahiyesinin Ku · 

yualan köyü muhtarı Ah· 
met Çavuıuo bir binek atı 

ile bir merkebi çalınmııtar. ------·- - ----
Bu Eserlerin Etı Türklerine Ait Yapılan tahkikatta bu 

Olduğu iddia Ediliyor. hırıızlaiın Suaıiırlıiın Sul · 

tanlye mahalleaınden Hüae· 
yln oilu Haıaa, İzzet oilu 
Gazi. Hamdiye mahallesin· 
den AH oflu Niyazi, lzmJr
ler maballeıtnden Ah oflu 
Stnam, lzmirler mahalleıln
den Muıtafa kızı Zeynep 
adında bet kiti tarafından 

yapıldıiı anlaıılmııtır. Hır. 
ıızlar ba,vanlarla birlikte 
Suıığırhia ılderlerken Yeni· 
köyde muhtar tarafından 

yakalanmıılardır. 

Aıarıattka toplamakla 
meıgul olan bir kartımız don 
idarebanemlze gelerek inıa· 
sına baılanan Doiumevinln 
temelleri kazılarken eıkl de•lr 
lere atd:kıymetli eıerler çık 
makta bulunduğunu ve bun. 
lardan bir k11mını kendlılnio 
ıahn aldıiını ıöyledi ve al · 
dıiı bu eserleri de a6ıterdl. 

Bu karUmlzfn ıddtaeına 
ıöre, bu eıerler Eu Türkle -
rlne alltlr. 

Temel kazılan yerin bazı 
kmmlarıoda kaldırım da meJ· 
dana çıkmııtar. 

Onun için buranın tarihi 
deferlnln tedklk edilmeıl, 

kazının kontrola ti.bt tutul
ması ve bu ıuretle çıkan 

eteri erin de toplanmaaı za · 
ruriyetl vardır. 

Hatta dün çıkan btr ta· 
ylaya göre kazma eınaaında 

bir de kıymettar bir heykel 
çıkmıısada ortadan kaybol 
muıtur. 

Dün aelen ve bö1le iıarı 
attka itlerile alakadar olan 
karUmlzln anlattıklarını, va
sıyeU teavir eder düıOncesi 
He huliıatan yazıyoruz: 

"Yeni . Dorumevi temel
lerinden çıkan eserler, ıeh-

rimizin tarihini eıki Eu Tü · 
rkleri medeniyetine kadar 
aydmlatmaktadır. 

Balıkeılr tarihi ıtmdlye 

kadar Roma tarlhtoden ileri 

mal<im deilldi. Şımdl lıe, 
Etilerden itibaren meskun 

bulunduiunu, kazılarak top 
rakla karııık bir halde dı 

f&rlye atılan bu eserlerden 
aolaıılmııtır . 

Bir buçuk metre dolma 

Maymunun marifeti 
lngilterenln (Pokutley) 

ıehriode zengin btr adamın 

bır maymunu varmıt· Bu 
maymun, ıon zamanlarda 

1ahibtnt terk~derek, klliıe · 
lere gitmefe Ye ıeceleyin 

mumları ıöndürmeje ahı · 

mıı, bu yetmlyormut gibi 
bir de uf ak tefek sakatlık· 

lar yapmağa baılamı§tır. 
Kıliıe erkanı, zabıtaya mü 
rrace.at etmlt Ye bu ziyan · 
kir mahkum yakalanma11ns 
lıtemiıtlr. Bunun üzerine 
zabıtaca tertibat ahnmıı ve 
maymun, btr kilisede mum 
ları ıöodürmeğe çalııırken 

raıtlanmııtır . Zabıta, may
muna evv: ela zehir la paıta -
lar atmıı ve fakat kurnaz 
maymun, bu pastalara ıltt 

fat etmlyereiı, mütemadiyen 
mumları ıöndürme ameli· 
yeılne de.-am etml~ • ve 

nihayet, binbir miıtkülitla 

yakalanabilmtıUr .. 
Adliye, maymunun sahi -

toprak lçlnde:Roma ve Yunan 
eıerlerile, daha altta etki 

kaldırım, onun a1ağ111nda da 
Etl eıerleri, ıehlr ve bah 

çeler tarafında Yuna• eıer
lertr_ bulundujunu yaptıiım 

1 tahkikattan aaladım . ,. De· 
mektedlr. 

Mesele, her halde eıaılı 

bir ıekilde tedklke muhtaç 

ol dutunu açıkca &'Ö•termek · 
tedir. Alakadarların dtkkat 

nazarını çekeriz 
Suçlular adliyeye veril

mltlerdb. 

Erdekte Zeytin ·auda
m a Kursu .. 

Bu Kurslara 120 Zeytinci De
vam Etti. 

Erdek, (Huıuıi) - Zeytin 
yetittlrlcllertmlzl fenni ye
ttıtiriclhk ve bakım ve her 
nevi imar itlerine vakıf. uıta 
zeytinci olarak yetiıtirmek 
eayeılle açılan zeytin buda· 
ma kuralarana mıntakamız · 
da hararetle devam edilmek 
tedir . 

Mıntakamız bakım me· 
muru Salihtn idareıinde me · 
tallerlne devam eden kurs 
lardan Erdek merkez tlçeıi 

kursuna ( 120} zeytinci de· 

vam etmtıttr. Kun ıonunda 
bu zeytincllerdeo ehliyeti 
görülen (36) klılye uıta, (30) 
ktıiye de çırak budayıcı ve-
11ka11 verllmlıttr. 

936 Şubahnda kar fartın .. ı
oın yaptıiı tabrtbatla birer 
kuru çalı haline &'elen Er-

' dek •e havallıl zeytin ağaç-
j lerınm bu budama ameliyesine 
1 tlddetle ihtiyaçları vardır. 

1 Buoun için bu tedbir pek 
yerınde btr harekettir . 

1 

Lise Ve Öğretmen 
Okulunun Maçı .. 

-
Okulun Macı 3 - 3 , iki Be-

raberlikle Bitti. 
Dün General Ali Hikmet 

stadında Ôjretmen okulu 
tle Llıe takımları aruında 
bir maç yapılmııtır . 

Saat 15 de yapılan maç
ta ilk akını Ltseltler yapmıı, 
fakat bu akan kartı taraf 
müdafileri tarafından iade 
edllmittlr. Maçın 14 üncü 
dakikaaında ltıeltler ilk go 
lü, 11 inci dakıkada ikinci 
golü attılar. 

Ôiretmen okulu bu vazl · 
yelten müteeaslr olmadı, bi
liklı daha canlı oynamaia 
baıladı. 22 net dakikada 
bir gol yapmağa muvaffak 
oldu 
Ôğretm~n okulu bundan 

ıonra oyuna daha ziyade 
hakim olmağa baıladı . Fa
kat bir çok fınatları kaçır 
dılar . Böylece birinci devre 
1 2 Liıelilerln galtblyetl ile 
bitti. 

İkinci haftayımda her iki 
takımın müdafnasa rüzel 
oynuyordu 

Beklerin uzun vurufltlrı 
oyun üzerinde daha ziyane 
müee11Jr oluyordu. Otuzun · 
cu dakikada Lise bir gol da 

dan ıonra gol kabul olu-
narak oyuna de•am 
edil dl. 35 inci dakikada 
Liıe ale1 htne çekilen bir 
korner kale önünü karathrdı . 

Hakem penaltı ceza11 verdi 

Bunu öjretmen okulun 
dan Osman gole çevirdi. Yi· 
ne bir aralık Llle aleyhine 
bir korner oldu. Bunu ıağ · 

açık aüze( bir YUruıla kale 
dtreilne çarptırdı. Geriden 
ıeleo Hilmi hafif bir vuruı· 
Ja topu aflara takarak be
raberliği temin etti. Böyle. 
ce maç 3 - 3 beraberlikle ne· 
ticclendl. 

lugün~ü maçl1r 
Bugün, ldmanyurdu ile 

İdmanıücü birinci ve ikinci 
takımları karıılaıacaklardır. 

lir evdeki husızhk 
Hacıiımall mahalleatnden 

Ayte adında bir kadın, 

Jzmtrler mahalleıtnde Haıe -
ne adında bir kadının evine 
girerek bir pantalon ile bir 
manto çalmııtır. 

bini, bin İnglltz !lraaına 
ha yaptı Öğretmen okulu, 
ofsayt olduğunu ıöyliyerek 
buna itiraz etti. Münakaıa 

Kadın eıyalarla birlikte 
yakalanmııtır. mahkum etmtıtlr. 
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Hukuk SOtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •• 
--------------

HiJkmi Şahısların lradeai 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 33-
HGkml .. h11ların lradeıi 

uzuYlan vaeıtaeı ıle ifade 
olunur. 

Uzu•lar, hukuki taearruf
lara YeJa dller herhanıt 
btr fltllerl ile hlkml ıaheı 
ilam ederler. UzuYlar1n lr· 
tlklp ettlll kueurlar .. heen 
keadllerlnl dahi me1Ul eder. 
48 lacı maddenin lhtl•a et· 
tlfl bu lbarel kanunlJe ile 
•••addı ulrede mGHdlfl 
aazaramız olan (uza•lar) tl· 
blrlat biraz izah etmeli fal
deden hail 16rmı1orum. 

Bir tah11n ftlnlnde uya· 
"-n bir makıat •• bir eme· 
it ale1I •• zelrl11 nlıbeunde 
•••elemlrde flkrn dlıOn6p 
nettcelencllrdıkten eonra o 
ana •• emelini ıerek ka vlen 
•e ıerek fillen ubal tatbıka 
•azeder. lıte bu .. h11n akıl 
ve zeki •• kuv•el mGf,k· 
kereu o tah11n bir uzyudur, 
bir azaııdar. HOkmi ıah11· 
larda, bu kabilden yapmak 
latedddert bir it •• takap 
ettikleri ıaJe ve emellert 
UZU•lara, Janl azalara •aııta · 
ıı ile ifade olunur. Binaen 
alerh hlkml tahıılaran uzuv 
ları hakiki .. hııların kafaıı, 
dtmafı, zekllı ve kuv•el 
•Gdrıkeıl meeabeılndedlr. 

Fertl•ln akıl ve zekl11 
lcendtlerlnln mGmeulllerl de· 
••k olmaJıp tahııları de· 
aaek olduiu ıtbl, hükmi ı• 
h11lann aauvlara dahi aynı 
hGlual tala11 demektir . 

Bu •auvlaran iradeleri ka · 
•••, ~eJahut kendi nizam· 
taamelertnde ta1ln ettılderl 

iradeler makamındadır. Bu 
uzuylann lıter kınuni Ye lı
ter ıa)'ri kanuni yapmıı ol
dukları f Hl ve hareketten 
eıha11 hlkmlJenln leh ve 
ale1hlnde kanuni neticeler 
haıale .. tlrlr. 

- Pek lll! Vllltamı .. -
duvlç Ye kahve lıteylnlz, de
di. Dolaıarken yeriz. Nick 
l~ln de bir .. ,. ahnız. 

Nıck: 

- Sakın ıotan almayınız, 
dedi, doıtum bundan hiç 
hoılaamaz . 

Ken"lne hlkim olan mah. l 
Puı: 

- S6yle1lalz, dedi . 
- Bu tlcaretbanenlz hak· 

kaadadır. Hemen hemen bü· 
tin m6fterllerlalzin ılze 
•hte tahvdler yatardıfanı 
bıll,or muıunaz? 

V •tllad .. ıkın bir eda 
ile V ooclburJe bakarken ba · 
lırdı: 

- Sabte ıenetler mi! 
İmklaı 1ok, onların he· 

lllen bepılnl ben ıatan al. 
lllııtam. 

V oodbary ılyah bı1ıklarını 
bCilcGJordu 

- Bu maaleeeef dotru 
Bob, batti Joanan kaea11nda 
bir Jadlaaa bankaıının ma 
but IOJpnculutunda ele ıe
çlrtl•ıı tahYlller Yar. 

- Fallat 16rellm. . Ben 
buaa haJret edlJorum ... 

V •lllndaa ıeıl bofazında 
dli6mleaclı. 

Bolıtoa: ı 
itte Vhartoa, dlJ• ha· 

Birde eıbaeı h6kmlye nam 
ve heubıaa it ıörmek kud· 
ret ye eallhlyetlnl haiz olan 
m6dtlr ve1a Yekti , menıup 

oldutu ılrketln mGmeı 
ıtll ltlak olunur. Ve 
haklarında vekllet ve 
m6me11tlllie dair hOll ümler 
tatbik edilir. Her ne kadar 
hlkml ıahııların uzu•larını 
hakiki ıahııların arzu ve 
iradelerini ifade eden alul 
ye zeklları kabilinden olmak 
Gzere kabul eteek bile bu 
hal mutlakiJet af ade etme 
Jlp, baıı buıu1aatta yekdıje· 
rinden aJrıhrlar. Ve bunu 
ıununla da iıbat ederiz ki, 
hakiki ıahaıların akal ve fi 
kir ve zel&l ııbı uzuvlara 
mane•I, htıkml ıabııların uz 
u•ları iıe maddidir. Brnaen
aleJh ahklmı ıabıı1entn 
uzuvlarından blrlılnin Jap. 
mıı oldufu bir it kendi nam ve 
beeabına mı, yoku meaıup 
oldutu ıahılyetl hOkmlJe na. 
mıaa mı J•pmıı olduiu veh 
letullda nazara ahnacak 
meuıldendlr . ÇtıakG o uz 
vunl•JD• zamanda kendine 
hH maddi bir mevcudiyeti 
vardar. Menli bir ı•rketin 
mGdürG, biç kabahati olmı· 
yan bir memuru ıarf kendi 
fiil ve kabahati dolayııtyle 
tard ve tebıt edene o me 
murun ıh ket aleJ bine açh-
1• davanın haeıl ettill neti 
ceder. ıırket detıl; müdür 
meıul olur. Şirket o ıab11a 
bu y6zden maruz kaldıiı 

zarar ve zlranı tazmin etmtı 
ıe müdüre r6cu eder. Ve 
ylne,blr ıırketln~nlzamna meal 
ile tayyQn~eden makaat ve 
ıayeelne muhalif olarak 
uzuvlarından blrlılnln yap· 
mıı olduiu bir itten o ıır . 

kete hluel meıullyet tered · 
d6p etmez Çünkl. o uzuv 

her verdi. 
V bar ton, yanaklanna kıp 

kırmızı, koıarak gell1ordu . 
Peltek bir ıeıle : 

- Geclkttlim için müte · 
e11lrlm, diye peltek btr ıea 
le ıöylendi Zira hafıfçe ıer 
buıtu 

MGddeiumumi Ro11: 

- Vakit gecikti, Grane 
zamanında eona erdirmek 
iıtlyor1anız baılamanız mu 
vafık olur. 

Grane, dizleri bayan Bre 
ntlnonun kalçalarına ı6rü
nerek pervall'ıca dlrekt6r6n 
büroıu 6zerine oturdu. 

- Delillerden bahıetme· 

den 6nce bayan Veıtlindın 

katline alt •akaların beyatl 
umumiyeılni evvela anlata· 
calım . 

Dlrekt6r Strom kuru bir 
10I01le: 

- Hiç bir deliliniz yok. 
- Olup olmadıiını g6re-

ceğız. 

Her teJdeo evvel clnaye · 
tin na11I olduiunu tetkik 
edelim. Veıtlind bir aralık 
ba1an Marttndf'n oldujunu 
zaaettlltnl bir telefonla kur
nazca karaımın e•lne ıilrOk· 
lendi 

Strom aordu: 
Telefon edıldlilni lıbat 

Avusturya Hadiseleri 
Ve Romanya .. 

Romen haıını, Avuıturya 

hidlıelerinin tei•ld ettlii çe
tin vaziyet hakkında bOyük 
devletlerin. bllhaua lnıtltere 
ile Franunın ele alacakları 

kati durumun ta•azzuhuoa 
kadar ıarıb bir komanter 
1apmaktan lctinap etmekte 
dır. 

Gazeteler, Anupa ıulb6-

aatlhlyet harıct yapmıı ol
duiu tıten f8heen meıuldQr. 

Şunu da unutmıyahm kt, 
hükmi ıab11lar1n nizamname 
gayelerine mubahf bır ıı 

1apan uzuvlar1ndan b1rııinin 
1apmıı olduiu bu itten za· 
rar ıören b1r lçüoc6 ıahıı 
bulununa bu üç6nc0 ıab11 

o ıabıiyetl bfallmiyenan nl · 
zamname ve ıayeıerıni bt· 
lip 61renmek mecburiyetin 
dedir Çünkl, o ıırketln ta 
kip eltajı ıaye •e eebebi te. 
ıekkül6 teeçll ve ilin edil
mtıur. Binaenaleb üçüncO 
.. b11n bunu btlmeıl zaruri 
ve mecburidir. 

Eier bu b6kml 1ab11\ar 
tarif ali kananiJe •eçbıle teı· 
çil •e ilin edalmemtı lıe o 
uzvun efll ve barekltıadan 
mutazarnr olan Oçünci tah 
11n o ıarketln nlza&name 
ve ıayeler•ni bOmete mec
burlyl'U yoktur. Zira bilin
mek ııtenllen bir ıeyln bl· 
ltnmeel ancak;ı o ıeyin or 
tada mevcut bulunması ile 
kaimdir. 

Kendtıtnden:eıer ıörillml · 
yen bir ıeyio 6ireotlme1i de 
mecburi deialdir. 

Neteklm kanunu bilme
mek öz6r ıayılmaz. Fakat 
ortada öylef'bir kanun me• 
cut olmana bilmek; 11>ecburi· 
yeti de m6rtefl olur. Binaen· 
aleyh hükmi tah11n uzvu ta 
rafından bu surette yapılan 
İf ıahıiyetl hükmlJenln teı 

çil ve ilin edtlmiyen ~mel 
ve ıayeıine~muhalif olıa bi · 
le ıahılyetl hükmiyeye 
müe11tr olur . 

nü llkıık tehhkeye dütüren 
bu kabil emrivakiler kar 
111ıoda frakcıhk ruhunu bir 
tarafa bırakarak b6Uin Ho 
menlerin çok ıık ı bir teu · 
nüt ıöıtermelerini ve bu 
dutlarının muhafazası içinde 
teılahatan biran evvel it 

mamanı tavılye etmektedir
ler. 

Netekım Uuıv~reul ıeze · 

teri " Bu ıaatteki 
vazifemiz,, baılıtı altanda 
neırettlil bir baımakalede 
Aveturyanın ıuretl ı11alıne 
dair malumat verdikten 
sonra ezcümle ıöyle dı1or: 

"Anupanın timdi en va
him dakikalar yaıadıiına ıOp 
he yoktur. Avuıturyada vu-

. kua ıelen kan11z harp bizi 
doirudan doiruya bir tehlike 
kar1111na koymuıtur. Avuı · 
turya, merkezi A•rupanın 

temeltaıı ldt. Onun yıkı l ma· 
ıı ile Tuna muvazeneel bo 
zuldu. 

Herkeı, Almanyanın bir 
ıiln olup da Tuna boyuna 
ve Brenner budu.tuna ıark· 
maıını muhtemel 16rmekte 
ıdı Hu, zaıf bir abumal ıdı. 
Bu 160 lee bir emrivakidir. 
Ştmdı merkezi A•rupada 
cotrafi, ılyaai ve aıkerl ye
ni bir hakikat teeu6ı etti. 
Mazinin çebreeıoı dettıtiren 
bu hakikatte, lıtakbal ıçın de 
bilyik tehlikeler vardır. 

Hu vaziyete kartı durabil 
mek için ne dereceye kadar 
hazır buıuauyoruz? Şark ve 
ıarp rOzıirlarına genıı ıu 

r et t e, a ç ı k b u l u n a n 
T u n a • ç ö 1 1 e r 1 a d e, 
tebhkell bir ateı baı ıöıter· 
dl. Biz bu ateıl k6rlkliye
cek deiiliz. Likın .. harpler, 
ıulh ııbi mllletlerl zaruri te 
ıanüdlere 1eYket111ektedlr. 
Mevcudiyetimizi mubaf aza 
etmek lçın her ihtimale ka-
rtı hazar bulunmak en bl · 
rioci vazifemizdir Orta Tu· 
nada~müıtacelen inkı .. f et · 
mekte olan bidiıeler karıı -

11nda, bize kiklm olacak 
:ıreıine flktr . hududlarımızm 
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ÇEViREN: Kemal Demiray 

• • • • • • • • • • • • • • • • edebilir mlılnlz? 
MGddelumuml Roııı ahi. 

dı . 

· Bırakınız anlatem. 
Grane: 
-- Evveli herıeyl yeni· 

den anlatmağa lıtlyorum. bu 
anlattaklarım vakalaran ha · 
ktkl tarafı deflldır . Onun 
için Veıtlinda telefon eden 
kim olurea ot.un onu bu 
hal hlddetlendirdl ve derhal 
karmnın evine ıtttl. Orada 
şiddetli bir mOnakaıa oldu. 
Bu kavgan1n gürültüıGnü 

aıanıörc6 Tomy lıttmlt · 
Veıtlindın anlataıına ıöre 

karısının apartma nanı l 2,40 
da terkelmlı. Shuttle rüvel 
ver ıeılol 12, l O da duydu 
tunu ıöylemlıtlr. 

fakat bay Bol.ton. bu 
ıece vukabulan uat farkına 
alt mGhlm bir hatayı bulclu. 

Bolıton : 

-· Voodbury ile ben ha 
tayı bulduk, dedi. 

- Tabanca hakikatta ıa · 
at l, IO da Veıtlind1n evden 
ayrıhtandaa yarım Hal ıon · 

ra atılmıı fak at bizim için 
kıymeti yok. ÇftnkO Veıt· 

lindın karııının apartmanın· 
dan çıktılı ıaatın teabltlne 
hiç bir ıahlt yok. 

Müddeiumumi taıdik eder 
ıtbi bir lıaret yapta: 

- V eıtlindın çıkıtmdan 
eonra. çıkhğı 1erde gizi enen 
hakiki katil apartmana gir 
dl •e Veatlinda ateı etti. 
Onu otomatik bir V ebley 
ile öldürdO. Fakat pollıln 
zannettiği ı&bl Veltlindınkl 
ile defll Buna eminiz ÇGn· 
kü blnbaıı Lee, Veıtlindın 
nehirde bulmuı olduiumuz 
rGvelverl üzerinde tetkikat 

muhafazaııdır. Her noktal · 
nazardan, bılba11a manevi 
kuvvet bakımından baz1r 
buluamakl.fımız lizımd1r. 
Büytlk maili menfaatlerimi# 
zln ıilib ile mGdaf aa edile· 
cell tabiidir. Fakat manevi 
kuv•et de lizımd1r. Akıl 
takdirde ıllihın hiç bir kıJ· 
metl yoktu .• Bınaenaleh bu 
11atte, bGtGn Romenlerin 
tam bir ltUhad g6ıtermelerl 
en büyük bir vazifedir. 

Curertul gazeteıl "Bir dö· 
nüm noktaıı. baıhlı altında 
neırettlll bir yazıda ezcGm · 
le ıöyle diyor: 

Avuıturyanın it1all bir 
emrivaki halini aldıktan 
ıonra kim bir ıeakılyon ya· 
pabılecek? lnıtltere 1nt? 

lnıiltere, açık denizler tıt 
ıle çok me11uld6r. Kendlıl· 
alo Aıyada, Ayuıturalyada 

ve Afrlkadakl menf aatlerl 
o derecede tehlikeye dit 
mGıtür ki, merkezi Avrupa· 
nan pek kar11ık olan tılerl 
ile tıttıal etmefe Yaktl m6· 
ıald deilldlr. 

Faranıa mı? 
Haltbazardakl parlimneto 

rejıml ve memleketin tekmil 
ıana JI merkezlerini tebdltl 
eden komlnlıt propalandaıı 
Fran1ada ıallam bir bGk6 
metin tee11lıine mani ol-
maktad1r. Franea bu ıaatte 
derin bir hGk6met buhranı 
ıeçlrmektedir . Otorite eabl· 
bl bır adam 1et1ıt1rmele· 
mii1ald olmı1an bu rejim 
altında Franea, be1bude 1e· 
re mlıtakar bir hlld~met 
kurmak formll&nG aramak· 
tadar. tiuıGn Hıtler, faılıt 
aleybtarhjı ılbl Fran11zların 

yaptıkları bOyiik hataları lı· 
tlımar etmektedir. 

Rendeki ve merkezi Av· 
rupadaki Fran11z menfaat
lerinden mOlem olmıJaD b61· 
le bir harici ılyaeet, Franea 
ile İtal,anın araıanda derla 
bir uçurum açmııtır. 

Bugin Fran1a, ltal1a ile 
btr baflantı yapmak haıu· 
ıunda beyhude 1ere zahmet 
etmektedir. 193<& yılında 
Dolfuuun katlı Cizerine Ay
uıturyanın lıtlkllllnln tehll · 
lceye düıtGiGoii 16ren Mu 
ıoltnl, Almanyanın Tuna 

yaptı. 

Müddeiumumi: 
- Bu meteleyl blobaıı 

Lee ile evvelce miinakaıa 
etmtıtlm. Strom •e ben iki· 
mlz de, iddia makamının bu 
huıuıta aldanmıı olduğuna 
kentiz. 

- Ya katili apartmandan 
nasıl çıkarıyonunuz, diye 
Strom ıordu. 

Grane bir kilıt çak111 
ile o,nıyarak: 

- Bu babee btllbare dö · 
neceğlm, dedi . 

Katil çıktl ve erteıl ıüa 

Veıtlindın Vebleylni çaldı. 
Veıtlindı mlcrim ıöıtermek 
için onu yok etmek llzımdı. 
fakat katil cina1etten evvel 
bunu çalmak tebltkeılne 
ahlmıyor. Zira bu yok oluı 
V eetliadın ıGpbelerlnl uyan 
dırabtlır ve o bunu pollee 
haber verebilirdi . 

Strom: 
Bir roman yazmalı 

deniyebiltr ılniz? Dedi. 
- V eıtliodı ıaçlulandar 

mak için üç ehemmiyetli 
delile ıahlptlk Btrlaclıl, el 
nayet için bir VebleJID kul 
lanılma11 ve markaıı bulu· 
nan rüvelverlnln ka1boluıu . 

lktnclıi yalDızca Veıt · 
1 iadın ve kendi 

bavzaııada ıenııleme arn· 
ıunu 161teren ılya1etlne kar · 
ıı ııddetll bir ihtarda bula· 
narak Breaner hududuna 
derhal d6rt f1rka asker ta
bıld etmıı idi. 

Muuoltnı, Avuıtur1a f&D· 
ıöllyeelne 16nderdlil 26 Te · 
mmuz 934 tarihli mektubun
da ltal,anın harici ılyantlal 
töJle izah ediyordu: "ltal,a, 
Dolfu11un ba1atını feda ettlil 
Avuatur1anın lıtiklill prenı . 

lblnl buıGne kadar mldaf aa 
ettlll ı•bl lıtlkbalde tle bı · 
Jilk bir ceearetle daha faz· 
la mldafaa edecekUr .• 

Brennerdekl f aılıt fırkala
rı nerede? ltal1aaın A•aı . 
turya lıttkllllnl bGJGk bir 
ceıaretJe mldafaayı taza•
mun eden tıbu kararı ae ol· 
da? 

T aklp edalen f aıllt alerb· 
tarlalı ıl1aeet; Almaa1anm 
arzularına 1ardım etti. Ba
ıGa hiç bir kimle tarafından 
rabateız , edllmekılzla ltalya 
hududuna 1et11ea Almaa1a, 
bir 11çra1ııta AdrlJallk de· 
alzlne inebilecek bir Yazt
J•te eablp ôldafa ııbı, ikin· 
et btr hamle ile de, petrol 
membalarma. Ye Karadul& 
kı1ılarana earkabllecek bir 
me•kl kaaaadı. 

Hundan _ıGphe eden bir 
aclam Yar mı? Yahut Sov-
1etlerln, Çekoal0Yak1aam 
1ardımıaa k0tacakları mı 

zaaneddı1or? 
Stallnln dahilde Japmak

ta oldufu f ellketlerta dra · 
malik bar ıekı1de IDkltaf et· 
uıı ıu ıaralarda R1111aaıa 
a1aklanma11, dahili bar har
bin zuhuruaa 1ebep olacak
tır. TarahlD bir d6aim nok· 
ta11ncla _ bulunu1oruz. T ehlı
kelerl IJI 61çellm. Fecaatla 
dola zamanların cldcllretinl 
16z6mtlzl d6rt açarak mu· 
hakeme eclehm. Dıııplta, 
DGılncede Ye du1pda ıtu
bad. Bilba11& lıttklllımım 
korumak eadtteel. itte iti· 
zlm bu ıaattelıd vaslfemlz. 

Sofya, - PleYae ye lar
ıaz.eyaletlerlnde rapılma11 
mukarrer olan mebuı laUba
(LGtfea ıa1fayl çe•lrlalz) 

anahtarını kullanablleeelt 
kanaatini UJaadıracak tan· 
da apartmanın kapalı bıra 
kılma hlleıl. OçlaclıG ta · 
bip adll1e Veıtllndıa 16Ja, 
kar111nıa evinde balanduiu 
bir zamanda cinayetin •uku 
bulduiu oetlceılnl bulduran 
ıaat meseleıl. 

MGcldelumumi: 
- Bunlann bepıl pek 

ıGzel, fakat clnaret teılerl• 
nl ne yapıJor ıunuz? Dedi. 

Grane, ba1an Brenttnoya 
ıllerek: 

- Bu iki daae idi. Kaul 
Veıtlind ve kar111adan kur· 
tulmak tıtlyordu. O, baran 
Veıtlindı aldOrme,ı Ye ko. 
caaını elektrik ıandal1eılne 
oturmaia mahkdm etmeli 
muyafık ltuldu, dedi . 

Bolıto11: 
- Bu ıuretle 

iki kaı Yarda, 
dandı. 

bir taıla 
dı1e maral· 

Strom mlıtehsl bir eda 
ile: 

- Bravo, dedi . Bizi tat · 
min ettiniz... BaJ Veıtlin · 
dın yerine elektrik ıaadal 
yeelne 16nderebllmemlz için 
yalnız mOcrlml 16ıtermek 
kaldı. 

Grane Oıcar Ha vermeJ•· 
rl tıaret ederek: 

- SOROYOR 
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(Baıtarafı üçiincü ıayfada) 
bıom de netlceıl alınmıı 

bulunuyor. Gerek basına ve 
ıerek hüki'ımetın neırettiği 

komüoikeye göre intthaplar 
bu iki eyalette de normal 
btr ıükuo içinde geçmlı ve 
ıeçdeo 4 l ktıiden :ıt.6 ıı ber · 
veçhi peıto bugünkfl bükü 
met proğramına ıadak kala 
caklarıoa dair beyannan1e 

•ermlttfr. 
Şimdiye kadar dört eyal

etten seçilen mebuıların ad 
edf 86 olmuı bulunuyor. Ay · 

an 20 siyle 27 ılnde yapıla· 
cak lnUhaplardan ıonra ye 
nl kanuna ıöre mebuı 11.yı 
11 160 ı bulacaktır . Parli· 
mentonun oiıan ıoolarına 

dojru ve paskalya yortula · 
rıodan evvel açılacafı sanıl
maktadır. 

Y apılao iotihaplarda da 
eıkt polittlC partilere 
meoıup olanlar va· 
rdır ve bu meyanda mak 
Ull Baıvekll StamboHıklntn 

kabloeılnde nazırhk etmiı 
olaa Nedelko Atanasofu aöı 
termek mümkündür. Bununla 
beraber dikkate ıayan olaa 
cihet, ıeçllen mebuslar ara · 
ıında mütekaid askerlerin 
Ye lliUyat zabitlerin çok
luk teıkll edlıtdfr. ihtiyat 
zabit namzedlerl cemiyeti 
reisi Y ofis, Rebef. Kot len 
mıntakaıında dlier üç rakip 
namzede karıı büyük bir 
ekaerlyetle ıeçtlmıı; O. Mar 
çef adında ihtiyat bir mira 
ley da Karnabat mantaka· 

ıanda karımnda rakip bu· 
lunmadıiı için, yeni kanuna 
ıöre, intihap edllmıı ıayı
larak mebus tli.n olunmuı
tur. 

Bunlara mukabil kazana· 
mıyanlar ara11nda bir çok 
eıkl parti mensupları vardır. 
BütQn bunlara rağmen müı 
takbel parlamento hakkında 
henüz bir ıey ıöyleoemez. 

Anıh11un Bulrar ba11nında 
uyandırdı;. aktıler de çok 
büyilkt6r. Gazeteler birinci 
ıahlfelertnl buna ald ajanı 
haberleriyle doldurmuı bu
lunuyor. Bulgar baııoımn 
Avusturya ilhakı keyfiyetini 
"bltmlt bir hidlıe. olarak 
ele aldığı görülüyor 

Z o r • ıazdeıine göre 
Londra ve Parlıı 

bu .. bitmft hadiıe .. yl 

hoınutauduklarla karıılamıı 

ve fakat, suratlarını ekıit · 

mit olmalarına rağmen , yut 
muılardır Bu gazeteye g6 
re bir logtllz ıazeteıl A vuı 
turya bidlıeainden ıonra: 

"Bu ıiıo Avrupada yeni bir 
mu•azene vard1r.,. Diye hay 
kırmakta ve ıon yılların , 

poletlk emrlvaldlerle dolu 
olduiunu ileri ıürmüı bu
lunmaktadır. 

Zora ıazeteıi, muabedelerln 
baki kalmaıını lıtlyen ba 
rııçı devletlerin buıüo ar
tık nazarlarını Avrupaoın 

Almanlarla meakt\o bulunan 
yerlerine çevlrmlı bulunduk
larını; Aurupayı mülhit bır 
endlte ve tellıın kaplamıt 
olduğunu; lngiliz baııaının 
mütemadiyen: "Silahlanmak .. 
Stllhlanmak .. ., Diye baiar· 
dıklarıoı yazmaktadır. 

Mir ıazeteıl de eıkl na· 
zarlardan At. Barof; "an· 
tlus artık bir realitedir,. dı · 
ye baıladıj1 yazıa.ıDda Al · 
mın,anın, Şuınıı tarafın· 
dan h a z ı r 1 a n m ı t 
bulunao pleblılte düıQrerek 
A••ıturyaL •••I rejimini 

kurnıakla iktifa edip et mi 
yeceğ ı ol henüz hiç kımse 
nio ke,tiremıyeceğinl ve bu 
hususta Londra. Parla ve 
b1lhusa İtalyadan tııtılecek 
reakslyoolu ıeılere göre Al· 
manlarca bir l<arar ;uihaz 
olunacağını; bununla bera
ber Hltlerin "geriye Avdet .. 
ettiği görülmemif bulundu· 
ğundan mü takti Avuatur · 
yanın arhk tarihe mal ol 
dujunu yazmaktadır 

Muharrire gÖrE' Almanlar. 
Avuıturya işfnf en nıiinıulp 
ıekllde bir plebtılt ilan d· 

mekle halledeceklerd lr ve 
Avusturyada her ne kadaa 
Ye hudtler. Komlnistler. Ka
tolikler ve Monorılılltr anş 
lus aleyhinde fıeleor de öt~ 
tarafta anıluıu lıteyeo bir 
ırk cereyanı taraftarlarlyle 
nasyonalizm vardır Bua
lardan maada ekonomik 
bakımdan kötü bir durum 
da bulunan Avusturya hal 
~ı, büyük ,;,1man ekonomi 

polltika11nın cazlbeaa altm 
dadır. Bundan bir müddet 
evvel Sarda yapılan p lebi 
ılt de taba t etmiıttr, kt u ki 
rabıtalarla nuyonalızm duy 
guları . polıtik ve dini tan
dsnılardan daha lrnvvetli 
dır, 

Goıpodlo Burofa göre Hlt· 
lerln böyle bir kanr verme 
ıinde ve bunu realiteye koy 
maa1nda amtl olan beynel
milel hadiıeler vardır ve 
bunlar araeında meıela Fran· 
ıadakl iç politik krizleri; 
lnglherenln muvakka t ba 
raıçılıiı, Berltn-Roma m ih
verinin teıekkülü; anı'uı hak
kı~da küçük 11ntant devlet· 
lerloio muhtelif f lkirlerde 
bulunmalan.. Vardır Mu · 
harrlre göre Romanya ve 
Çekoslovakya anıluı aley 
alndedlr Fakat, flabıburg 

haoedan1Dın teeHüsünden 
eodlte eden Yugoıla vya fıe 

aoıluıu t rctb etm~ktedfr . 

Maahaza muhyrrtr: .. Anı 

luı artık bir hakikaHir ve 
bu hadiseye bttmıı nftzariy 
le balcılabillr . Şımdı, hunun, 
Avrupa politikasında ne gi 
bi akitler uyandıracağını gö 
receğiz.,. Cümleleriyle yazı 
ııoı bittrmektr dir. 

12 Tarıhh Slovoda hat · 
muharrtr Goıpodlo Maçka 
ref de aoıluıun tahmıni 

edildıjlnden bt r a:ı erken 
vukua geldığiot ve artık btr 
hakikat olduğunu yazdıktan 
aonra Avuıluryanın umumi 
harpten ıonrakl durumunu 
tahlil eden eıkt bir yaz11ını 

hatırlatmakta ve bu yaz1d1Jn 
bazı parçalar nakletmek ıu 
retlyle A vulluryanın sene
lerce ıuni bazı enjeksiyon· 
larla yaıatıhoak Jıtendlilni; 
A nupanın ortaaınd" her ta 
raftan budanmıı ve alır 
borçlaran yüksek faizleri 
altında ezilmekte bulunmuı 
k6çük bir devletin bu va 
zlyette hayatını fdame ede 
mlyeceiiDI; bu vaziyetin iıe 
dahtldekt naısyonal ıoa yalu
ml kuvvellendlrdfğınl ve bö 
yleltkle anılus taraftarl.uı 

nın, karıılarında hfçhir ma. 
nıa bulunmıyacak Jcadar llu
vvetlendıklerlnl; bizzat Şuı 
ntgln çekilmek zorunda ka · 
larak yerini İnlcarta bır1tk · 
bjnıı anlatmaktadır 

Muharrire göre ırntlu ı me· 
ıeleıinln A'vuaturyad.tl bir iç 

politika balcınundan tahlil 
ve mü1:akerealne lüzum yuk· 
tur. Bu ltf h•rlcln oaııl kar-

tORlt.DlLI 

tıhyacalına gelince: Muhat· 
rire göre Avrupa bugün tki 
büyük cephe halindedir ve 
harp ed~cek bir durumda dt!ğf 
ldır. Hununla bere. Lt-r bu &on 

hap o kadar acıdır ki, 
Avrupa bunu ıuratını ekııt 
m~den yutmıyacakhr. Bun· 

dan ıkt ıene evvel gayrı aı 
keri lıır mıntaka olan Ren 
havziıı.ıoın ltreali knrııaınde 

suıtuldııranı acı acı hatırlı 

yacak ve bu yüzden kendi 
lerloJ bir türlü affetmeyf'cek 
olan Franıızlııır, licaba bu 
gün bir ıürü müttcf ıkleri ve 
doıtluı buluoan Orta Av. 
rupado. vukua gelen bu ıon 
tebeddüle lcatlanabilecek!er 

mt? İoglltere ıuıacakmı? 
Çekoslovakya oe yapacak? 
Poionya, bu tıe mütemayil 
bir vazlyet takınacak mı? 

ve, nihayet muharrir ıon 

tkl sualini ıoruyor: 
- Roma protokoll~rfyle 

A. vusturya ve Macarbtana 
hafit olan ve Tuna havza 
•ındll bunca milfi menf aatl 
bulunan İtalya ne yapacak? . 

- Kanlı 1ç hadtıeler için· 
de boğulmakta olan Sovyet 
Ruıya. bn durumda ıaal i y e· 

te geçeb ı lt'cek mi?. 

ADRES 

f/rzuya,/V/odele Ve Modaya 
Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağ/ani 
ltk .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

Memnun BırakJ/ır. 

Saym Müşterilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

YEŞİLLİ t PEK SOKAK 

JtUllUHl 

27 MART 1931 

N o: 11 

- Bcılıktsir 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

İıte Avrupa politika sah · 
n~ıfnde açıkta duran sual· 
ter .. Acaba Avrup" yem bir ! ......... ••••••••••••H•: Bandırma Ticaret Odasından: 
harbin önüne geçmek ıure • ;:. • 

: YOKSULLAR BIRLlul : Bandırma Ticaret Odaıına ait ve Bandırnuının Şehit 
tiyle bu ıuallerln cevapları -
nı verebilecek mi?. Bütün ! MENFAATINA ! Süleymanbey caddeıinde kain 55 numralı il.i kat ( içinde 
dünya bunları derin bır deh : : kl bölme camekanlar dahil değil ) kargir bir bı.p binaaı 

1 k k d 
: Kostümlü Balo : ı 2490 aayılı kanuna tevfikan ve lUOO lırA brdeh mubam-

ıet e ta ip etme te lr. _____________ ,: : men ile açık arttırma ıuretile satılığa çıkarılmııhr İhaleıl 

Balya asliye hukuk 
hakimliğinden: 

: 2 Nisan Cumartesi : 29 3 -938 Sah aünü ıaat 15 de Band ırmll Ticaret Odaıın · • • • ! f/kşanll Şehir Kulü- !( da müteıekkil komuyon huzurunda icra kılanacağından 
: bünde Verilecek. : taliplerin ı,Ou muhammen bedel blo hra üzerinden yüzde 

Çaoakkalede ikamet eden 
avukat Sıtkı kardeıt f aık 
oğlu Talısine 

: : yedi buçuk pey akçeıini Handırma Ticaret Odaeı vezneıl-
• • n e yatırmaları ve bu bapta ısrtnameyi görmek üzere Oan 
~ ...............•....... .., 
r•••••••:••••••~•••••••.. dırma Ticaret Odasma müracaatları ilan olunur. 
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80 
Karınız Deliler köyünden 

Oıman kızı Ayıe tarafından 

aleyhinize açılan boıanma 

davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: 

: Pazartesinden baıka her ; B 1 d • R• t • d 
: ıfın çıkar. Styaıal gazete .. : e e ıye ıyase ın en: 
: Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhğı:400 : 
: Say111: 3 : • • • 

1 - Atatürk parkmdaki g&zinonun iıletilmcsı 1 4·938 
tarihinden ıttba ren kira ya verilecektir . 

2 15·3 938 den itibaren 15 gün müddetle nıüza· 
Bu kere namınıza çıkarı · 

lan davetiyede bulunmadıiı 
nızdan dolayı bili. tebliğ ia 
de edildıği mubaşir tarafın 

dan verilen mepuhattan an· 
laıılmış olduğundan müdde 
inin talebi üzerine ilanen 
tebltğat yapılmasına nıah · 
kemece karar verilerek yev · 
mü muhakeme 7 ·4.938 per · 
eımbe günü aant 14 de ta
lık edilmittlr. Yevmü mez· 
kurde isbah vücut etmedeği
niz veya bir vekil d hı gön
dermedıjlniz takdirde mu 
hakemeye gıyabınızda devam 
edileceği teblığ makamına 

kaim olmak üzere tlan olu· 
nur . 

: Günü geçmit ıayı lar 25 : 
: kuruıtur. : yedeye çıkarılmııtır. 
: ADRES: : 3 -- İhaleıl 30 3 938 Cuma günü saat 15 de Bel~diye 
! BALIKESİR TÜRKDtLI i Encümeninde yapılacaklar. 
L ~ 4 - Tahmini bedeli ayhğı elli liradır . 
mit•••••• ••••••e•••••••.. 1 5 - tletme hakkındaki ıartnamesi tadılen tanzim ed 

Çocuk Esirgeme Kurumu tlmiıtir . lıteklilerin ıeraiUni öğrenmek ve fazla malumat 
almak fçjn Belediyeye mürac&atluı . 

Baş~anlığmdan: 6 - Pey süreceklerln ihale tarihmden evvel yüzde 7 ,5 
dlpozito l ıuını Heledlyeye yatırmaları ilan olunur 

Vilayet Ma 

28 3 - 938 Pazarte&i gü· 
nü nat 20 de Parti kura 
ğanda Çocuk Eıirgeme Ku 
rumu kaza kongreıt topll\
naceıiından Kurunı üyelen
nlo teırifleri rica olunur. 

Çocuk Eıtrgeme Kurumu 

Baıkanı Doktor Kamil 
Se!llioğlu 

amından: 
1334 Doğumlulann Yoklaması: 
1 ·Ntıao 938 tarihlndeo itibaren 1334 doğumluların ılk 

yolcJamalarımn askerlik ıubeılnce yapıl1ıoağının, fakat bu 
ilk yoklama I~ in ıubeye harcsrah tahstıah verilmedljinden 
nahiye ve köylere gidilemiyeceğlnin ve bu ıebepl" nlıan 
ayı içinde herhangi bir tı için Balıkcııre gelecek 1334 do 
iumlu ı rahn nüfus cüzdanları yanlarında olduğu halde 
ıubeye uğrıyarak yoklamalarını yaphrmalan \' e hastalık 

veya saire gibi bir mszerf".t dolayiı!le merkeze gelemiye
ceklerin de nüfus cüzdanlnrmın köy lhUynr heyetinden birt 
tarafından ıubeye gettrilip kaydettirmeleri ve 1334 doğum
lu olup 8fthkeslr askerlik ıubeıi nmıtekaaınds bulunan ya· 
bancı eratan da yoklarna için ıubeye gelmeleri ve aynı .ıll 
manda ihtiyat ve ruhsatlı eratın yoklamatarı da yaprlaca
imd n mahalle mllmenllleriyle muhtnrluın aıağıda yazılı 
zamaolarda nüfus defterleriyle bJrltktc ıubeye ıelmeleri 
illa olunur. 
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Defterdarlık dan: 
Maballeıl 

Ay gören 

Mahallt>si 
Aygören 

Sokağı 

Tatlı 

Sokağı 

Milttara 
80 m,.tre 
murAbbıu 

Cinsi 
Aua 

Bedeli muhammen 
24 lira 

Cinai Kapu No: Bedeli muhammen 
Arsa ve 2 320 lira 

oda. 

Yukarıda enafı yazılı hazineye itlt g"yrl menkuller 
12 3 938 tarih inden 28 3-938 tarihine kadar l 5 gün ınüd
detle müzuyedeye konulmuıtur. Ta itplerın yüzd~ yedıbu
çuk p y akçalarlle müzayedenin yapı1acaiı 28 3 938 tari 
hine müaadıf pazartesi günü ıftat 15 de Dl!ftrrdarlık dai 
resinde bulunmaları , fazla malümat istı~ enler milli emlak 
daireıine rnüracaatlart. 4 - 1 - 85 -
Edremit Ortaok 

DirektörlUğür den: 
Okulumuzun ıhttyacı olau (10) kok ıol:ıaaı ve (3) com· 

la dolap 14 · 3 938 tarihinden itibaren on heo fin rnüd 
detle ıaçık eksiltmeğe konulmuıtur· ihale 29 mar:t ıah gu
oü yapılacaktır. Taliplerin okulda müteıekkil komlıyona 

müracac1.tları 4 1 82 

Bahkeslr merkezi ile Btğadıç, Çafıı, Kepsüt, Küpeler, I===================:.:====::-:: 
Şamlı, Durak nahiyeleri ı ntssndan . 15 ni11tnA kadar . Sabıbı ve Baımuharrirl: Bahkeaır Mebuıu H. KARAN 

· Koru ·u, Oamanküy, Savftflepc, Kunakpınar, Yaan lar, Çıkarım Genel Dırekt3rü: fU~T BIL'AL 

İvrlndf n hlye!erl 16 nlıand•n - 30 nlıana kadar. BattmyerJ: Vili.yet Matba11ı Bahkeeır 
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