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Kamutay Çalışmalarına Başladı. 
~ükümet 1938 Bütces;ni Kamutaya Tevdi Etti. Bunda Geçen Yıla Nazaran: 

MUDAFAA BUTCEMİZ ARTIRILIYOR .. 
Kültür, Ziraat, Sağlık İşlerinede Fazla Tahsisat Ayrıldı. 

Bütcenin VekQnu: 248 Milyon 300 Bin Liradır. 
lamuııyıı düntü toplır.tısn da mur.urin kan unutun bazı maddelerinin dr üi1tirir11ısine dair liyi~a kabul edildi. 

Ankara, 2 (A A.) Ka· 
mutaJ, ktt tatilini bitir 

mit •• bugün tekrar çalıı · 
malarsna batlamııtır . 

Hülıumet ı 938 yıh büt
ceıtoi K"mutaya vermiıtir 

B6tce, 1937 yılı bütcetine 
nazaran on yedt milyon faz· 

laıtle tkt yüz kırk ıekfz mil· ı 
yon Oç yüz l:ln liradır Büt· J 

cede memleketin müdafae11 

için on beı milyon, Kültür. ' 

----= 

Yugoslav·' 
Basıekili Bılgrıdı döndü 

Belırad, 2 (Rad10) 
Yugoılav Baıveklll B. Sto-
yadlnoviç Bel.ırada d6n. 
müttür 

Bet Hktl; naz11lardan me · 
buılardan ve bir çok b6yük 
zevattan m6teıekkil btr he. 
yel tarafından karıtlınmıt· 
tir. 

Zeytinyağ F abrikalar1-
na Dair Bir Karar .. 
Noksan Çalış;;.-F abrikaların 
Muafiyet Ruhsatnameleri İptal 

Edilmi-yecek. 

B. ŞAKIR Kt.SEBIR 
Ankara, 2 (A.A.) - lk · 

tiıat Vekiletiadeo teblii 

edilmtıtır : 

935 ve 936 Yıllannda 

zeytin mabıuli6n0n aslaiın 

dan dolayı zeytin yaiı f ab 

rı kalarandan, bir luımının 

nokean çalaıtaiı ve ll11mının 

da hiç çalaımadıiı an · 

laıılmıf •e bu fabrikaların 

mahsul azlıjı dolaylıile yu 

k11rufa vazılı yıllarda çahı 

maları mücbir hır ıebep ola· 

rak k11. bul edılmtı olduğun -

dan ı.efUnyafı fabrikaları

nm muaf ayet rubıatnamele · 

rı ınmflarımn bu yüzden ten· 

zıl veyahut ruh .. tnameleri

nın ıptal ed:lmemeıi takar

rür etmitUr. 
Sallık ve Zıraat ıtbi fay. 
dala itler içın de geçen yıl 

hlteeıine nazaran alta mil 
yon bet yü2 bin lira kadar 

fasla tahılaat konu'muttur 
Rtiyuk Mil/ti Mullsi Toplonfı Halindi' 

Protramlara bailanm•t 1 df'vreıini bitirerek bugün 

olae demiryolları iuıaatı ve mesaisine dernma baılamıt 

M•arlleı••e lçia lcabeden hr 

arada memurin kanununun 
84 ve 85 inci maddeleri hn· 
kftmlertnln deiıttfrllmeaine 

alt kanun lityıba11 d" kabul 

edllmıohr. 

l~gilt~renin Bü~cesi l Alma.!'yayı 
Bır Milyar Sterhng . . ii11 Uınlar ı~~rikltta

"•rııltl,lar da a rıc. tem n ' fıkret Sılayın baıkanlı 
etltlmtıtır . iında yapılan bu ilk top· 

Ankara, 2 (A.A.) - Rü 1 lanhda ruznamede bulunnn 

yGlı Mtllet Meclııı kıt tatil 1 muhtelıf maddeler ve bu 
Kamutay cuma gOnO top 

lanacaktır. 

Almanyanın Atacağı er Adım ltal
ya fçin Bir M ağ 1 Q b i yet midir? 
llıınyanın manfaatıen, kendısmi cenuba ve lkdün z n yeşıl sahılleune tevc'.h 

edıyor, italyanm menlıı t'~r i ise Alman da'g : sınt Alp dağla unda tutmıkladtr. 
mllnyanm attığı bir adım 
İtalya ıçlo bir maAlübıyet 
olacağı gıbi, bunun akıi de 
Almanya için ayoı olacaktır . 

( Sonu l klnd "1'•f11dı. } 
= = 

- -lngiltere Hava, Deniz. Aşırı Ve 
Donanma K uvvetleriniA rtırıyor 

( nglli:ı Harp Gemileri 
Londra, 2 (A A.) - İn ılltereoln 938 bfttceıi bir 

ıı n~n11ırlır? 
Pariı, Z (Rad10) - Av

rupa yaztyetinl tedkık eden 
ı•zeteler Alman malletlni 
idare edenlertn tabrdıltta 
bulunduklannı yazıyorlar . 

Tokyo, 2 <RadJo) Çin 
kıtaata dCin bir tehiri ıeri 

almııtar. 

Japonlar bazı taarruzlar 

da bulunaıuılarta da . vad

yette kayda pyan bir de 
1 iltlklik huıule gelmemithr. 

Hitlerin 801111 Sıyahıtı 
Miiano, 2 (Radyo) - Hıt 

lerio , İtalya ıeyahata mlna -
sebetale hazırlıklar yapıl

maktadır. Mılino ve Roma· 

ı Çir - S o v y e t Ademi 
Tecavüz Misakı .. 

milyar iıterltogi ıeçmlttir da, lhtierio ikametine mah 
Yüz elit harp gemlıi inıa ıuı ikametgahlar hazırlan · 

edilmittlr. 935 Nisanından - mııtır 

heri anavatan hav" kuvvet- I •••••••••••••••••••••••••• 
lerl ellı ikiden yüz yırmı üçe 

1
: Küçük Hab&Jllf i 

(tkarılrnıştar. ı \••••• ••••••••••••••••••-' 
Donanma ve d"!nt:ı aım j * Balkan Antantı ıle ali 

B MUSSOLINl 
lm • Romtt tbresınin mağ

lup olmıyacağım ilan etti 

ler Halbuki doğru hır mu 
8 . HlTLER hakeme vaztyetı batk" türlü 

Timpul ıazetesl -Roma · göatermekledır Oinmizm 
&.rltn lbreıi ,, baehiı alhn· dolu iki genç mıllet, mev· 

d neırelUfi bir yazıda ez 1 cut YllZiyetlerln ka ti lcuar 
e-ı. töyle diyor: •c • lara kartmnda kalmak gıbl 
b ezeteler, bir müddetten· 

1 
•i Avrupa ıiyasetinde bir nıuha lefett" teaadür et 

deı 1 1 mekte lirler Merkezi A vru · 
fftU! e.r oldutuou ve yeni 

~~lukların da bir ibre,•e boğ 1 paya ve 011rka doğru ken 
•ltıiını muttasıl ynzmak dılerıne tek bır yol ka l mıı 
tad.ıar · V aaiyeti bıtarll f ane l ır O d" ·ı una ,·oludur · 
bı, 
b ıurette tahlsl edenek 
~"'1 Çocukca bir hareket 
~:"unu ı&rür6z halya tle 

lllay• el•l~ vererek Ber· 

Bu h ovallde pnnc:crn.zı n 

ızm ve neola tinlznı. ıkt ı111 di 

f 
ve siyaıi rek .ıbel dolayı!r ı lc 
daima ~arp191H•.aklardır Al -

M;sak, Daha Müessir Bir Yar

dım itilafı ile Zenginleştirilecek. 
Şangh1tv , 2 (Radyo) 

Japonlar; J .. pon ordularının 
{Sanj) y~ dofru ilf!!r lemekte 
o!duğunu ve on dokuzuncu 
Çin f ırk1111nın , mütemadı 
yen rıcat ettiilnl, 70 bin 

ktıtlık bir Çın kuvvetinin 
muhAıara edilmek üzere bu 
lundURUDU yazıyorlar 

Tokyo. 2 (A.A ) Mı 
va ko gazeteıinln bıldfrrlijl 

ne göre rnüfrit sei cenah 
v~ mfafrıt ıol c~nah partile
,. t..rafından te rtip 'dılen 

nümaylıler menedilmittfr . 
Bundan maada ınılıi sef~r 
b~rl fğe muı. rıı. of anlar11 bü · 
r:um eden s11ğ cemıh pnrti 
lerı tarafından duvar lara 
anlan ialnhudakt"Kahroltun 
Muhalifler" atbi ıiddetlt cü· 

mlelerin yazılmaın da mene 
dtlmittlr . 

l.ondra, 2 (AA) -- Ha 
vas ıjanınnft Lentnarattan 
bi'diri dlj•rıe. aöre ivl haber 
alan mehafeller, geçan vtl 
Çın tle Sovyetler Bırlıği l\ra-
11nda imza edılen ademi te 
cavüz mi1akının d"ha milea· 
~•r btr yardım Uilifıle zen· 

· ginleıtirtlmit olduiunu be 
yan etmektedirler. 

Dost mümessifır gitti. 
Ankarn , 2 (A.A) Yu 

nan Raı:ırektli ile Romanvft 
Hatıcfve Müıteıarı, dün ak 
ıam teza hiirler arasında 

l~t nbuld"n memleJcetlerlne 
döorpüılerdtt 

hava kuvvetleri de arhrıl kadar Türkiye - Yunaniıta11 
maktttdır . 

Londra, 2 {Radyo) Ga 
Zf!teler, btlha11a Deyl Meyi 

ve Ntyüz Kronlkl, yeni ıene 
büdceıinln bir milyar lnıiliJ 
llra11nı 11eçeceitnt 1azıyor · 
lar 

11ıkeri ittifakı Puıate iyı 
kıu,ıll'lndı 

* lielgrad Demiryolu üze 
rinde bır kftza oldu, trenl~r 
ıecilct1 * lktiıadi KüçQk Antanta" 
Bükreı toplant111nda, hava 
milnakAlitı itleri de 16rüıü 
lecektır . 

Deyi Me,ı, deniz büdce· 
ılnin 120 malyon foaılız il 
ra11nı aeçecejınt.Ntlüz Kro- * Muhaceretlitlnln tndkkı~~-

l fım temin mese eılnt te •• 
nk ide 938 39 deniz tahıiıa- 1 d k 1 k f n bu 

~ ece o an on era s, 
tanın cuma günü netroluna- stlbah Cenevrede açılmıthr 
cağını, büyük, k6çük yüz 

Konferanfll. muhacir celbe 
elli harp gemlılnln yapıla · 
cağmı haber veriyorlar . den ve mulıaclr ıevkeden 

Yem gemiler, tezıiha ko 18 memleket ekıperlert it 
nulacaklarla beraber 150 tlrAk etmtılerdlr. 
den fazla olacak, bunfar * Suriye bükjımeh ile 
araeında 5 zarhlı, 5 tayyare Şanı banka11, a\tm kar · 
gemisi , 17 denizaltı ıemlıi, ,,lığını y6zd~ ondan Jli7.dr 

40 kr .Jvaz6r veMir aemıler otuza çıkaran bir anl•t"'• 
buluaaoaktu imn etualflerdit' 

• 



• 

SAYFA: 2 

Almanyanın Atacugı Her Adım 

Italya için Mağlubiyet midir? 
( Baıtaraf ı birinci aa yf ada) 
Almanyanın menfaatleri, 
kendlılni cenuba ve r. kde-
nlzln yeıtl Hhlllerlne tevcih 
etmektir. hal yanın daimi 
menfaati lıe Alman dalgasını 
Alp eteklerinde tutmaktır. 
Nümaylıklrane nutuklarla 
ve ıatafatlı ziyaretlerle ha
kikati 6rtbaa etmek beyhu-
dedir . Almanya tle ltalya, 
nıD menf aatlerl biri birinin 
zıddıdır. Hiçbir m6ıterek 
menfaatleri yoktur. Berlln -
Roma lbreal korkaklara ür
kGtmek için yapılan bir ma 
nevradan baıka bir ıey de
illdlr. Ortalıkta hakim olan 
yalnıı elupanılyon ihtı yacı 

dır. Bunun için ltalyaya iki 
yol ıörQnmektedir; Akdeniz 

•• Tuna. 
balya Akdenlıde, lnılllz 

ve Franll'ıların daimi men 
f aatlerl tle çarpıımaktadır. 
Franıa ti mali Af rlkadakt 
mGıtemlekelerlne ııden yolu 
bayatı pahaıına mu haf aza 
etmek mecburiyetindedir. 
lnııltere tıe, Htndiıtanı ve 
Uzak ıarktakl milıtemleke 
lerl ile kendlılnl hafi.yan 
Cebelihtarlk ve Süveyt yolla 
rını emniyet altında bulun 
durmak zaruretindedir Bu 
huıuıta ne Pariı ve ne de 
Londr" biç bir veçbıle bir 
anlaıma kabul edemezler. 
ltalyanın ananevi ılyaaetl 
bu hakikatlere dalma uygun 
ıeliyordu ltalya mütemadi 
bir ıurette lngilizlerle bir 
doıluk lçeninde idi Habe 
ılıtan meıeleıine aıt bazı 
yanlıılıklar, Qç bQyük harp 
devletlel'lnln ta bit cepheleri
ni bozdu. Darıınhfın btr 
tezahQrl olmak üzere Muı 
ıollni, Berlln - Roma ibresi 
nl ibdaı eyledi Fakat rra 
ltıt ve aaburlu olan lnglliz 
ler bundan ürkmediler Bu 
ıOn ııbu ibre, lnııltz - hal 
yan mOzakelerile trhlıkeye 

dOtmOıtOr. Be müzekereler 
bu gOn olmazH yar1n hüı 
nü ıuretle neticeleneceletlt 

Alamanyaya gelince: Onun 
lnıtltz doatluiuna ıbtiyacı 
vardır Almanya, İngllterrnln 
muvafakıııfl elmak11zın Tuna 
ve ıarka dotru btr alnaıma 
yapamaz Kezalik Ruı me · 
ıeleıl de Lonrlranın mQza· 
hıııretı olmak11zın balledı l e 

me~. 

Şımdfkl Alman hükdmet 
erkim araaındakl ıtddrtll 

mücadelelerin aebeb nı lngıl 
tereye muvafık bir lıtlkamet 
takip edilmek arzuıunda ar 
amııık l&zım ıelmrktrd•r. 

lnılltereye ıelince: O s6 
lc6nP.tle •beklemektedir lb· 
reyi teıkıl eden ilet arkad111-
tan hanıisi daha e;,vel 
Londra ile barııacaktır . ilet 
doıttan hanılıl dilerlnl da
ha evvel terkedecektir? 

Avrupanın bugünkil me
aeleıl budur Bunlardan han· 
ıııt daha evvel Londra tle 
anlaıı;aa Tuna havzaıında 
ıerbeıtlye nail olac&ktır! 

Roma - Berlln tbreılne ta 
kılma~ lıtıyenlerfn, o za 
man elleri havada klllacak· 
tar 

17 Şubat 1938 tarihli 
Clrentul ıazeteıl • Bercb
teııaden m6likahnın esrarı ,. 

baılıiı altında neırettiil bir 
yazıda dört ı6z araaında 
çok mOhlm mQllkatlar ya
pıldıfına ve bu mGlikatlar 
da T~na hanaıı meıeleılnin 
rle 16rtltGldQfüne ltaret ede 
rek eacOmle f6yle diyor: 

• B_ly6k bir harbe hasır-

lanan Almanya, cenubi ıar· 
ki cenahmın temin edilme -
ılnde tarar etmektedir. hal. 
ya ile Almanya Tuna hav· 
zaaında yekdiğerine zıd ga · 
yeler takip etmekle beraber 
Küçük ltılif ve Balkan An
tantı için Roma ve Berlin 
arasında bir mutaba"i efk6r 
mevcuttur . 

Almanya, Avuıturya ve 
Macaristan ordularının, Al 
man ordusunun kontrolü al 
hna girmeıi fikrini çoktan 
beri takip etmektedir Lakin 
aynı zamanda , lngıltere ile 
mühim müzakerelere baılı

yan ltalya da, kendi arlca 

11nda Macl'risten, Avuslur
yanın ve Yugoılavyanm bu 
lunmaaını lıtemektedir. Ay 
nı zamanda yeni Alman ha· 
riclye nazarı Rıbbentropun 

iyi teabtt edllmtı bir pİam 
vardır: Merkezi Avrupada, 
halya, Almanya, Avuıturya 
ve Macarfıtandan mürekkep 
kuvvetli bir blok teıkill ve 
bu blokun iki cenahı da 
Yuıoılavya Vf'! Polonva ta
rafından temini . 

Rıbbentrop kendi tezini 
lıbat etmek için Avrupanm 
ideoloji noktal nazarından 

yakında . bir uçurumun ke· 
narında bulunacağmı söyle 
mektedlr Yine mumllilyhln 
iddiasına göre, Macaristan. 
ıktiaadi noktal nazardan it 
alyaya bağlı olmakla bera
ber. Alman - Macar ordula 
rı erkanıharbi~·eleri arasan
dakt tam anlaıma lu iki 
ordunun yekdljteriyle teırlki 
mesaisini temin etmrletedir. 

Avusturya meıeleııine ge 
f.lince, bu, biraz daha 1or

dur. Alman - Avusturya or
duları yalnız manevi naktai 
nazarda o birbirlerine bağlı
dırlar . Siyasi noktal nazar
dan meıele b"ıkadır: Ne 
nasyonalizm Avuıturyada iyi 
bir zazarla görülmektedir. 
Ne de Alman orduıu, Ausc• 
hluı taraftar1dır 

Yıne ayna ıazete , "Mus 
ıolınl ne yapıyor?,, l:hıhğı 

altında netreltılı bir yazıda 
ezcümle ıöyle dıyor: 

.. Almanyanın oynanıa kta 
olduiu oyundan tamamen 
haberdar olan Muuolınl, bu 
vaziyet karı11ında cereyan 
eden görüımelerde Muuoli 
ni, vaz.ıyetın tf'nvlrınt iste 
mııtır . Bununla iktifa etmL 
yen Mussolinl, verilen temi· 
nalla ra rağmen, İtalyanın 
Avuıturya cihetindeki hu
dutlarını takviye etmiye 
baılamııhr . Şimdi bu hudut 
ta beton arme fat ı hlei.mlar, 

siperler yapılmaktadır Al 
manyanın A vuıturya hudu 
duna doiru lnta ettiği oto
mobil ıoıelerl bu rıtthkamla 

rın yapılma11na ıebf p ol 
muıtur 

lıte, ıeçen gün yapı 
lan Hitler Şuıntg mü 
likatı bu atmosfer !çe 
rlıtnde yepılmııtır. Yukarıda 

ztkrettlflmlz bu mesele bu 
g~rüımede mevzuubahı ol 
muıtur. 

Şuınlg, Alman Avustur
ya takarrubu meıeleAınin, 

Alman hariciye nezaretinin 
zannettıil kadar kolay ol · 
madıfını s6ylemek mecbu
riyetinde kalmııtır . Şuıniı, 
Httlerin yaphiı bütün teklif 
ler kar1111nda ~çok ibtiyath 

TÔRKDILI 3 MART l38 

" 1 - SEHİR HABERLERİ 
~ 
1 
I 

s 1nd1rg1 da Vapllan : Mahkem~ler~e: • w . 

S ü re k Av 1 a r 1 • • Bekçının.Evınde. Eglen
2 Senede 1100 domuz öldürüldü. 
Bir Meyva Fidanlığı Kuruldu. 

.. -=-; .· • ,.. .. '. " .. ~ . : • - . 

SINDIRGIDAN BlR GÔRÜ/\ÜŞ 

Sındırgı meyva fidanla• 

ğanda bir sene içinde 9670 

adet muhtelıf fld11n yettı -
tfrllmıı ve ayrıca on bir ne-

vi aıılı meyva fidanları ile 

anaç meyva bahçesi hazır 

lanmııtır. 

Bundan baıka meyvasız 

ağaçlardan mürekkep birde 

Halkevinde 
Acılacak , 
Sergi 

Önümüzdeki pazar günü 

Ha kevinde Yoksullar Uirh 

gi tarafından bir sergi açı 

lacaktır. Sergide cemiyetin 

kendi tezgahlarında doku · 

nan eıyalar teıbir edilecek 

tir. 

- - --

Kendi ken~ ini yaralamış 
Handırmftnın Sıfırcı nahi 

yesine beğh Kareçlık köyün· 

den Hayıf . oflu Hefer 

ava çıkmıt ve elindeki dolu 

bulunan tüfenk ateı alarak 

çıkan saçmalar sol elini ya 

ralamııtJr. 

Yanlı hastahaneye kaldı 

rılmııtır 

hareket ederek derhal ce· 
vap vermenılttir Nıhai bır 

cevap için mühlet islemitlir 
Müzakerelerin tehırine ıun 
sebep olmu~tur: 

A ) Hitlerın teklıfleri bi
raz geç olmuıtur. Çünkü 
lngiliz lt,.\yan müzakeresi 
baılamıı bulunmaı tad1r. Pu 
müzakerelerin, Tuna havza 
sında lnkiıaf edecek hidiıe 
ler üzerin~ derin tesiri ola
caktır Bu inkir edilemez 

B ) Roma ile Londranın 

anlaıma111, Roma ile Parisin 
de aolaımaıı demek olacak 
tır. Bu da hiç fÜphesi-z, mer 1 

kezi ve cenubu ınrki Avtu 
padaki kuvvetlerin derecesi 

1 
nl eııeıslı ıurette değlıtire 

cektir 

koru teıta edtlmtıllr. 
lkı ıenedenberl kaza da 

hıltnde, nahiyelerde ve köy 
lerde tertip edilen sürek av 
larıoda mükellefler hrafan 
dan 1 100 domuz öldürGl 
müıtür. 

Diğer ziraat ltlerlnde de 
iyi çahımalar göze çarpmak. 
tadar 

Savaştepeda ıa~sildara 
hakaret edenler 

Bir ay evvel Savaıtepenin 
Mecldtye köyOode muhtar 
ve ihtiyar heyettle. muha
sebei hususiye tahıildarı 

Zühtüye \'8Zife hnllnde haka 
ret ve üzerine sopa ile hücum 
etmekten suçlu ola n Meh 
met oğlu Malilln dün ıklnci 
asliye cezada muhekemesi · 
ne bakalnııttır 

Suçlu hldiıeyi kimilen 
inkar ederek, böyle btrıey 

olm~dığım iddıa etmtıtlr. 

Şahitlerin celhi için mu-
hakemenin 28 mart 111at 
on beıe tal ı kıoe kınar \le 

rilmlttlr. 

Bir ~ız kaçuma vakısı 
Balyanın Orhanlar nabiyeıi 

ne bağlı Koyuneri köyünden 
İsmail kızı Hatıce. yine bu 
köyden Ahmet oğlu Mehmet 
tarafından kaçıraldığından 
ıuçlu yakalanmıı ve tahki 
kata haılanmııtı 

ğı zannında hulunmıya hiç
bir ıebep yoktur 

iıte, Alman AvusluryR 
müzakereler inin teh irine bu 
noktalar ıebep olmuıtur 

MuHolinlye gelince. mu· 
mnileyh Rom . Ber lln ibre 
sine yeni kuv vdler i hak et 
mlye uğr~ıacaklır. Almanya 
da aynı şekıl de hrea ket ede 
cektir Çünkü Hitler, Alman 
ordusunun ve afır sanayii 
nln aldıkları vaziyetler do 
layııiyle bir çıh mP.za ıap 

lanmııtır H ı tler bundan kur
tulmak için her çareye bat 
vuracaklar. 

Almanyanın bu iki mühim 
kuvveti . bugün Rtbbentro· 
pun tak ip ettiği herici sıra 
setten memnun değlllerlitr • 

Le Ftgaronun 15 ıubat 
sayısında, Wladimlr d'Or 
measonun baı yazuı: 

Baıbakan Hitlerın 20 ıu 

C ) Mussolfni, lngıltere ıle 
yapılacak anlaımanm ne ka
dar ıüreceğ lne imli ka naat 
getirmeden, lta ! yıının harici 
ılyaıetlnde tadillt yapılaca- 1 

( Sonu D6rdQncü Sayfada ) 

ce T ertıp Etmışler .. - - -------
Suçlular mahkemede bir kadı~ra birlikte bekçinin ııinı 

nasıl girdiklerini ınlalıyorlar. 
Dün ikinci aallye ceza 

mahkemeılndt>, çarı• bekçiıl 

Mehmet oilu Rıfa

hn, kendisinin ve aileainin 
bulunmedığı bİr sarada, 

ıece saat ıekfzde evine 11· 

rerek yanlarında getirdik· 

leri Kamer adında bir ka 
dın tle ellentl yapmak ve 

bekçi Rıf atın evde bulunan 
otu'l beı lira paraıını çal
mak ıuçundan Şaban oilu 
kahveci Ahmf't ile arkadaıı 
Böl6kbaıı oilu lbrahtmln 
muhakemelerine bakılmııtır. 

Riyaset makamından ıo 

rulan ıual üzerine ıuçlu 

Ahmet: 
- Bu ev dayımın evidir. 

Rıfatın burada kira ile otur
duğunu bilmiyorduk. Arka
daıım İbrahlmle beraber 
Kamer namında bir kadım 

Halkevi 
Temsil kolu yeni bir piye
sin hazuh~larına basladı 

llalkevi temıil kolu, lbnfr· 
ref ık Ahmet Nuri merhumun 
"llissei Şayia,. adındaki 3 
perdelik komedisinin prova
larına laılamııtır 

Eser önümüzdeki hafta 
içinde temsil edilecektir. -

Gece bir kahve~ı çıkan 
~aıgı 

Dün gece Uluı oteli kah
vealnde, Gündoğan mahalle
sinden faytoncu Nazif oğlu 
Ramazan ve arluıdaıı İnönü 
mahalleıindeo lbrahlm oğlu 
Sami aratında btr kavga çık· 
mı ıtır 

Kavga neticesinde Rama 
zan ve arkadaıı Sami, kah 
vede bulunan ıöfer Muıtaf a 
ve Dinkçiler mahallesinden 
kahveci Talat ile Hıaariçı 
mahall~ıinden Ahm~t oğlu 

Halili sandalye ile baılann 
dan yıHalamııludır. 

Suçlular yakalaıımıı ve 
tahkikata baılanmııtır. 

Bir hırsızh~ ~ıvısı 
Edremitli Nurtnin Kasep 

lar mahallesindeki ewlnden 
eıyasını çalmakla ıuçlu Kep
ıütlü llyaaan.dün ikinci aa 
live cezada muhakemeılne 

b11kılmıı ve iddia makam1nın, 
gelmiyen ıahıtlertn zorla 
ıetırilmeleri talebi üzerinde 
muh&keme 21 marta bıra 

kılmııtır -- -
Elini camla kesmiı 

Dün gece saat yirmi iki 
sıralanncJa Akıncılar mahal
lrslnden kir~mltçl N ıı:r.ıf oğlu 
18 yaılarında Ömer, ser 
boı olarak lzmirler mahal -

yanımıza alarak ellenmek 
için bu evin, açık buldu 
ğumuz ıokalc kap111ndan 

içeriye ılrdlk ve kilitli olan 
bir o<lenın pençereılnden 

içeriye ıeçtlk Fa Irat bu oda· 
da etya ve manıahn ize· 
rinde yemek balundufunu 
16rünce derhal dııarıya çık 

tık ve o eınada oradan ıeç· 
mekte olan mahalle bekçltl 
Ahmet tarafından yakalan
dık. etya ve para çalmadık ,. 
Demlı ve arkadaıı lbrahlm· 
de aynı ifadede bulunmuı• 
tur. 
Davacı bekçi Rıfat, bun. 

laran ıddtalarını red •e pa· 
raaının çaltndıiında tarar et
mtıllr. 

Şahitler dinlenmek Ozere 
muhakeme 28 marta bara -
kılmııhr 

Kızılay 
KömiJr 
Dağıtıyor 

Evvelce de yazdıiımız veç 
btle Kızılay Kurumu tara
fından ıehrlmtzde teabtt edı. 
len beı yiiz yokıula bugin
den iti haren lc6m6r veril· 
meie baılanacaktır 

Fakirlerin evlerine m6-
measiller va11taslle birer puıla 
daiıtılmııtır Kimürler Cumha· 

rtyet maballeıtndeki Kızılay 
deposundan Yertlecektır. 

HP.r mahallenin tevziat 
g6n6 ıu ıektlde teıblt edt\. 
mittir: 

Bugün: Dtnkçıler, Anafar· 
talar. Yenice, Altı Eyltl, 
Martlı, Cumhurly.et 

Cuma gQnü: Umurbey, 
Börekçiler, G6ndotan, Kur 
tuluı, ln6nll 

Cumarteıl ıinü: Karaot
lan, Çay, Sakarya, ~kın 

cılar , Ayı6reo. 

Pazar ıGnii: Altay, Ka· 
yahey, Dumlupınar, Oruç
gazi, Okçukara 

Pıtzarteıl ıüoO: Karalıa , 

Y ,&dınm. Hlıarlçl. Ele ma -
hallelertndeki muhtaçlara 
kömür verılecektir 

Her fıraatta yokıullara 

elini uzatan Kıaılayın bu de 
fa da. J•Plliı bu yerinde 
yardımı takdirle karıılarız 

Birinci asliyı cazı ~lkiıi 
Erdığa gitti 

Birinci aılı,e ceza hlldmt 
B. Hasbi Gürpınar, Adliye 
Veklletinden vutlen aallhi· 
yet üzerine Erdek adliye•inln 
tef titine git mittir 

lesinde Naclnln kahvesinde 
elini cama çarpmak ıurettle 
sat bileltnden yaralandı 

tından tahk•kata beılan 

m11tar . " 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Paula Vessely 

Viyana tıp fa ü\tesinde bir 
f ılim ç ,virdi. 

Köylülerle konuşma~ 

Ağacın 
ıs - Değeri 

83 cü maddenin nlıanh 
lar1 evlenmeğe mecbur et · 

memeıl prensibi mahfuz kal · 

makleı bernber 84 cü mad 

de ( nlıanlılından biri mu 

hik bir ıebep yok iken nl 

ıanı bozduğu veya tarafeyn

den birine atfedilec~k bir 
kusur yüzünden niıan bozul· 
duğu takdirde taksiri olan 

toraf dlier tarafa ana ve ba 
basına veya bu huıuata on 
lar gibi haraket eden sair 

kımıelere hüınüniyet ile ve 
nikAhın icra olunacağı ka 

naatı ile ihtiyar ettikleri 

mıuartfe mukabil rnOnuip 
hir tazminat vermeğe meç 

b~r ) tutuyor Nitan akdini 

boımakta, nlf&nlapmada ol 

duğu gibi, bir takım merulm 
ve bir ıeklt mabıuu tabi 

dejildir. Tahriren de, tlfahen· 

de bil& ıebt'p aralarındaki 

muhaberenin inkıtaı sureti 

ile d~ nloanlılardan blrlılnln 

bafka birisi ile niıanlanmıuı 

y :!kdiferine verdikleri yüzük 

ve hediyelerin iadeıi gibi 
ebc.aplerle nlıan akdi bozul

muı uyılır Bu ıuretle bo 

zulan nlıan üzerine kanun 
iki c;epht'den bakıyor Bu 

cepheden biriıi niıanlılardan 
biri ortada muhik bir sebep 

yok iken keyfi olarak niıa 

oı bozmaıı, ikinci cephe he, 
nitanlı)ardan birisine atfedl 

len hır kuıur yü%ünden nl 

ıanın bozulması keyfiyetle· 
ridir 

Taraflardan biriıi haklı 

bir ıehep yok fl< e n nlıanı 

bozıırsa olıaoın bozulmama· 
ıını lıtiyen taraf nitırnı bo 

zandan tazminat ister. 

ikinci bır cihet ise, niıan· 
lalardan birisi dığerıne atfe 

ddecek bir kuıur yüzünden 

hem nlıana bozar ve hem de 

tazminat ister. Bu talep ve 

davada muhik bir sebep yok 

iken nif""' bozduğu ve ya 
hut diğer taraf ta niıanın bo· 
zulmaaını i

0

cap ettiren bir ku 

Grane de ıöyle ıöyledı: 
Bu hiı belki müteka 

bildir . 
Yerinde uyuklıyan ıöfer 

müıterllerini nldı ve karlı 

plll üzerinde arabumı yü 
rQttü. 

Ona yol gösteren Vharton. 

Tudor 11tıli bir büyük bioamn 
önünde otomobili durdurttu 

ve methal kap111nı çaldı . 

Zarıf bir hizmetçi kadın 

kapıyı açtı ve bağırdı: 

- Oh! Bay Vharton l 

Onları bu)'ük oturma odn · 
ama 1ıötürdü . Villiams ve 

köpek ateı önüne yerl~~tik· 
lerl eınada biraz uzakta 
nyakta, Vharton ve Grane 

birbirlerini karıılık l ı bir an · 
tipatl ıle süzdüler. 

Hemen biraz ıonr& mer · 

dıvenden bir kadın indi ve 

bazı yer leri perlıan. parlak 

renk li Kafku hııılıluı üze· 
rıode biran sendellyerek . 

mütereddıt bir yürüyüıle on 
lara doğru geldi. 

Son derece çırkin , yıpran · 
mıı btr tıeıle : 

Ay, Varry Larry, dedi. 
Bu ellisine yaklaıan k•v 

veth ve iri bir kadındı; ıar 
luk çehresi. fevkalade boya

- lı ·"!e tamamen !tvtlceli ıdL 

Ap•ıtklr ıerbot, fÖmlnt! 

surun bulunduğunu isbat et · 
meal lazımdır Birinci fıkra · 

ya göre müddeaa ley h niıanı 
bo7.maaınan muh ık bir se 
bepten ileri geldiğini iabat 
etUfi takdirde tazminattan 
yakasını kurtarabileceği gibi. 
ikinci fakra ya nazara o da at 

folunan kuıur aabıt olmadı · 
ğı takdirde tazmloat!a mah· 

kümiyete de mahal kAlmaz. 
lbarei kanuniye ( muhik ıe · 
bep ) demekle iktifa edip, 
t'!ıbabı muhıkkanın nelerden 
ibaret olduğunu gödt"rme 

mittir Kanunun kaıdettlği 

muhik ıebep nlttrnlanmllZ 
dan önct' vakıf olsaydı ni · 

ıanlennııyacağı tabii olaD 

bir lrn .urdur Me11ell kızın 

nııan eanaeında baı"a er 
keki münaaebatta bulundu 

iu veva bakir olmadıfı ve 

yahtıA . kadınlak jçin kuıur 

sayılabilecek hir takım et 

var ve harekatta bulunma 

ıı, erkek için de ayyaılık ve 
kumarbazlık ve sefih bir 
hayat geçirme, ağır bir ha~· 

talakla malul bulunma, ıf 

. la.la ıervetinin elinden git

mesi, bir ceza ıle mBhkum 

olması gibi ahval esbabı 

muhikkadan maduttur. 

Ru kusurlar k11men lhti 
yaridir . Gayri ihtiyari olan 

kuıurlarda ntıanın bozulma
ıı için sebebi muhik tt"tkil 

eder Meıela kız lstemlye

rek arzına vakt bir te -

cavüz üzerıoe erkek tarafı 

niıanı bozabtlect>ğl g ı bt, ka 
zaen elinden çıkan bır kıı 

tıl neticesi mHhl<iim olan 

erkekten kız tarafı da n tıanı 

bozabılir . Bu ba btaki h z 
minat kabfthatli taraftan iı· 

tenilebıleceğı gibi kabahatlı 

taraf vefat etmit iıe vere 

ıeslnden de talep edılebilir . 

Vereıeye intikal eden bu 

tazmınat murisin, yani ölerı 

nieanlının sağ olduğu bir ıı · 

ra aleyhıne tazminat dava11 

açılmıı olmıuı tarh lleridır. 

Htnaenalevh niıanlı öldük 

Viyana tıb fakü ltesi tale· 

helerinin ağızlan ıevioçlerıo· 

den kulaklarına varıyor: 

Çünkü büyük Avusturyalı 

aktris Paula Ve11ely her gün 

fakültentn d'"'nlerine devam 

etmekted ır Fakat gÜ7.el ar · 

tiat bu 

mak 

derslere doktor ol 

değ ı l tıb tah~il eden 

bir kız roliinü etüt ~tmek 

için devam etmektedir 

Geçenlerde bu filımin ılk 
parçaları çevrllmeğe baı 1an · 

mııtır. Fakat ı,tn aııl tuhaf 
tarafı, bu filmin aktörle ri 

aras ı nd1ı Vıyananın meıhur 

hb mektebine mensup bü · 

yük oahılyetlerin de bulpn 

masırhr Çünkü filimin ılk 

sahnelerinden biri 6nlverılte 

oln b(h ük 1alonunda çevrıl 

mlf. profesörler aktörlük . 

talebeler de figüranlık t>l · 
mıılerdlr 

Bu sahnede her milletten 

genç doktorlu ve henç ta 

!ebeler görülmektedir. Bu 

talebelerin çoğu için filimin 

çevrilmesi meaud bir hadile 

olmuıtur. Çünkü bunlara, 

beyaz pernln .. profesyonel,, 

lerlne olduğu gıbi, ücret ve

rilmlttlr. 

Paula ,Ve11ely bu filimde 

de, evvelce bir kaç dtfa 

birlikte oynadığı Peter P<"t 

ersonla. birlıkte rol almııtır 

ten ıon,.a vert"se11 aleyhine 
tazm nat davası aç1lll1D11z 
Tazminat huıuıundakı hak · 
lu dava yalnız n ifıtn ıva 

münbaaır değildir. 

Evlenmenin vaki olacağı 
kanaati ile maıar.af yapan 

baba ve ana ve akraba ve 

hatta dostların bile dava 

hakin vardır Şunu d" hatır · 

dan çıkarmaya lım ki ıbarel 

kanuniye bu hoptaki maara

fan h6ınüntvyetle ve nıki 

Bulunduğumuz mevsim, 

rençberlerfmizin, . alelhuıuı 

1 

<köylü karde~lertmtzin tıleri 
nln t>n hafif oldu~u bir za· 
mandır. Ru müııaadeli zaman-
lardan istifade etmek çare 
lerlni düıünürkt"n hatıra en 

öne~ aiaç dtkmek ve yetiı· 

tirmek huıuıları ~eltvor. 
Her ıahada yurdun yük 

S"'lmesl uğurunda çalaıan, yüct' 
ve müıfik hükiimetiml~in bir 
taraftan o . o rmft,.laran muha 

faza11 ve bir taraftan yeni 
yeni ormıtnl11r vücude gdi 

rılmeni hususunda gösterdiği 

azim ve himmet karıısındo 

köylülerlmi:zin d ... bu uğurda 

lazım gelen gayreti göıt e rlp 

hükümet~ yardım etmeleri 
tıtrttır 

Gerçi her ıene. bu mev 
slmlcrde her t&r ha . •ie.ç 

dtkme ame-liyatı yapılıyorsa 

da hez ı yerlerde bu ite il· 
zam olduiu kadar gayret ve 
himmet gösterilmiyor 

Meıela, bir köv aah111ında 
birkaç yüz fiden dıktllp ve 
bir iki defa sulandıktan ıon
ra kendı hıt line terk ediliyor 
ve nihayet bu fidanlar gerek 
bakımıızlaktan ve gerek 
11cakluın tesirinden kuruyup 

gidiyor ve aarfolunan emek 
0

ler de mahvolu)·or . 

Ru iş t", candan ve ıeve 

st'!ve emek aarfedtlirae ıüphe· 
ıizdir ki böyle olmt1z 

Ormanlar. ai?ftçlar bir 

menı l ekt-tin ıervetı olmak 
tan baık8, o memleketin gü· 
zellık l erini artıran ve güzel 

1 

hın ters ol un a cıt2ı kanAatı ı 'e 1 
yApı l mı(l ol maı nı oart ko 
yuvor Aksi tahakkuk etti 
ği takdırde tazminat talep 
ve davasına bakılamaz . Hu 

madde maddi tazminattan 
münbahtstir . Rundftn ııoor1t · 

ki makalemfzdede- 85 inci 

maddedeki mllnevi tazmi· 
nattan bahıedt>c:eğiz . . 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylt 

Sonu Var -

yanına konmuı büyük ma 
saya doğru yürüdü ve bir 

1 •••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '• • • I TÜRKDILININ ROMANI TEFRİKA NO: 41 : 
• kayayı yakal•mak iıhyen • 

1: bir yüzücü gıbl oraya tu • 

tundu. Villlamıa güldü. ı =: 
- Buraya gelinız, cıcim 

dedı ı : 

Vharton a:zarlnma halil~: 

- Oh! Anny, dedi, hala 

bu saatte ıerhot musun? 

Hayım tehlıkeli b ir vnzf 

y e tte sallanarak: 
- Zevkinl:ıe dGıkün biri 

ılnlz. iddia ederim kı ıiz de 
viski kokuyonunuz1 

•• 

Kadın yeniden Villfanısa 

baktı . 

• Küçük dostunuzun adı 

ne? 
Vharton ciddi bir tavır 

la : 
Bu dent\ıler polis ha 

flyeıidir . dedi Joan Vest 

lindın ölünıü hakkında tah. 
ktkat yapıyorlar. 

- Cina vet, ctnayf'l mi? 

Derin derin içini çekti ve 

avaz avaz bağırdı: 

- .Anna! 
Av köpeği . Bogt-y. bu gü · 

rültüden ~aıırmıı bır hlllde 
kulaklaranı dikti 

z,.,.f hizmetçi derhal gö
ründü 

Ev sahıbı itmlrant<ı: 

Vtakı. dedı 

ı : 
ı : • ı • • • 

1 

1 

• • • • • • 

• • • • • • • 
: ı • • • • • • • • • • • • • 

ÇEViREN: Kemal Demiray : 
• 

Hızmetçi topukları ÜZ'! 

rinde döndü ve kayboldu 
- Anny, bu e(endıler 

Vestli.nch kurtarmağl\ çılııı 

yorlar. Ve akla gelen ıüp· 

helılerin zamanını nıuıl kul 
landıklarını tııbkik etmeğe 

çalıııyorlar . 

Vharton bir ecnebi ile gö· 

rüıüyormuı ııtbi k~lfmelerl · 
nlu hakkını veriyordu. 

.. Bayan Vestland öldü 
rüldüğü akıam receyt nere · 

de geçirdiğimi öğrenmeli 

arzu ediyorlar 
- Pekala! Onlara cevap 

veriniz, azizim. 

Vılliamııa Y"ldaımak için 
masayı doleıtı 

. . Cıcim . adınız ne? 

Vharton bağırdı : 
- Fakat bunun ne fay 

da .. ı ver? Banıt inanmıyor 

lar 

Kadın omuzlarını silke-

r e k · 
Ya ben ıızin nerede 

olJuİunuzu nasıl bileyim? 
Kıristallerin 1ak"ırt111 so 

ğuklukları haber verdi; hiz 

metçi tepsiyi ma1& üzerine 
kovdu 

Cömert ev ıahibi dört 

bardağa dft viddyı boıalttı . 

Hizmetçiyi Hvdıktan sonra, 
üç bardağa sıfoolu sodayı 
boıalth ve: 

- Sıhhatınıza derken bir 

üçüncüı6 kabardı Grane ve 

Vllltamı azar azar içtıklert 
eınada Vharton devam 
ediyordu: 

Nerede bulunduğumu 
hatırladınız. Vestlindı, ta· 

bahleyin Loopta bulmam 

icap ediyordu vr. beni gö 

tOren de bizzat sizdıntz 

Bayan kefıkabayı salıver· 

• 
• B g ıs n a 1 ti ha-

bat Mücade esi .. 
Sofya, 2 Bulgar ıiyui ha 

ya t ı çok mühim aünler ya · 
şıyor Kanun haricine çıka· 

rılan eıkı puti ıef l eri, hü

kumetin bütün tf!dbirlerlne 
rağmen, gizli tahrlkittan çe · 

kınmlyorlar Partileri ittirak 
ettirmeden yapılmasına 

karar veri len rnebuı intihap ' 

Jarı içın propağandalar ya 

pılı yorsa da, Bulgarlsta nın 
da hıli vaziyeti bu propağan · 

dalarden müteeHir olmağa 
baılamııtır . 

Eıki partı ft"flerinden bir 
çoklnnnın mt'bugluk için 

verdikleri namzet l ılder mah 

kenıelerce ta dik olunma 

mıştır . Bunun neticesi olarak 

parti ıefluı Sofyada aizll 

btr toplantı yapmafa karar 

aörünüılerl ile aözler i ok· 
ıı yan süsleridir . 

Bir memleketin ilerleme 

ıebeplert ve medeniyet eser· 
lerl büyük binalar an vücu · 

du kadar o binaları kucak 

lıyan yeıll ve cazip ağaçla . 

nn letafetfle ölçülür 

Ağaçlar, hem ikthıaden 

ve hem de hayat ve · 11hhatı 

mızı temin, zevkimizı tatmin 
eden birer imıl olmakla be · 
raber yetlftırenleri ılelebet 
andtrftcak birer canlı anıt 
ıa yılır. 

llahuıus kt ecdadımız olan 

en eski Türkler ağaçları tak· 

dis ederlerdi 

lıte bu fikir ve dütünceler 

ıle köylü kardeılerimiz rnev· 

11mden bıllıtifade timdıkt 

boı zamanlarım ağaç dık · 

eneğe ve yelitttrmeğe ha1re 
derlerse ıevgtlt yurdumuza 

ve kendilerine büyük biz 
metler etmft o 1urlar. 

Bir inaan bir evlat yetiı 
tirir, bunun vef uız olmak 
ihtimali vardır. 

Fakat bir ağaç, yelittirene 
ve cemiyete mutlaka nafidir . 

H. Y. 

di Vt" bir kadeb dolusu vis 
k 1 Y.1 boıa ltta. 

Zannederim id, beni 
tehlıkeye sokmak lstiyorau -
nuz, cicim 

Heni tehire götürdüğü
nüzü tüpheaız hatırhyonu · 
nuz, doğru değil mı? 

Ne oluna olsun hatırla · 
mak için pek iyi bir terbi
yem var. 

Kadın ömloeye doAru çe

kılen Villıa.msa yaklath· 

- Banunla beraber, ıize 
faydalı olabtltne, bu sabnh 

otobil tle götürdüğümü pek 

a !a biliyorum, kadını öldür· 
dükten ıonra Larrynin Veıt · 1 

landa randevü vermesi ftk · 

ri beni kafi derecede eğlen 

dırdtği içın hahraıını muha 

faza ediyorum. 

- Karısını kim öldürmüı 

tü? Diye Grane ıordu. Lar· 

ry mı? 

Bu ıual yeni bir kahka · 
ha uyandırdı . 

Lıury evli m1? Oh! 

Ha, hah! onunla evlenecek 
kadın bir l<öpek kulübeıtn

de yatmağa mecbur olurdu. 
Grane, Vhartona dofru 

döndü 
Bayanın ııizl 

götOrdüğünü kim 
eder? · 

Loopa 

labal 

vermit ve bu makıatla eski 

ziraat nazırı ve demokratl · 
çeıki lzaovor partiıt lider

lerinden Grf1ıor Vaıllefin 
evinde ayın yirmi dördüncü 

günü saat beıte gizlice içti· 
ma etmiılerdır . Hu gizli top· 

la otıya çlf tçi partisi lideri 
Oimiter Oçef ile Verıtl Dl· 
mof ıoıyalııtlerden Kristo 

Pa1tubuf ile koıta Lulçef, 
radikal putiıinden Velu Ku· 

çukof, komünist partiııinden 
Mıtuılanef, oa1yooal liberal· 

lerden doktor Hristo Gorai· 

yef Nlkolof. profesör Çan• 
kofun İzgovor partiıtnden 

Oavıd Gor1ıiyef Naumpf ı 
nuyonal liberal partlıi it• 
deri eakt naaır Boyan lıml 
lof, i9tirak etmtıtir. 

Hükdmete kar11 aızh 
bir komplonun hazırlanması 

maksadlyle yapılan bu top· 
lan tayı Sof ya poliıl haber 

almııhr . Rnnun üzerine Gri 
gor V a1ilt'fin evine ıtren 

poltıler parti liderlerini iç· 

tima ha\inde yakalamıı ve 

tevkif ederek emniyet mü 

dürlüğüne götürmüıtür. Par· 
ti hderleri '"partileri kapa

ma kanunu" hükümleri mu
ctbloce uzun uzadıya iıtic

vaptan ıonra, haklarında 
lazımgelen muamele yapıl· 

mııtır Bir müddet ıonra 
lldeler serbest bırakılmıısa 

da, bu hadise bütün Bulııa

ristanda büyük heyecanı 

mucip olmuıtur. 

Mançuri umumi sef arberlik 
kanunu ilin aiti 

Tokyo, 2 (A.A) Do · 

mei ajan11oa Hıinkıngden 

bildirildiğine ıöre Mançurt 

hükümetl, umumi ıeferber 

lik kanunu ilin etmiıtlr. Bu 
kanun da halen Japon mec

llılnde müzakere edilen mil
li seferberlik kanununa ben

ziyecektir. 

Durunuz . Anny, cina 

yet gecesini nerede geçirdi · 

ğimi h&tırlamıyor muıunuz? 

Anny cevap verdi: 

- Katlyen 
Gözlerlnı indirerek kaı

larını çatıyor ve bir parça 

ayılmıı görünüyordu 

Vharton: 

- Dinleyiniz. Anny, dedi. 

' Amuca zademin yardımma 

koımak için lttlyorum ki ha· 
klkatı ıöyleylo lz. Eğer ben 

mev:ı:uubahı olaam, ılze hiç 

bir ıey sormazdım . . 

Anny iararla batını efl

yordu 

. . Onlara geceyi nerede 

geçirdi~ıml söyleyiniz . .. 

O kıpırdamadığından Vhar 

ton tlive etti: 

. .. Yahut Annayı çafıra · 

yam; o haberdardır. 

Bir elektrik ceryanı geçi· 

rilmif gibi kadın titredi. 

Bana kimseyi çaiırma 
yınız. diye bafardı. Bu hu 
susta beni alakadar eden 

ıey, o ıece ahırda. yatmıı 
olmanızdır . . 

Mata üzerine konmuı ıl· 

fonu yakaladı. 

. . Namuslu bir 

tereflni klrletmeje 

S0R0YR 

kadanın 

çahımak 
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Almanyanın Atacağı Her Adım ltal
ya İçi Bir MağlQbiyet midir? 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

(İkinci sayfanın devamı) 
batta oldukça sert beyana
tını bckl~mek lazımdır. Son 
hadiseler ent,.rnuyonal ka 
mo y üzerinde derıo akuılcr 

yopmıotar İmdi, dıktatora 
rej .mleri preltıj le yatar ve 
umumi zoif a delilef edebi
lecek tazyik dOtükıüğüne 

müsamaha gösteremezler. 
Bundan dolayıdır ki Führe
rJo, bozı vakıalar dolayıaıy· 
le elden kaçabilmtt olanı 

bir takım ııddeth formüllerle 
tekrar ele geçlrm< ğe mec· 

bur ol11cağını tahmin etmek 
rerektır . . Bununla berabt'r 
Avusturya hakkındaki mü· 
dahalesinln birdenbire cıddi 
bir ıekll alacağını tasavvur 
etmek de güçtür. 

Üçüncü Ra yçhm ıeflni lzaç 
eden ne Avu!lury11 , hatta 
ne de baıbakan Fon Şuınt 
ğln ıahslyetı değil, Berlin
t<oma mihvertdu. Bu poli· 
likanın kuvvetli tarııfı da 
Almanyaya, İt'lya ile aaye 
birlığt etmek suretiyle, di 
ğer memleketler üzerınde 
tazyik ıcra edt:bılmf'ııdlr Bu 
gayede Almanya, Avrupada 
kendine dahil fazla olorıte , 

daha fazla zuhur temin et· 
mektedır. Fakat zayıf tarafı 
ıudur ki, Almaaya, naütte · 
fıkinln menfaetlerıoe en bu· 
sas noktuında dokunmadık · 

ça Avuıluryaya kartı olan 
taarruzunu daha Ueri gatü

rememektedır. Şu ha ıde 
Jl,tıer polıtıkaaı - Hıç olmaz. 
ıa ıeklen f aaliyt:lll'li ta hdıd 
eden bazı ıhtıyatliirhkıara 

muhtaç huluomakteldır . 

Vokıa İtalyanao vaziyeti 
de aynıdır. Muhakkak ki 
İt4lya, zıma.i bır ıekılde ol-
18 bıle , Anııluıun tahakkuk 
etmıı olduğunu aörmek ol 
yetınde değ1ıdır. bQyük bar 
be itlirak elmıı olan cnem 
leketler arasında İtalya, po 
lıtık aahGda hakıkaten mu 
z aff er oimuı tek memleket· 
Ur. Onun rakıbt olan tiabı 
burglar imparatorluğu f ıilen 
ortadan kaldarılmaıtar Göl. 
geıl Adiryatıje vuran, hu· 

dudu Ar na vud uk dailıtrına 

Bal.kasır Sdh ııukuk 
HikımJığ nden: 

Biğadıç nalaıyesinin Kuyu 
D}ahalieslndeo T evfık oğlu 

Galıbtn Adana lnh11arıar 

memuru Sudı aleyhine aç· 
tığı alaccık da va11oan yapı 
lan muhakemeaınde müdde 
a leyh Sudıoin gösterilen ad· 
rcı ve tkametgahında bulun· 
madığı gıbl , halen nerede 
olduğu meçhul bu unduğuo 
dan b.tkkındıtkt dav~tıye 
nln ılioen teblığine karar 
verilmıı olduğundan muha· 
kemenın bırakıldığı 8 3 938 
saat 14 de Balıke11r Sulh 
Hukuk mabl<emH•nde ha · 
zır bulunma11 müddeaaleyb 
Sudıye tebltğat mdkamına 

kaim olmak üzere il!o olu-
nur . 

dayanan bir Avusturya.Ma 

carlstan kalmamııhr. Bunun 
yerine bir talum fakir ve 

birbirlerine karı• avaklanmıı 
küçücük devletler ikame 
olunmuıtur . Hüiisa, ltalya 
en lyı vaziyettedir .. 

Fakat yarın Avuıturya, 

· Alman hükmO altına ıire· 

cek o iuna vaziyet tenine 
dönmüt olacakhr : halyan
lar; l912 zaferini kaybetm•ı 
olmakla kalmıyacak lıuı, ta 
rıhluinın en ağır mal ubt· 
yetine de uğra mıı buluna 
caklardır. Zıra uann mü · 
zlç olup yıkılmıı bulunan 
bir rakip yerini yüz kerre 
daha müziç ve korkunç bir 
baıka rakıbln aldıiını a6r
mek dıplomattk bir felaket· 
tir . 

z~ten ltalyanlar da bunu 
pek iyı bilmektedırler. Bun· 

lardao, asgari derecede en · 
teroaayonal "ültür ubtbt ol· 
anlar bu tehııkeye n luftır

Jar. Ancak italya, dıaer tfl· 

rafdan, dıplomatık faaliye 
tini Almanyanınkine teırık 

etmekle nıeof aat görmekte· 
dlr. İtalya, lLılha11& demok 
raailerin dnyadil. heyecan 
laomaia müHtd ve biraz 
da budala olmalarından do 
layı] bunu, menfaatlerini te 
mınde bir ürkütme vaa,tuı 

olarak kulJaomaktadn, ltal 
ya, yalnız batına olıa, iki 
ıenedeoberi yapmal&ta ol 

duklarmın dörtte bbını ya 
pamazdı. AhııaDfa •le btr ol· 
unca meaele baıkalaıaıak · 
tadır. Avusturya - Macariı . 

tan da, büyük harpten an· 

ce, Bc:rlinle olan ıttafakını 

böyle kulıanırdı 
Demek oluyor ki ltal1a · 

DID bütOD tnöharetl, berhn 
Roma polıtakaaanın ıf ede et
tığa mutezat cereyönlar ara
sında muvazenei tdamede, 
yanı bu poııttkadan, Avru 
pada, dıier devletlere kar tı 

cüretklrane bir oyun 01na· 
mai• imhio verecek oıan 

k11mı kullanıp ıeri kalanı 
ızaıe etm~ktedir Hahıkatt,. 

;jerlın - Roma mıbvert "halk 

ceph ıt .. ııbi bar ıeydh: un 
ıurlar, ayr•, ve hatta eaaı 

ttibarayle, bir bırıne kartıdır . 

Ancak, baıkalarını muvaf 

fakiyctıizlije uğratmak bah· 
ıe konunca - türlü ıebepler· 
le - mükemmel ıuıette bir· 
biri ıle ile uzlaımaktadar .. 

Görülüyor kı Avuılurya 

meseleaı etrafanda ehemmi
yetlt bidıseler beklemek 
mevsımıız olmak gerektir . 
Almanya ve ltalya, bu ya 
kıcı aohada, bıribırıoe kar · 

ıı uyul olmağa mecburdur · 
Jar ltalya, ı\vuaturyaya, h•ç 

ıüphesız, baıkan llıtlere fek 
le aıd müıaadelerde bulu : 
nup esasta sağlam ·tutulma· 
sanı ta vıtye edecek t•r Me 
selenin ehemmiyetli tarafı 

Almanyanın bu gibi uf ak 
tefek muvafakiyetlert~ ne 
kadar zaman iktif,. edec~I• 

ni ve tamamıle ıekle nld 
müaaadekirhklaran kendısine 

epsüt Beledıye Riyasetınden: 
Kepıüt Reledlve51ne l\İt Sülüklü mevkllndeki çaymn 

hu sen ı• vetiştirecefı Yl"fil ve k uru ot haıılah 10-3 938 Per· 
tem be. ıünü ıııı.at 16 da lhelesi yapılmak ÜZM: ıçak artar · 
maya çıkarıldığı ilin olunur. 
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değll balyaya ıösterilmeai 
talebinde ne zaman bulu • 
nacaiını bilmektedir ... 

Bütün bu davadan çıka· 

ralacak netice tıe . Avuıtur 

ya hü"umeUntn baıında Fon 
Şuıoig ıibl btr adamın bu 
lunmaııoda ltalyaym talil 
oldufudur. ltalya bu talalnı 
fazla zorlamamalıdır 

~alılık Zeytın 

,. ....•...............•. ~ 
: TÜRKDİLI ! 
! Pazartesinden baıka her : 
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: Günü geçmı sayılar 25 : 
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Yağı 

Yağhanesi: 
!rdekte Halıtpaıa mahallesinde Hacı Emin Zade Mol 

la Ahmet yaihanestndekt nıııf hı11em ile iç•ndeki, itliyen 
ve bizim olan alitlarm 1'lı fesi satıh~tar . Talıplerln tdare · 
hanemize müracaatları illn olunur. 

Merhum Demtrhııarlı ı 
Mehmet Tevfık Ailesi 
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======== 
Batıkesır 1 arım l 

Kredi Kooperatifinden: ı 
Kooperatlfımiztn 1937 buep Sf'neaıne alt normal genel 

kurul lçtımaı ı9 3 ~38 tarıhıı>e haedüf ~den oaıarteaı ıO 

nü Bahkeıır Ha Uınıııde y•pılect llhr. 
OrtakJarm mtzl-ur tatıbıe aııığıde)d ıu211ea'lfde ya~nh 

busuıabn llıÜ:ıakereai ve kuar ittıhazı ıçio içtımaa ıelmt· 

Jerlpl rica ve ilan ederiz. 

Ruznarrıe: 
1 - lçtlmaa nezaret ve mOzakerah idare etmek üze

re açık rey ile btr bsıkan, karar zabıtlarına tutmı.k ve ae. 
çim ltlerıne ntzaret ttoıek üztre açık rey ile okur yazar 
tkt mazbata muharriri aeçılmui. 

2 Pıinço ve lıar vt aarar heaıpluı ve yaneUm 
ve kontrol kurulları raporlanDı tetkık tıe Ptloçonun tu
dıkt •• )6netım kurulu Oyelerinın tbraaı . 

3 - Müddetı balen yön~t·ID kuı ulu Oyelerınt~ yuine 

ıızlı reJ Ue yemlerinin atçılmeaı . 

-' - Yönetam kuruJu için ı•z · I ' rey tle ika yedek iye 

Hçılmeat. 
5 Cızli rey ile btr umunıl laeyet kontro'ir& ae~ll · 

oıeat . 

6 Umumi heyet namına ıeçilmeei lizımıelen ikinci 
kontrelörOn ıntıbep ve tayıni haklurıda Türkıye Cuoıhu

rlyetl Zır•at bankuına ıallba1et verılmeai ve bu kontro· 
J6r o meakllr bankanın "ooperatıfimız ht11eeıne tdrak 
edecell mıktarın ödenmı ıı hakkında karar tttıhazı 

1 - Ortaklarla kooperataf arasında çıkacak ıbUlifıo 

b<ll~ınt tetkık için açık rey tle ortaklar araıından üç kiti 
hk hakem heyetı ıeçilmeat 

8 - Kooperatif mevzuata n TGrkiye Cumhurlydi 
Zıraat bl\okıuanıo dtrektıfl~ri daıreıtode ortaklara yapıla· 

cak ıkrazları temin makıadlle Türkiye (. umbu,.yeti Zı ra 

at baokaamdclo. lıtıkrazda bulunmatt tçln }'Öoetim kurulu· 
na ıalihıyet verılmesl . 

9 - kooperabf ın btr yıllık muraf büdceainin tetkik 
ve teıbitl 

10 - Ortaklıktan çıkarılmalarına karar verilenler hak 
kındakl çıkarma kararlarının tetkık edilerek ta!'dik veya 
reddi . • 

11 - Yedek akçadan taııtaız mal almak veya yapltr 
mak için k .uar ittıhezı . 

l 2 Kooperatıftn it s;n1rlan ıçıode alınma11 için mü· 

racaatta bulunan köylerin bö'aeye ıl hll li hl'lkkında kara r 
verılmf'ıt 

Balıkesir Tapu Sıcıl 
Muhafızlığından: 

Nabiyeıl 

Bıiadıç 

Köyü 
Çarıbaıı 

Me,,kı l 

Kemer 
Köprü 

Cınıi 
Tarla ve 

içinde bir 

bap hane 

Hududu 
Ooğu yol, bata Yu 
nuı oğlu İsmaıl, 
poyrazı Halil oğlu 
Ahmet, kıble l'abir 
oğlu lımatl 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Zurnacı 
oğlu Yuıufun mali ıken l 94 de ö\ümile oğ l u Mustafayı 

ve Muıtafa da mezkOr mahalli 25 sene evvel haric:en kı 

zı Fatcray" !atmış ve Fatma d a on iki. sen~ evv•l bu hu -

laruo bir kısmrna ev yttpmıt o 'duğuudan bahıı'~ namına 

teıçil edılmesioi ittediğınden tf'Mokat yapmak iç;n 13 3 938 
pazar günü mahalline memur gönderiltcelctır. Bu yer ha · 
kkmda bundan başka 'bir hale iddiasında bulunenlft r vana 
bu ıünler içinde yazı 11~ Tapu Sıcıl Muhafızhğına veya · 
hut mahalline gelectk meonıra m6rauath•r ı lüıumu 
Uin olunur 

Balıkesir Evkaf 
MüdiJ.rliJğiJnden: 

Bahlreılrde HOkdmet cadd .. ınde dlfer adı Anaf artalar 
caddu nde vakfa ıut arsa üa.rtııde ytnıdtn inta edılectlı 
zemfn kat dü""inlar birinci kat Vakıflar 1116dlrlOiO ikin· 
et kat ikametgah bınasa olmak üzere kapalı zarf uıultle 

16 ::!·938 tarıhloden ıUbaren IS ıün müddetle ekılltm•J• 
"onulmuıtur. 

1 - lıın muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur. 
2 - lateklıler bu ite ait fenni ıartnameler, proje ve• 

ıair evrakı 250 kuruı bedel mukabıltude Balaktalr Val.ıf· 
lar müdür • üğünden alabılir 

3 - Ekıiltme 4 3 938 Cuma ıünü saat on a ltada Ba · 
lakeair Vakıflar· m0dürlüj6nde müteıekkıl artırma, ekıllt -
me komiıyônunda yapılacalctır 

4 - Ekılltmeye etrebtlmek için tıtekhlerm aıaiıda 

yazılı lemtnat ve •esaikt Te ttklıf mektupları thale ıün6· 
nün saat on beıtne kadar lcemiıyon reiılıjtne makbuz m_. 
kabılinde teılim etmtı olmaları •e poıta ile gönderilecek 
teklif mekhıplarmın iadeli tuhbüdli olma11 •e nihayet 
mezk6r ıaate kadar komiıyon reiılifine ıelmit balunmaa 
lizımdır. Postadaki gecılnr.eler kahul edilmez. 

A - 2490 ıayıh '6aı>urıun 16 - 17 inci maddelerine 
uyqp (IOUL) bin lırahk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayın ethil vuikalarla dördhcü mad
desi mucıbioce elutltme1e bır mani bulunmadılı"a d•k 
lıtelclı tarafı1>den ı m:zeleı mıı bir n .elltup. 

S - lıtekltlerın bu it hakkında izahat almak ve e• · 
rakı görmek üzere Balı"eair Valcıflar müd6rlüi6ne müra· 
caatları. 
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Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma K. ornisyonundan: 

Muvakkat 
Nevi Azı Çoiu Tahmini Fıat Teminat Eksilt .. 

Kılo Kılo Ltra K . L.ıra K. Şekli 
Kuzu di 70JO 8500 2805 2 IO 40 •çık elullt .. 

8.shkeslrt ortaol&ullarının mart 931 tarihinden tUbHea 
may11 ~38 ıoouna kadar ihtiyaçları buluoaa yukarıM 

adı. mıktarı, temınat paraaı, ıhale tekit yazılı kuzu eM 
IS ıüa müddetle ekııltmeye çıkarılmııtır. lıttrak ., ... 
iıteyenler ıartnameaini öiretmen oku~unda her '6n ıire· 
bilirler. 

ihaleden iki ıaat evvel•ne kadar öiretmen okahınd• 
alacakları iraalıye ile kanuni teminatlarını muhaeebe ... 
d?r OiQ Yf'Zneslne yatırmaları ve ıhale tar•hı olan 4 meJt 
938 cuma günü ıaat 14 de kültür dlrektörlüiü dalreı .... 
deki komiıyonda hazar bulunmaları ilin olunar. 

4 

Türk Hava Kurumu 
Dursunbey Şubeainden: 

Kaza Hava Kurumuna atd mukezt kazada m6dehhar 
tahminen l~UOO kt!o buğday, 12500 arpa, 11000 ça-.dar, 

485 mmr. Kareç nahıyutnde 4545 buiday, 3402 arpa~ Ka
vacak nahlye11nde S460 buğday, 4965 arpa, 280 lcilo muır 
açık artırma ile ıatııa çıkarılm ı ıtır 8 3 938 tela ıünü Hıt 
15 d~ ıhale oluoacısğındao iıt~kl ı ı uin ft"uitı 11 t · ,..,110,a~ • f' 

numuoelerini görmek üzere 9ubemlze. m6racaatları . 
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Ayvahk Vakıflar 
Memurluğundan. 

l Hürhantvenio Hisar köyü yolu üzerinde kiin 704 
lira 88 kurut ketlfli mazbutadan Hacı Muharr~m Köpı• 
sünün mücedderlı n tnıası 23 2 938 gününden itibaren Jlr· 
mi gün mücldetle ek11ltmeye konulmuıtur. 

lst'!kliler ~6 ltra muvakluıt teminat wumelde tıtiral& 
edebiltrler. 

2 lhllleıi IS 3 938 ıah ıürıü aaat 15 de Birhani,.-
de müteıekkil komtıyon huzurfle yapılacaktır . • 

3 Şartnameyi Balıkesir ve i\yvahk Vakıflar ida .... ı 
ile Bürhaniye tahrirat kalPminde görebıltrl~r . 

4 Eksiltmeye iotirak edeceklerin nafı aveya Beledı,. 
r.ıühendiılt~ınden muuddak ehlıyet vestk.slarile miraaaat
lart 
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