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Hitler, Dün lngiltere Büyük Elçi
si ile Görüştü 
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Milletlerin Silahlanma Beynelmilel Siyasi Hadiseler ~~ Balkan 1 

Antantında Alınan kararlar Uzerinde: 

Yar 1 şı Devam.Ediyor. Başyekil,PartiGrubun-
Amerika deniz bütcesine 800 milyonluk munzam tahsisat koydu. Tıymis, politika böy- d a 1 Z a h ~ t V ~ d İ · · 
le giderse ingilterenin silahlanmaya kurduğu tahsisatın kili gelmiyeceğini, yazıror Parti Gru~u. hükômet.in. iç v~ dıs i~leıdeki hattıhre

800 milyon dolarlık mun· 

zam tahslaat kabul etmııtir . 

Taymlı gazeteıl , İnaıllz 
silahlanma proğramının tat · 
biki için bütceye konulan 
bir buçuk m il yar fngılız U· 
raıının, politık vaziyet de 
ği9medığa takdır de ula kafi 
gelm iyeceğln i yazıyor . 

Londra, 4 ( A A ) Or· 
dunun bütce tahmina\ı 

85,357,000 lıraya baliğ ol 
mut bulunmaktadır . Yani 
22.2J7,000 lira artmııtır Bu 
miktar 192~ ıeoeıindenberi 

büyük bir fark ile kaydedi 
len en büyük yekundur 

ketınr tasııp ettı. 

B. Celal Bayar 
Anl<ara, 4 {AA .) - Cum 

huriyet Halk Partiıt Kamu· 

B. Tevfik Rüşlıi Aras 
hattı hareketi Grupça mütte · 

fikan tasvfp otundu 

Romanya 
lıah Londraya gidiyor 
Londra, 4 (Radyo) -· 

Deylt Telgraf ıazeteıl , Ro· 
manya Kralı Karolun, bu 

ayın 22 ıinde Londrayı ıt· 

yaret edeç~iinl haber nr · 
mektedır . 

Londrada on bet aüo k•· 
lacak olan Kral Karolun lı · 

Ukbal merasimi prolramı da 
hazarlaomııtır. Kral Karol. 

lnglltere hududunda Dok Dö 
Glaçeater tarafından kartı · 

l11nacak, Vıktorya tıtasyo · 

nuoda Kral altıncı Jorja mü. 
lakı olacaktır . Kral Karol , 
Buklogam sarayında mlıaflr 
edilecektir 

Romanya Kralının Lon. 
dra ziyareti , Avam Kama 
rasının dünkü toplantmnda 
mevzuu bahıolmuttur. 

Londra, 4 (Radyo) -- ln
gilız donanma sının yf'nl bü 
yük gemilerle takviyesi hu 
ıuıunda c. hnan tedbirler, çok 
genlf v~ tümiillüdür. 

tay Grubu dün 3 mart 
938, Trabzon ııaylavı Hasan 

Sakanın riyasetinde toplan 
dı. 

Büyük Millet Mecltalnin 

tatili esnasında cereyan eden 
ıiyaai hadiseler ve ahiren 

Suriyede Muhaliflere Karşı 
Şiddetli Tedbirler Alındı. 

Diinyamn silahlanma yarışı böyle bir harp için midir? 
Nevyork, 4 ( A . A . ) - ı bahrh·e encümeni , deniz 11 · 

A merika mebusan meclııt !ahlarının artırılması için 
================================~===--~--

Kamutayın Dünkü Top
lantısı da Görüşmeler 

Hükümet, buıene yapı la 

cak olan on üç büyük ge· 
minin, en k11a bir zamanda 
denize indirılmeaın i temin 

etmlıtır . 

Milli Müdafaa pr oğramı 

nın noktası noktasına tatbl· 
kt için bir dikkatle çalııal 

maktadır. 

Ankarada toplanan Balkan 

Antantı Konseyinde alınan 

kararlar üzerinde Baıbakan 
Celal Bayar ve Hariciye 

Vekili Doktor Tevfık Rüıtü 
Aras, beyanatta bulundu . 
Hükümetln bu beyanatı ve ı 

Zeytin ağaçlannın aşılanmasına we orman kanununun Çinliler Büyük Müdafaa 
tadiline ait liyi~alar encümenelere iade olundu. 

Ankara, 4 (A.A) - Bü yük Millet Mecl ialnin bugün H azırhklan ya p 1 y o r . 
yük Mil let Meclisinin bugün · kü toplantasıoda orman ve 

kü toplantısında orman ve 
iskan kanunlarına müzeyyel 
kanun layıhalartle , mahsuldar 
ve ya bani zeytin ~ ğaçlarının 
atılanma ~ı ve zeyt in mah 
ıullerınin iyı leıtirilmesl h" k 
kında kı kanun l a y ihası ye 
niden tedkik ed ılmek üzere 
encümt-n:ere iade e dıl nıi~tır . 

Ankan , 4 (Radyo ) tiü 

Hitler 
ingilterenin Berlin elçisite 

gör üstü 
Berlin , 4 (A.A.) - Hitle r 

dün lngilterenin Be rlin bü 
yük elçta ı nl kabul etmiı ve 
elçi ile iki memleke ti alaka 
dar eden mevzul o. r üzerinde 
umumi bir konuımada bu
luomuıtur. 

Emlak 
Bankasınııı 
Hisse senetleri 

Ankara, 4 l A.A .) Em-
lak ve eytam bankasınca ev· 
veli tedavüle çıkaralmıı olan 
birinci tertıp hin~ senetlerine 
ıahip bulunanların arzu et· 
tikleri tal'.cdi rde bu se netleri 
bankaya bedeltle sat l'l btl 
melerı içtn bankanın bu ay 
içinde umumi heyett en sa 
lihiyel tıtlyeceji haber 
alınmıthr. 

••kan kanunu ted l<i k edile- Mara~al 'an-Kay- 'ek iklOillyon asker toplad1. Mudı- 11 
rek , orman kanunu beş aza· 1 \' Y Y 

~~:;Ü~:'~~~:· b~: ·0;::::~· laa işinde yeni bir sistem takip dilecek. 
1 

ctan müteıekkıl bir encüme
n e havale edalmiıti r . 

Ankara , 4 \ Radyo) Z ey 
t ı n ağaçlftr ının a ~ıla nına ve . 
islahı hakkındakı ka nun zi
raat encümenine verılmıotir 

• 

. ngiliz 
Donanması manevralara 

başhyor 
Malta, 4 (Radyo) İn 

gihz dona n mail . bugün Ce 

belüttank istikametine doğ 

ru hareket e tmittir Dona:-a· 

ma , önümüzdeki pazartesi 

günü , Cebelüttarık açıklarm · 

da manevrala ra ba~lıyacak 

tır . 

Pariste 
Türkiyı.ıt 

Konferansları 
Ankara, 4 (AA .) - Bu 

ay Parls üni veuiteıinde 

Türkiyat l\r~~tırma merke· 

ztncc on konf e r an!' verıle 

cekttr . İlk konf-=ranA Ma 

latya kızları hakkındadır. 

J APON ASKERLERi 

Hankov, 4 (Radyo) 
Maraıal Şan-Kay Şek, S e 
niji, Honan ve Senıovan ha · 
valiılnden iki milyon asker 
toplamaıtır Bu asker, ıtm 
dt toltm görmekte ve hrırp 

fç' n huırlanmaktadır . 

Çinliler, nihayete kadar 
harbe devam edilmesini ts 
temekte ve Japonlar kartı 
derin bir k in beılemektedir. 

Tokyo, 4 (A .A.) Ja. 
ponyanın· deniz lnıası hak 
kında malumat neıredılece 
ği suretindeki haberler hak 
kında kendiılnden iıUf ıarda 

bulunulan hariciye nazaretl 
erklnmdan ve mezkur na 

zaret namına söz ıöyleme

fe ıelahiyettar blr zat bu 
haberlerin asıl v~ esa11 ol · 
madığını beyan etmiıtir . 

Japonyanın battı hareketi 

değlımemlttir . Japon yanın 
20 ıla 25 bin ton hacminde 1 

krovezörler fn'" edeceğine 
dair olan haberler de a11l1tz 
dır 

Tokyo, 4 [A .A} Milli 
ııeferberlik projesi encümeni 
reisi pr~nı Konoye Japon 
yanın ıtmdikl fevkalade •a · 
ziyetle re kut• koymak için 
ihtiyar edeceği baıka bir 
tık mevcut olmadığını be 
yan etm l ıtir . 

Prenı. garp devletlerlniıı 
bu veçhile hareket etmekte 
oldu ki uını ilave etmtıttr. 
Mumaileyh bu tedbirin mem · 
lekette fa9izmln tesisine mu 
adil olmadıiını beyan etmtı 
ve netice olarak kanunueıa
slye ve ~lyetln fmtlya:ılara · 
na riayetkar olduiunu ıöy 
lemlttlr . 

Muhalif parti liderleri ve diğer birçok kimseler, halkı 
~ü~ômet afey~ine ayıUandırmak suçile tevkif adildi. 

Suriye matbuatı muhteltf 

mevzular ve bılhaaııa hüku 

mello muhaliflere kartı al
dıiı ıiddetli tedbirler üze· 
rinde durmaktadır Bütün 
s.,ıye gazetele ri bu tedbir 
ler hakkında aıağıdakl ha 
berlerl vermektedirler : 

Hükumet muarızlarl'I · kar· 

11 fiiliyata geçmtı ve tiddet 
kullanmıya baılamııtır Ayın 

17 ncl akıamı muhalefet 
relslertnden bir kaçı tutu
larak hükumete muvakemet 
ve tayana te9vlk töhmetile 
hapse atılmı~ l ardır . 

Tevkif edilenler araaında 
müttehid cephe retıi Zeki 
Ha tıp , Şam mebusu Münir el 

lclanı, el Eyyam ~ gazetesi 
sahabı Nahuı Babll "Sami 
Ke bau .. mütercimi Suhs 

meddı n, Beıir el Lahant, 
Muha mmedül hatıb , Abu 
1 lamda el Encar vesaire var 
dır 

Tevkifin sebebi bu ıahJS· 

ların bir yerde top lanarak 

hükumetin politikasını ten· 
kit etmeleri ve buna kartı 
alınacak vaziyeti müzakere 
e tmele ridir 

Bundan baıka ıeh i rde hü 
kümet aleyhinde beyanna· 
meler neırederek halkı teh· 
yiç etmefe teıebbüı etmiı· 

lerdir . Bunun üzerine ıehlr
de heyecan zuhur etmlt, 
mtthallelerdft de toplantılar 
yapılmııtır . Vatani partisi öğ · 
leden sonra saat üçten ye 
diye kadar süren btr toplan· 
h yapmııtır . Partt , vaziyeti 
inceledikten ıoora halka bir 
beyanname neırederek key 
fiyetl anlatmağa ve halin 
ıükuna davet etmeğe karar 
vermiıttr 

Bu tedbirler icabından ola · 
rak hükumet umumi aıaylf 
namına muzır gördiliü ba
zı gazeteleri tatil etmtıttr. 

Sabıkalılar mahkemeye 
tevdi edtlmııler ve 2.ı tU· 

batta yapılan muhakemeleri 
nellceıinde ataiıdakl ceza
larla Carptmlmıtlardır: 

Zeki el·Hattp, Nasuh Ba. 
btl ve Münir Eclinl dört 
ay ağır hep•e. Nuri el·Şer, 

İzzet Kadura, Muhittin Se · 
yuft, Saat El nabllıf altı gün 
hapıe . Mehmedül Hatip •e 
Ahmedülhattp ve Alt Ma· 
cid altı ay hapıe mabk(lm 
olmuılardır. Dtğerlert bera · 
at etmlılerdir. 

~ 

~lngiltere 
lrlanda 

Müzakereleri tebar ~ısladı. 
Londra. 4 (Radyo) - ln 

glltere - lrlindft müzakere 

lerine bugün öğleden ıonra 

tekrar batlanmııtır. 

Müzakerelerin yakanda ıo · 

na ereceği ıöyleoiyor. 

•••••••••••••••••••••••••• 
i Küçük Haberler i 
\························' * Fran11z halk cepheıtne 
menıup bazı mebuslar Bar 

selona gttmtılerdlr. 

Mebuılar, lıpanya harp 
mıntakalarındakl muhtelif 
cepheleri ziyaret edecekler
dir. 

* Eski Habeı lmparato 
ru Negüı Londrada hariciye 
nazarellne rıderek Lord 
Halıfakı ile rorütmiittür. * Fillıttnde yakalanmaeı 
için 2000 lnıtltz llra11 müki· 
fal vadedtlmlt olan bir Arap 
çete retıf ele geçmlttlr. 

Bu çete on bet İnılltz 
zablttnf öldürmütU:lr. * Amerikadakl ttılz 1a

y111 halen [ 1,342,000] dtr. * Yaban domuzu 6ldü· 
rülmeıi hakkında it 1 milkel · 
leflyetln liylktle tatbtkl yf · 

liyetlere btldtrtlmlıUr. 
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dır 
Kö 

Ak Mahkemelerde= ,~ k in çapı- Bir Hayvan Hırsızhğının Muhakemesi~ 5 a bi 1 Oyunundan 
•G u Rü vet Davası:. dekiVangın Suçlu Tüfekle Zor- Çık--

IBir Ev içindeki Eşyası Ve Hay
vanlarile Birlikte Yandı. 

Bandırmanın bir köyünde 
angın olmuı, bir ev, için· 

deki eıya ve ahırda bu
lunan bayvanlarıle birlikte 
kamıleo yanmııtır. 

Kazanın Akçapınar kö 
yünden Abdullah, aıleıtle ça 
hımak üzere tarlaya gitmif, 

Kızı Arıfe yalnız evde 
kalmııtır. 

Arıfe yemek yapmak üze
'" ateı yakm11, daha ıonra 
da komıulara ııtmlıttr. Bu 

ıırada ocaktaki ateıten fırlı

yan kıvılcımlar evin yanında 
bulunan kuru otlara ıarmıt· 
tır . 

Bir anda parhyan alev 
her tarafa sirayet etmlı ve 
böylece yaogm batlamııtır. 

Duman ve ateıl gören 
köy üler yetiımttlene de bil
tilo ç"hımalarana rağmen yan· 

gının önüııü almağa muvaf· 
fak olamamıılar, yalınız di. 
fer evlere geçmesine mani 
olmuılar, bu suretle büyük 
bir yangın tehlikeılnl önle · 
mtılcrdlr. 

Ya~gao birdenbire baı · 

ladığı ve evin her tarafını 
aardığı için, hiç bir ev ya kur . 
tarılamamııttr. 

Böyf ece epey bir müddet 
devam eden yangında ev, için. 

deki etfa ve ahırdaki hay
van ve tavuklar da yanmıı· 
•ardır 

Ev iki katlı ve bet odalı
dır. Zarar ve ziyan (500) 
lira tahmin edilmektedir. 

Yangın haberini alarak 
köye dön~n aile, l lr yıfın 

kül haline aelmlt olan ev· 
lertnln kar1111nda büyük bir 
teeısüre diltmüılerdlr. 

Orman Kanununun Köylüye 
Ait Kısmı Hafifletilecek •. 

Sırtta Nakledilen Odunlardan 
Tezkere Aranmıyacak 

AnkuA, 4 (Husuıi) 
Kamulaya verilen bir 
liytha ile, orman kanunu· 
nun 7 nci maddeal değııtt

rtlmekte ve bir muvakkat 
madde de llave edılmekte' 
dir . 

O maddeye göre orman· 
larm yakıoında Y•fıyao ve 
odun, kömür ıatmakla geçı 
nen köylüler buralardan fay · 
dalanabtlm' k için artırma

lara lttlrak etmek ve muka · 
vele yapmak mecburiyetinde 
idt. Bu mecburıyet köylünün 
birçok zaman •e emek ıar. 
fını mucip oluyordu. HükQ 
met, kanunun ilk tatbıkl yı . 

Jmdaki tecrübelerden ıonra, 
bilha11a köylüye ait mecbu. 
rlyeteleri haf ıfletmtye ka 
rar vermlttlr 

Sazı tabaka köylülerin 
kendi ıhUyaçları için istifa· 

de edebildikleri orman en
kazından maada ormanlara 
zarar vermeden topladıkları 
ve evlerine getirdıklert kuru 
çala, çnpı ve döküotü ha 
llndekı doğıntılardan da pa 
ra alanmaaı ve ıırtta nak· 
!edildiği takdirde tezkere 
aranmaması de hükü~etçe 
yerinde görülmütlür. 

Lavıbadakl değlıikltk bu 
nu da temin etmektedir. 

Ormanlara bltltlk olmı· 

yan s htpli arazi üzerindeki 
ağaçlar ve ağaçcıklar or · 
mandan sayılmazıa da ke
silıp nakledılmeleri hususun 
da umumi ormanların ko 
runması bakımından baz; 
kayıtlar konulınuttur. Bil· 
has a orman teıktlitı ve ı,o . 

ruma kıt lan, bu gibi ağaç 
ların nerede, D 111 kesıldlği . 
ni ve nerelere götürüldüğü
nün kontrol edllme11i mec· 
burıyetl v rdır. Bunun fçl 

ıabtp11 arazide keıilmeden 

evvel ketlfler yapılmakta ve 

nakli7e tezkereleri verilmek
tedir. Bu muamelelerin Jı 

ıahiplerine bir mükellefiyet 
yüklememesi yerinde aörül

düğünden liylbaya bu ke if 
ve tezkereler için hiç bir 

manaf ahnmaması eaa1101 
temin eden madde de ko . 
nulmuıtur. 

Bağlandıktan 

Sonra 
Kaçan Hırsız 

Düo aaltye ceza mabke · 
meslnde Babaköyden Hasan 

oflu Mebmedın evine gire 
rek sandığından parasını •e 

takım alhmnı çalmaktan suçlu 
Babaköyden Nuri oğlu ~eh 

medın 

kıldı. 

muhakemesine ba 

Davacı, Biiadıç paı:arma 

gittıil esnada suçlu Nurlnin 

evine girerek 90 lira para 
sile takım altmım çaldığını 

ve keodashıi köylüler görüp, 

tutup bağladıklarını ve son. 
ra kurtulup kaçhğıoı ıöy· 

ledi 

Suçlu, eve girmediğini ve 
davacı , kendi day111 olmak 

itibarile bir kürek almak 
üzere evin altındaki hayvan 

hırına glrdifinl ve köylü 
ferin kendisini görerek, tu
tup bağladakların1 ve üzeri 
ni eradıkları halde blrteY 
bulamadıkla11nı ve bu ıu\ u 
yapmadıiını ıö ledl. 

Şahitlerin celbıne ve mu 
hakemeoln batka bir gane 
buakılaıosma karar v rildı . 

a n d ı ğ ı n ı Spyledi.. 
Dıvıcı ise: Tayh hır kısraktan sonra suçlunun, bir de 

sığırım çdmak istedığini ileri sürdü. 
Dün ıulb ceza mahkeme· 

sinde Yettiler köyOnden Ali 
oflu Haıan Şahının, taylı bir 
kısrafını çalmakla ıuçlu Biıa
tepe köyüDden Mehmet ojlu 
Muıtaf a Aldemirln mubake
meıine bakıldı. Hakim tara
fından ıorulan ıual üzertne 
davacı, ıuçlu Mustafa tara
fından taylı bir k11ralıom 

çalındıfını ve yine kendi ar 
kadetlarından llyaı Çavuı 
iımınde bl isine sattığını ve 
bilahare ıuçlunun, kendtıine 
ait bır de 11iır hayvanını çal-

mak teıebbüsünde iken cürmO
meıhut hahnde yakalayıp 
köye götürdüiünü •e ıuçlu 
nun ihtiyar heyeti huzurun 
da bınızlıfmı ıkrar ettlğıni 

ıöyledi Suçlu, Karkağcıçtau 

çalıımaktan geldıi• bır ııra 
da yolda, davacı tarafından 

tGfekle tehdit edilerek kö· 
ye ıötürüldüjüoü ·~ Y etilli 
köyü ihtiyar heyetinin ken
d11ini tazyık etmesi ve döi· 
mest üzerıne kerhen suçu 
ikrarda bulunduiunu ve dö 
ğQldüğüoe dair raporu da 
bulundujunu ve ıuçlu elma _ __. ............ . 
Avrupa ya 
Yumurta 
"' 
ihracatımız; 

A.tı nadan dönen la eç 
seflrl yeni yapılan Türk lı 
veç ticaret anlatmaıı Ozerl· 
nde tadılat yapmak üzere 
alakadar makamlarla temaı· 
tadır. 

Söylendlilne göre, İıveç 
ticaret aolaımaıı merıyete 

ıırmeden evvel laveçten 'f ür
klyeye müteveccıben yapıl

mıt olan ıe•kıyatın yeni an· 
laımaaı da tesbıt edılen ille 
ring "pıafon" larını mah · 
ıup etmeden itha lerl kabil 
olabilecektir. 

Avrupa ile yapılan yeni ti 

caret anlatmaeı mucibince 
yumurtalarımız için konten 
janların Avusturyaya tthal 
müddeti 3 l Marta kadar 
uzatılmııtır. 

Romanya ile hükümettmiz 
arıuında imzalanan yeni ti · 

caret anlatmaalDID tatbık 

edılmesıne dair olan layıha 
hnkumet tarafından Mecltae 
vertlmlıttr . 

Belediyenin 
Yeni yıl 
Bütcesi 

Belediye 938 yılı masraf 
butceıtni haıırlamaktadır. 

Daımi encümen soo gün 
lerde B. Naci Kodana~to 

beşkanlığmt.la toplanarak 
bütcc Ozerındeki çahımala 

rma devam etmektedir 
Biltcc önümOz~eki oi11&r; 

toplaotısında umumi heyet 
verilecektir . 

dığını ıöyledl . Devacı ıuç· 

lunun hakkında ayrıca bir 
taktbat daha olduiunu ve 
bu duruımanan 11 marta 
muallak bulundufunu ifade 
etti. 

Bunun üzerine aynı tıe ait 
olduiu anlatılan doıyanan, 
bu dosya ile tevhidine ve 
durutmanm 11 mart ıaat on 
altıya talıkine karar verlldı 

---..'!l&ıı-----

Terfi ~aen 
Hakimler 

Terfilerine halen ka-
zal ve inztbati bir mani ol
mıyao muavin hakim ve 
müddelumum•lerle hakim 
sınıfından ıayılanlardan 938 
sonuna kadar terfi müddd · 
lerinl blUreceklerin sicıl 11ra 
numara11 itibariyle isimlerini 
g6ıtertr lt11te, hakimler kftnu
nu mueibince adliyece her 
meslek ıınıfları için ayrı ay. 
rı hazulanarak reımi ga 
zetede neıredtlmlıtir . 

.Kendılerlni terfte ıayan 

gördGklerl halde bu liıteler
de iılml~rt bolunmıyaolar 

bir ay içinde ayırma meclt · 
ılne 1azıh olarak itiraz ede~ 

btleceklerdir. 

Yabancı memleketlare gi
deceklerin passpırtlau 

Hükumet hesabına yaban· 
cı memleketlere tahıile gön-
derilenlerın ve epor btlal e· 
rtnl artırmak için ı~ne ya

bancı memleketlere ııdecek· 
lerın paaaportlarana bu hu 
ıusların "yazılmuı kararlaı

mııtır. Bu suretle hük6met, 
bu tekılde pasaport alarak 
yabancı memleketlere gıden· 

lerln, konıolosluklarımız va 
11ta11yle kontrolünü temin 
edecektir. 

Göçmenlerin askerlik mu
af iye ti 

İıkin edilen göçebele · 
rin askerlik muafiyeti hak · 
kandaki kanuna ek olarak 
haznlanan layiha M~cllıe 
veril mittir . 

Layıbay" ıöre , memleke
timizde bulunan göçebeler 
ve aılret fertlerinden bükü 
metçe iskan edtlenler, y~r 

leıttkleri yerlere vudıkları 

tarıhten itibören ıhtiyata 

geçebıleceklerdı r. Küçük Y•t · 
ta olanlar da muvazzaf 
hizmetine tabi tutulacaklar 
dır . 

Askerlak çağıod!l olan ve 
ıhtiyata ahnmıyırnların mu 
vazzaf hizmetleri me2" ür 
tarıhten ihbaren iki yıl ge-

clktlrılebılecek v e:: hizmetle 
rı, en yakın piyade kıtaala 
rtnda Y"Plmlmaık üzere, ltı 
aya indirilecektir. 

Bunlardan, oüfuıc knyde· 
dilmemft ola:11 T gtzil nüfus 
cezasına v htç bir hart:o 
t bi tutulmadan n fusa kay 

Suçlu jandarma rüşvet oiiilkPara almadığım, davacı
lar dı ksini iddi ediyorlar. 

Göbel nahfyeıfnden her · 
ber Adem oilu Haltlden rüı 
vet almakla ıuçlu Göbel ka
rakolunda jandarma Muıtaf a 
oğlu Kadirinı dün birinci aı· 

il ye ceza mabkemeıinde mev
kufen muhakemesine bakıldı. 

Hikim tarafından ıorulan 
aual üzerine davacı Hahl: 

Beoim köyde bir 
dükklnım var, burada hem 
kahvecilik, hem de ber• 

berhk ederim. Bir ak. 
ıam O.tü suçlu jandarma 
Kadır dükkanıma aeldı. Dük
kanda iki kltı daha vardı, 

Oıtada bir deıte de lıkambtl 
ki.iıdı bulunuyordu. Jandar 
ma Kadar, bu kiiıtlara gö 
rOnce, ki.jıt oynamak ya 

ıaktır, haydi ılzt karakola gö 
türeceğlm dedi ve kağıtları 

aldıktan ıonra hepimizi poı
ta eth. Yolda ııderken bl. 
raz durdu ve arkadaılara · 
mızdan Y akubu btr kenara 
çekerek, bir teyler ıöyledt. 

Sonra Y akup yanımıza gel 
dt, oe söyledıjinl ıordok . Eğer 

jandarmaya üç lira verirsek 
bizi koyverecejinl ve kara
kola götürmiyeceilol ıöyle. 
di. Yanımızda para olmadı · 

tından üç ün ıonra ve-r · 
cefimfzi vadettik, bizi bırak 
b •e üç ıün ıoora kendiıl · 
ne bir lira verdtm, rnusade 
re ettiii lıkambil kağıtlarını 
iade etti ... Dedi. 

Suçlu jandarma Kadır de 
töylece anlattı: 

Halkevınde 

- Btr akıam üzeri trat 
olmak üzere berber Haldın 
dükkanına eitmtıttm. Dük

kanda Y akup iımınde blrlle 
dlfer bir arkadaıı lıkamliıil 
oyou yorlardı. Köylerde kaiıt 

eynamak ya1ak olduğundan, 
dükklo ıabtplerlnt ve kefıt 

oynıyanları karakola götür· 
mek lzere önOme kattım. 

Yolda ıtderken kifıt oyna· 

mamn yasak olduğunu btl· 
medıklerlni ıö7liyerek, kara · 
kola gütürmemeklJğlml yal· 
vardılar. Ben de kendilerini 
aalıverdlm. Para meseleılne 
gelince: V akadan yirmi gün 
evvel berber Hahlden beı il· 
ra ôdüoç istemitlim V aka· 
dan üç ıüo ıonra bana bir 
icra verdi. Dört ltreaını da 
baıka vakit vereceflni ıöy · 

ledt. Sonra beni karakol 
kumandam çajırdı, hakkım
da tahktkat yapmaia batla
dı . 

Bunu müteakip dinlenen 
ıahitler, vakayı davacının 

aplatbiı gtbi anlatlllar. Ve 
yalınız kendi ht11elerlne iıa· 
bet eden parayı •ermedik 
lerlni söylediler. Suçlu, ta . 
bitlerin if adeslnln iftira ol · 
duiuou ve kabul etmedljlol 
tekrar etti 

Neticede karakol kuman · 
dam Hüıeyin Onbaıının ta· 
hit olarak celbine ve mu · 
hakem-enin 1 J mart cumn 
gününe talikine kıtrar •c· 
ri ldl . 

Bugün Ne Kadar 
Sergi Açılacak Kitap Çıktı 

Bugün ıaat 15 de Halk· Maarif Vekalett baama ya· 
evinde Yokıullar ~ırltğl atel · zı ve derleme dlrektörlüiü 

yeler1nde Y!lP•lao tılerln ser- · ber altı ayda bir hazırlanan 
aili açılacakhr . 

fürkiye bibllyoirafyaıının 
y okıuılar Bırlığl kurduğu 937 ıeneılntn ikmci nibha. 

atalyelerde yakın bir zaman 
içınde çok güzel itler vücu 
de getirmıttır . YBpılan itler 
ara1ında değerli halalar ol-
duiu glbı , çarıaftar, masa 
örtülerı, havlular, peçeteler, 
muhtelif dokumalar bulun· 
maktadır Bu ef yanın birer 
örnekleri . bugün açılacak 

sergide teıhtr edılecekhr . 
Sergman Bçılma recmfne bü 
tüo vatandaılar l laikevince 
davetlıdır . 

Serginin devam ettiği gün
lerde arzu edenler beğendik · 

lerl eıyayl de satın alabile 
ceklerdir . 

Bir düzeltme: 
Dünkü aayımızda iliye 

Un mezbaha olan yerlerın -

d.- keeilen hay•anlardan 
ahnen et miktarınm doğrusu 
"2,963.480., kilo olacak iken 
bır rakamın çıkmama11 yü. 
züoden yanht olmuştur Dü 
:z:eltlr1z . 

dolunacaktar. 
~endtlerlne verilecek nü 

fuı cüıdanlorındtrn d1t para 

alınmıyacalctır. 

ıma da çıkarmııhr 

Bibllyoğrafyaya nazaran 
937 senesinde memleketimiz· 

de 3203 kitap neıredılmlt 

ve 340 dergi yeniden çıka· 

rılmıı veya neırloe devam 
edilmiıtir. Geçen ıene net· 
redilen gazeteler adedi 253 
dür 

Geçen sene çıkarılan lct 
tapla rıo dokuzu umumiyet, 

!kisi genel anııklopedtlu. 

dördü felsefe. beti pıllıolojl, 

beti ahlak, yirmisi din saha· 
ııodan yazılmıı ır İçtimai 
ihmler sahaaında yazılan eı 
erlerin mecmuu dokuz yüz 
kadardır . 

Bir sene içınde memleke· 
timizde tıyatroya ait 9 eser 
çıknııf, fakat ıllre alt 49, 
eser meydana çıkatılmıttır. 

Türkdtli üzertnden neıre · 
dilen kitapların mecmuu on 
tanedır. Ayrıca TÔrk edebi· 
yah üzerinde de iki eser 
neıredılmittlr. 

Memle~elioı ı~ balckıoda 

aeırolun n e.etl~rin ~konu 

lıe 11 dit 

• 
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84 cü madde tazminatı 
maddlyeden, 85 el madde de 
tazminatı manevlyeden bah
setmekte idi. 86 cı madde 
iıe ( nltanlılar~an her biri, 
dlierlnlo verdiği hediyeyi 
geri alabilir. Hediyeler ay 
nen mevcut defflıe bııayrl 
hakkın mal edlnmiye dair 
olan ahl&lma tevfikan taz 
min olunur. Nlıan, vefat ıe 
b•bi ile bozulmuı ise lıtlr· 
dat daYaıı ) açılamıyacafm · 
dan mubahlıttr. 

Bu aaddedekl hediyelerin 
ıert lıtenmeai keyfiyeti 84 
ve 85 et maddelerde oldufu 
ılbi tazminatı maddiye ve 
maneviye l•tiyen nlıanının 

bozulmaaında masum bu 
lunmaıı ıart değil

dir Nııaalılardan biri, niıan 
ıırf kendi bata ve kuıu~u 
yOzOnden bozulmuı olıa bi· 
le, nııan eınaımda verdiji 
hediyeleri ıerı iıtlyebılir Şu 
kadar Yar kt hedıyeleri geri 
iıttyen taraf Dlıanın bozul
maııada kuıurlu olmakla 
maddi ve manevi tazminata 
mablium olmuı iıe hediye· 
leri iade edecek taraf taz· 
minatı mahkümeyt alıncıya 
kadar vermeyıp . muhafaza 
edebilir. lıtenılen heoiye pa
ra lıe, mahıubunun tcraaı da 
mGmküodür. 

Hedıyelerın kıymet ttiba· 
r17ie az ve çokluiu menuu 
bahsolmaz,~lılerae beı ku 
ruıluk bir meodtl olsun. Yal· 
nıa kuruyup teıef olma11 ta 
bil olan çıçek buketleri ve 
kutular ııbi , ıeyler dava 
edUemez üı~mayi hukuktan 
bir kıımı ntıanlıya gönderi 
len mektupların da iade11nl 
lıtemek hakkını veriyor 
ve buna, da ntıan bozul
maaından dolayı garaz ve 
kin bailaınıı .• bulunan taraf, 
diğer tarafa karıı yedinde 
bulunan bu mektupları ıuı 

lımal ile mektupları intikam 
almağa bir ilet tttıha'Z ede 

Sonra Veıtlindın büroıu· 
nu aradı . Mülayim bir iradın 
ıeıl cevap verdi: 

- Veıtl iod, Bolıton ve 
Voodbury, tamam bura11dır 

- Bay Voodbury orad• 
mıdır?. 

- Katibi ile muhal:ere 
nizl temin edeyim 

bileceilai sebep göıterlyor

lar. 
Vazn kanun bu fikri oa· 

zarı Uibare almamııtır. He· 
diyeler aynen mevcut olmaz· 
sa blgayri hakkın mal edln
mlye dair olan borçlar ka -
nunu ahkamı tatbik olunur 
Nııanlılık esnasında, nltanlı 

!ardan birlıl vefat edene 
vefat eden ol9anlmın verue· 
ıl dijerl aleyhine murlıtnin 

verdiil hediyelerin istirdadı· 
nı deva edemez. ÇOnkü ölen 
ntııanlının, niıan esnasında 
verdijl bu hediyeyi, geri al · 
mak fikir ve makıadı ile 
•ermeyip evlilik, rabıta ve 
muhabbet ve samimiyeti do· 
layııiyle vermtı ve bu su· 
retle kendieinden çıkarmıı 

olduğu hakka ba1ka11 lıtıh~ 

lif edemez . 
Bu maddenin mehazı olan 

lıvtçre kanunu medentılnm 
94 cü maddesinde ( nlıan 
bozulduğunda ) kaydı mev 
cut iken bizim kanunu me· 
dentnln mezkur 86 cı mad 
deılnde ( ntıanhlardan her 
biri ) kaydı ile iktJf a ede
rek niıanın bozulması key 
fıyettni almamıttır . Çünkü 
izdivaç vadi ile olan nııan· 
da vertlen hediyelerin geri 
iıtenmeat. nııanı bozmak ma
hıyetande ölmekle vazıı ka · 
nun aynca da (nlıan bozul 
duiunda ) kaydını alrııağa 

lüzum görmemiıUr . 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylı 
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gül olmağa baılıyacııjız . de 
dL Pek ı, bay Voodbury 
orada mıdır? 

Evet. Onunla görüt 
mek iıtiyor musunuz? 

- Hayır . Meni. Allaha 

ıımarladık. 

Grane mendi lini terlt al. 
nandan geçirdi ve cebinden 
biraz dftha para çıkardı 

Tariht Tetkikler: Fransız 
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YAZAN: Kemal Özer 11z hariciye nazm Ayan 

(Dünkü Sayıma Devamı) 
tamamen verllmek üzere 
bitterazı sahibi evvellerlne 
fürubt olunmuı ve ııbu Ay 
vahk kaza11nda bundan ak· 
dem teraanei imireye ıenevi 
"75,, nefer, ıilih ve zecriye 
rüıumu maktu olarak 
ıenevi "1 5 O O,, kurut 
ve m i r i m ü b a y a a s ı 

olarak bin üçer yüz ylrmlıer 
kile hınta talr ve teraanel 
amlreye pekılmet trrtibi ol 
arak .. J 050,, kile hm ta tah 
sil olup ancak kazayi mez· 
bure reayası bundan böyle 

cem olarak gerek eıcarın 

Umarı ve memleketin imarı 
ve guek teahhüt eyledıkle· 

ri akçanm Jfaaı külliyetli 
akçaya muhtaç olup ,bu t1'k · 

rlrı mürettebatı miriye ve 
tekahf ı varideyf iki ıeneye 

kadar muktedir olamıyacak

ları cihetle "46,, ıeneai ey· 
l~lünden "48,, sene11nde vaki 
olacak erluı lptidaaına ka 
dar yalınız eınafı ıeıaıe üz· 
erine iıtıbkakları veçbüzc 
re haı;lnei ıeriyelerinl tama· 
men eda etmek ıartile bıl 
cümle mürettebatı mezk Ürt' 
ve tekalifden bundan böyle 
iki ıene dahi muaf ve mQ 
sellem olmak huıuıları dev 
letçe blttenılp ohama rabt 
olunarak ledeliıtlzan olveç
bile tanzim ve tesviye olun-
mak üzere battı hümayunu 
merhamet kurunu mülftki 
nem ıahife plray olarak 
mucibince vgyvodahk mez 
bure ıcnki mumailPyhıin. Se· 
nin uhdei dirayetine ihale 
ve tefv iz olunrnuı olduğuna 

binaen ber mucibi nizam 
ıeraltl adide icra11na tevflk 
eıcar veaairei mezbure re 
ayayi rüıumeye terk ve ıh 

ıanı hümayunum olduğuna mechıi barlciye encüme· 
ve gayri ezcizyet ıerlyye zik- ntnde enternasyonal vaziyet 
rolunan mürettebatı de•leti ve Franıız logtltz konuıma 
allyyem bundan böyle iki ıe· farı hakkında fza · 
ne dahi af kılandığına rea hat vermit ve hükumetin 
yayi rüıume bilüp tilkrünü her huıuıta glrtıttğl ta . 
eda ederek merkezi ralyyet ahh6tlere katiyen ıadık ka-
te pabert cayl ıebat ve kı lacafını ıöylemlıttr . 
yam ve dua tezayüdü eyya 
mı ömrü devlet6 ıevket ce· 
na bı clhımbanıo muradım ol 
maları babında reayayt mer· 
ıume yedlerine 'haıka ve 
mumaıleyh voyvoda y~dlne 

baıka emr i ıerifim tadar, mü· 
t~ahhit olduklara meballği 
mezbur için koca baıılarım 

d.:ın hHmutad teme11ük 
ahz ve hazlnei merkumede 
hıfzolunmak üzere hazlnei 
mez'40reye ve mürettabatı 

mezküreoin iki ıenellk af 
olunduğunu m6beyytn iktiza 
eden mahallere ilmühaber· 
}erin ' itaatle tesviyesi menu· 
tu reyi alltanım ıdaıı ricali 
devleti aliyyemden hlll mu· 
kataat nazm ifttharülemaci 
dl velekirim e11eyt Abdur 
rahman Nafız dame mecdü· 
hu tarafından ba takrir rl -
kabı hümayunu tahaneme 
ledelarz tnha olunduju veç 
bile tanzimi buıuıuna iradel 
ıeniyyem tealluk edüp olbap· 
ta hattı hümayunu ıevket 

makrunu ıahanem levha 
zeybt ıudur olarak muci 
bince ılm<ihaberlerl verilmit 
olmakla reayayı menume 
yedlerine dabı ltbu emri 
aıı,anım iıdar ve ita olun
muıtur 

imdi keyfiyet iradei gcniy

yel tahanem ve nizamı mu· 
barrerel mezbur mantuk em
ri ıeriftmden malüm oldukta 
fermudel huarevanım Ozere 
etcarı 11irei mezburu ber 

mucibi nizam ıeraiti adlde 
icraıma tevfık reayayi mıer-

ıume terk ve ihıanı hüma 
yuuum oldujunu ve gayri ez. 

ct:ıyel t•riye zikrolunan mü 

rettebah devleti altyyem bun 

dan b6yle iki ıene dahi af 
kıhndıjını reayayı meraume 

bilüp tükrünü eda ederek 
merkezi raty1ette paberl ca

yi aebat ve kıyam Ye duayi 
tezayüdi eyyamı ömrü ıev 

keti cenabı cthanblnıma mü· 
davın olmalarını ıereğt ıtbl 

tef hım ve tektde m6baderet 
eylealn·ve ıize naibi muma

tleyhıın. Sen dahı ber mucibi 
emri ıeriftmle amel ve ha -

reket ve htlaf ından tehaıl 
ve mücanebet eylemek ha -

bında fermanı ihtanım ıidır 

olmuıtur. 

Buyurdum ki: 

Hükmü ıerlfim vardıkta 

berveçbi meırub üzere ıe

refyaftei ıudur olan ltbu emri . 
ıerıfi c:elilü11an Ye ıahtbü· 

letba vellazimülimtlıal maz · 
munı münif e birle imıl ola-

110. Şöyle btleılz. Ve alimetl 
ıerıfeme itimat kıla11z . ., 

Elyevmillırin min ıebri 
ıaferülhayır llsenetl ae'ba ve 

erbaine ve mieteyn ve elf 
(20) Safer "1247. 
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... ; - Vallıamı ile ıtmdt ora · 
: ya gldeceiim. Bu arada, 
5 dün akıam ıaat yedi ile 

" ___ __.,..... : dokuz arasında her birinin 

Bayan Bretlnonun vakur 
ıcıl: ·Allah kahretsin! Allah kah· • • • 

i nerede bulunduğunu ölrenl· 
: niz, Spraguenin bltün hare· 

Alto! Diye yükseldi . 
Allo, ıüzeltm1 Spraıue

den ne haberler :ı 

Sual cevapsız kaldıiından, 
Grane muhaberenin keıtldi · 
lint zannederek Kroıeyl sars · 
tı 

Sprague öldü 
Ne diyorsunuz( 

Dün akıam sekizcie bir 
töfl!r çiğnemlıtt. 
Düımek üzere iken, Gra

ne kabinenin kapıamı. biraz 
&erin hava girmesi için aç· 
tı . 

Hi.dlıe nasıl olCJu? 
Bilmiyorum Lavndale 

kernlserllftnin bu busuıta 
bir raporu var . BGtun bildi · 
ilm fU ki, ceıet Gravfort 
cadde11lnde Harıon adlı btr 
cenazecfye btrakılmııtır. 

Grauc lımt bh" kağıda 
kaydederek: 

Derhal bunt.ıola meı-

retsin!,, Diye 
üçüncü bır 

teıkt l etti . 

mırıldandı ve 
numara daha 

Direktör Buckholz ona 
öbfir tarftftan cevap verdi. 

"Allo!,. 

Burası Grane. Bana 
blidırecek bir haberiniz var 

mı? 

- Saat üçte, Velleı Stre
ota ve Randolph köıeaınde 
iki adamla buluıacakıınız , 

b•nlar Connorauo dostları· 
dır, onlar kendtlerlnl tanı 
tacaklardır . Saat üçte. 

Sonıuz teıekkür , direk· 
tör. 

Bir parça ilerlediniz 

mi? 
Çok defi!! 
- Acelf! 

f!'derahıiz. . 
yoı 

~deraentz ıyı 

Zıtmen d~rnlı 

Görüımenizi ona ıöy· 
14!1ylniz . 

,. 
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ÇEViREN: Kemal Denıiray : ketlerlnt arathrma vazifesini 
" ,: birine bırakabılirainlz: Büro· 

Grane maaa>•a döndü ve 
diğerlerine Spra guenin ö 1 ü 

münü haber verdi. 
Finkleıteln: 

- Bu kaza adeta iıteni 
lerek yapılmıf, dedi 

Villiamı: 

-- Aıağı yukarı aynı za · 
manda ıkı gangnııterin hızı 

de öldürmeje çalıımıı ol
maaı büıbütün garip; dedi. 

Grane, Fmkleateine adli 
polis bioaıından küçük bir 
mesafede otomobildl!kl h•y 
dutların b6cumlarına uğra · 

dıklarmı anl ttı . H kaycmıi 
heyP.canl1111nı o derece yeni
den yaıolh ki, duble viahi 
ıle ıoda 1sıed ı ; Vı ll tams da 
ODU taklit elti. 

A!\'ukat fevkalade heye 

canlanrnıfh. 
- Fakat bu devam et 

memeli; evvela Grant, ıon· 

ra. sız ve nlha yet :Sprague. yu kaçta terkettıfinl, ogün 
Bunlar ölümlerine koıuyor- f evkalide bir ıey yapmıı 
lar, bu muhakkak. iıe öğrenmefe çahımalı . 

Spraaueyi öldürmek 
Ftnldeıteln hesap puılası -

için neden bu zamanı inti · nı a larak: 
hap ettiler 

VUliamı: 

- Hu aahah onun mü 

him haberler vereceiini bi 
lıyorlardı 

faket bunu nereden 
biliyorlardı? 

Finkleateln şiddetli bir ha. 
reket yaptı 

Allahım! Grubumuzdan 
birin ın gcvezelık elliğini in· 
sanın !Öyliyeceii geliyor. 

Bir yudumda viskiıini içen 
ve bir d i ğ rini nmarhyan 
Grane: 

Konuıtuklanmızı yal· 
uıı dırektör yayabilir Fa 
kat bununla kendtıtni tehlf. 
keye ıokacajını zanaetml· 

- Pekala! Sızı ne zaman 
göreyim? 

Grane ıoo vıakl damlaaıaı 
yuvarlayarak: 

- Bilmiyorum, dedi .. 
Belki hiçbir zaman ... 

South Grauford caddesin· 
de cenaze levazımı tüccarı 

Bacona gittiler; tüccar onla 
ra cevap verdi: 

Merhumun, kendfılni 

yuvarlayan otomobilin ıebe· 
biyel verdlil yaralardan öl 

düiünü itiraf edebilirim. 
Eğer ceaedi görmek tsterae· 
ntz, ben ... 

Graae 

AtatiJrke 
Metakıasın 

Teşekkürleri 
Helgrad, 4 (Radyo) 

Ankarada toplanan Balkan 
Antanta konıeyi müzakere
lerine lıUrak etmlı olan Elen 
Baıveklli General Metalueuı 
bugün Yunaniıtaoa dönmüı· 

tür. 
General Metakıaa Türki

ye Baıveklli Celil Bayara 
ıönderdijl bir telgrafda 
Türktyede ıördüğü hüınü

kabülden p~k m6teha11lı 

oldujunu ve bunun AtaUlr· 
ke bıld•rilmeılnl rica etmtıtlr. 

Belgrad, 4 {Radyo) 
General Metakaaı Bulıa
riıtandan ıeçerken Balkan 
Antantt hakkında malumat 
talep eden gazetecilere "En 
büyük emelimiz Bulıariıta 
nı aramızda ıörmektir. 
Bu husuıta karar ittihazı 
Bulıaristana altdlr.,, Demıı. 
ter 

Bir Alman Subayı: 

Geminin 
Kazanında 
Haşlandı 

Belırad, 4 (Radyo) 
Yugoıla vya limanlarını zl· 
yaret eden Alman mektep 
gemiıi Emdeo kroyazörünOn 
kazanına ıemi zabitlerinden 
geoç btr teğmen düımü1 1 
haılanmak ıuretllıe yanmıı 

ve ölmOıtür. 

Yugoslavyada 
Ücretsiz 
Tren Bileti 

Belgrad, 4 (Radyo)- Yu
ıoıla vyada turizmin temin 
ettlil faldelerl ıözöaünde 
bulunduran Yuıoılayya de
niz ve demiryolları idaretl 
Yuıoılavyada on bet gün ka· 
tanların ücretılz dönüı btle 
U alabilecelderfni kararlaı· 

tırmııtır . 

- Ueytı: yok, dt'di. Bay 
Spragucmln katledilmiı ola· 
btleceilDi zannediyoruz, fa
kat sız ne mermi, ne de bı

çakla öldürülmedliini taıdtk 
ediyonanız, ıözGnüze iti · 
mat ederiz. 

Cenaze müteahhidi darıl. 

mıı btr halde: 
Ct'nazenln tuvaletini 

bizzat ben yaphm, dedi 
Kendiıi de. mumyalaımıt 

halile. bir palmiyenin altında 
duruyordu . 

- O K . Diyen Grane, 
fapka11nı ıeymek üzere ıken 
ilave etti: 

. . Ona ıüzel ceno7.e me· 
raalmlert yapanınız . 

Adam duvara aaılmıt bir 

afi~i i~aret ederek : 

Evet bay! Dedi, "Ha
ralnilida,, defin meraai111le
rlmlzden biri, Batcon evinin 
huıuıiyeti . 

Grane: 
- Pek güzel, dedi. Bu

radaki difer arkadaıım için 
baı'ka defin meraılml fite · 
miyeceğim 

Müteahhit mükrim bir eda 
ile: 

Arzu edeueniz, ıart 

namelerimiz var 
Vılliamı: 

S0R0YR 



SAYFA: 4 . TÔRKDIU 

Avusturya Hadiseleri Ve Fra s •• 
Fraoıa matbuata, Avultur

ya meıele.lni, bilha11a aıa 
ğıdaki zaviyelerden mQte -
lea etmektedl: 

1 - Son hadiseler. Avuı
turyamn tkUaadi ve bilh&1 
aa ılyaai fıtlklaltol ne dere 
ceye kadar ihlal etmektedir? 

2 - Mu11olinlnfn ılyue
U olacak, ve baılıca ala. 
kadar devlet olan İtalya , 
Avuıturyada Alman nüfuzu
nun teesaüıüoe müsaade 
etmeıi mukabıltnde, Alman· 
yadan neler elde etmiftir? 

3 - & lmanyanın ihtiraı· 
lan A.vuıturyao:n iıUrkakı 
ile mutmain olacakmı, yok
ıa Httlerln pllnı . Alman 
nOfuzunun b6tüy Tuna Av · 
rupa 11 Ozerinde mi teaiılnl 

derplf etmektedı? 

4 - Bu Jermen hululuna 
mani olabilir mı? logıliz 
ve Fransız hükQrnetlerlnin 
batta hıırakett ne olacak 
ve 'ne olmalıdır? 

Birinci \ nokta üz.erinde 
mOtalea11nı, hadlıelerfn daha 
ziyade aydınlanmasına talik 
eden TempH mukabtl, dt 
ğer gazetelf'r, ıon değlıtk · 
ilklerin Avuıturyanm lllik
lallnt oldukça haleldar ettl
iiol yazmaktadır. lnforma
tion, Gleichhaltugdan bah
ıetmekte tıe de. diğer gaze
teler Avulluryanıo illarka
kının ıayrl kabtlı inkar bir 
vakıa olduğunu ve Aochlu· 
HUD yakın bir iıtikba1de 

tahakkuk edeceğini beyanda 
müttef aktirler 

ikinci nokta; Bütün mat
buat, balyanın, ıtyasetfnf 
deitıttrmiyec,.ği kanaatinde. 
dır. Sol cenah ıazeteleri 

bu müteleaya tllveteo, İtctl
yanın Akdenız ve ispanya 
politikasında bir ıerllmentn 
mevzuubahı olmadığını, bl · 
laklı bu hidtıelerden ıonra, 

Mussoltnlnln bu ılyasetten 

•azgeçmeılne imkan kalma 
mıı olduğunu yazmaktadır

lar 
Ücüncü nokta hakkında, 

sağ cenah matbuat (Ecbo 
de Pariı., hariç) mütelea 
ıudetmemektedlr. Oeuvre, 
Republıque, Humanlt~ ıaze

teleri fıe A vuıturya tıtirka · 
kını, Tuna Avrupaaı üzerin 
deki Alman ıbttraslannın bir 
ilk merhaleıl ıeklinde telak· 
ki etmektedirler. 

Son noktaya gelince, b6· 
ıün matbuat. Jngilfz bükü 
metinin kendiliğinden bir 
lntıyatlv olmıyacaiını y~z
maktadır. Alman hululuoa 
mani olmak meseleılnde ise, 
Tempıto mütalea ıertmeme 
ılne mukabil, dtier gazete · 
ler, daha kati bir İngiliz · 
Franıız ltblrllğlntn, oldukça 
müıbet neticeler verebileceği 

biyete 
net 
lılıkla 

kapılmndao . ıükü 

ve ıoğuk kan-

lazımdır 
den kafi 

mütelea etmek 
Vazıyet kendlllğtn

derecede ciddidir. 
Bugünün hadısat , ihtiyatlı 

bir tefairl lstılzs m etmekie 
dir. takı bu veykaylin haki 
ki mahiyeti ve mustakbel 
avakıbl hakkıodk katı bir 
kaaaat hasıl adılıin . 

Berdhtesgaden mülakatı 

oetlceılnde, tttiha z edilen 
mukarrerat, r. vuıturyanıo 

ılyasi ve lktiudi lıllklillni 

ı ne derereye kador ihlal et 
mektedlr? lıte tamamen ay 
dınlatılma11 lazım relen nok
ta budur. Bu huıuata Fran 
ıız ve lnıılız hOkdmetlerl 
ııkı bir temu halindedir. 

halyaya aelınce: Coirafi 
vaziyeti dolayııle baılıca 

bir al~kadar olan bu devle 
tin , bir fnıUyattv alacağıoı 

ve hatta lngiliz - Fransız 
teıebbuılertne tıttrak edece 
ğtni tahmin, etmeye müsait 
hiçbir emare mevcut değil
dir, 

M Edenin Avam kama · 
rasında vaki beyanatı , hadi 
ıelerln iıtilzam ettiği ihtiyat· 
tan mülhemdir. filvaki, mü· 
ıarünilyh, lng'1terenin, diğer 
devletlerle birlikte hareket 
etmeye hazır olduiunu, ve 
fakat bu huıuıtalc:f ioıiyatl 

vln kendisine ait olmadığını 
beyan etti 

Almanyr.ıda, bu meselenin 
ancak Almanya ıle Avudur• 
yayı alakadar etmekte olup, 
diğer memleketlerin müda· 
haleıfnl fcap edecek bir ma 
hlyet taıımamakta olduğu 

iddia ediliyor. Hitler - Sohu· 
ıcbniıg mülakatı neticHin 
de, Vıenada ittihaz edilen 
kararların hakiki ıumulü 

hakkında bir kanaat ha11l 
edememlf olduğumuz ıu za 
manda bu tez blra2 ba11t 
ıözükmektedlr. 

Para ve lktiaadi itilaf ve 
aı~eri itilaf ıayialan en bü 
yük thtlyatla karıılanmak 

lazımdır. Bunların Alman, 
ıiyasetfnio uzak •eya yakın 
bir lltikbal tçfn derptı etmif 
olduiu gayeler olma11, belki 
ihtimal haricinde değildir, 

fakat Berltn hükumetinin 
Avuaturya üzerindeki Alman 

tazyikini ıu tekilde tacil 
edeceğini tahmin etmeye 

1 hiçbir ıey müsaade etme
mektedir . 

Vienada, bu ıaylalar kati · 
yetle takztp edilmekte ve 
11 temmuz t 936 anlatması 
nıo devam etmekte olup, 
Alman - Avulturya münase 

batının bu anlatmanın ruhu 
dahilinde inkiıaf edeceği 

beyan edılmdctedtr. H~r ıey 

kanaatini ıerdetmekte ve bunu 
temenni etmektedirler. Btt. 
tabi, burada, ıol cenah ga-

Avuıturyanın lstıklalıni vi 
kaye etmekle beraber, iki 
memleket arasındaki sıkı 

teırıkt mesaiyi temin edecek 
preafp ve metotların tarzı 

tehirine vabeatedır 

zeteler( daha kati bir liıan 
kullanmakta, ve Humanlle, 
teıebbüste bulunmanın Fran 
sanan tevecc6h ettliini yaz · 
maktadır 

Huliaa olarak denebtlfr ki, 
aayet ıhttyatlı llaan kullan· 
maya ıon derece itina et
mit hl11lnl veren Tempı ha. 
rlç, Franıız matbuatında az 
çok bir bedbınlık havaıı 
eı..,ekted!r . 

(·Le Tempı" · Pariı,) ra· 
zateılne göre: 

B6tGn bu meaelelerl aaa-

Avrupadakl keyfılzlığl ar. 
tıran bir meıele de, Sei11 
lnquartın Berltn seyahati ol 
muıtur . Bu misyonun hakiki 
mahiyeti meçhul olmakla 
bereber, Vienaya zorla ka 
bul ettirilen bir nazırın , va· 
zifeıtnt tesellüm etrneden 
evvel Alman zlmamdaranı 

ile temas etmek lüzumunu 
hl11elmesl oldukça ga rlptır . 

Bazı klmıeler, haklı veya 

haksız olarak, bu seyahatı 

pek hayırlı bir hadiıe ıek · 
ltnde telakki etmiyorlar Her 
ne olursa olsun. Alman hü
lıümet infn Avuıturya üzerin· 
de temin etmlt olduğu men 
faati. ı; iya1eti umumtyeıt ga

yeleri •ığrunda ne ft'kilde 
iıtiıma r edeceilni soruıtura n 
Oraavrup'l devletleri efkarı 

umumiyeıtnin endlıelenmf'si· 

ne mani olmRya lmkao yok · 
tur 

"loformation .. P8rlı gaze 
lesinde Fernand de Hrtnana 
göre: 

Bu ilhak deiildlr. Anch· 
lu11 da deftldtr Bu, Gletc
hhaltung. yani, hareket ay

niyeti yo lunda bir merhale 
dır Bundan böyle, Alman. 
ya ile Avusturya, o zaman 
temylzı kolay olan ve an · 
cak ihtiyar hayallerin veya 
acınacak zaafların setretme 
ye muvaffak oldukları, yola 
daha vuzuhla girmektedirler 
Fransa ve lnglltere Avustur· 
yanın fıtıkla ve tamamiyeti 
prenıipini yeniden teyit ede 
ceklerdlr. Fakat Avusturya, 
hukuku ,_ hükümranlıini mu · 
hafaza etmekle beraber, ıl 

yasettntn ıeyrlnl Alman ıl · 
yasetine teılim etmif bu1u 
nuyor. Avuıturya. fıUklali

nln ve ananelerinin büyük 
bir kısmını henüz kurtulabi 
lir; fakat bunun için, A vru 
pada, kararsf71ıklar ve te 
ıevvüıler devreıfni, b:r ıü · 

kunet devresinin tıtıhlaf et 
meıi lazımdır. 

"Journal des Debats .. Pa 
riı, gazeteılode Pıerre Ber · 
nuıe göre: 

Seist lnquart, hakiki ıef 
lerloden talimat aldı Bun · · 
lar ise Vtenada değll. fakat 
Berlinde bulunmaktadırlar. 

Mana11 gayet vazıh olan bu 
seyahatin, efkara umumiye 
mtzi, A.vuıturyadakl hidtıa 
tın, ufak mikyasta btr kabi· 
na tadilinden ibaret bulun -
duğuna kandırmak isteyen 
lerin gözlerlnf açacağını 

ümit edelim. 
Bundan baıka, gümrükler 

anlaımaundan, iktisadi ittı · 
hattan ve askeri ittlafdan 
bahıedilmektedır Bütün bun· 
lara Anschlussun bıran ev
vel tahakkuku zımmındıt. 

derhal mi mübaıeret edile · 
lecek? Yoksa, meselelei sıra 

lamak mı tercıh edilecek? 
Bu huıulla bir ıey bilml 
yoruz. Eıaıen bunun ehem 
miyetl yok. Hangi usul isti -
mal ediline edtlıin, Avuı· 

yanın tıtirkakı gayri kabili 
inkar btr vakadır. Reich, 
bu devleti iktııadi ve arke · 
cihetten, istedlii gtbl lstfı

mar etmeğe muvafak ola
caktır. Dahilde, nazim her 
tarafa hulul edecek, hariçte 
iıe , A vuıturya, A.lmanyanın 
bir aleti olacakhr. 

Achlu11un tahakkuku vu 
kuunda en fazla mutazarrır 
olacak devletin ltalz.a otaca 
ğının Roma tarafından tak 
tir edeçefinj ümit etmek 
isterdi Fakat. lnformazione 
Oiplomaticada lottıaa eden 
tebliğ, balyan aıetioln isti 

kametinde bir tadil ıraleııef 
mütazammın eefildtr. Bu 
nla bera her , F raoıa ıle İn · 
gıltere, müıterek ve devam · 
lı bır diplomod•k harakete 
muktedir oldukları takdirde 
beynelmilel vaziyet derhal 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

lian 
Balıkeıtr Vilayetinin De· 

mtrkapu mevlcllnde kilo 
olup jmtiy11zı 2 J 1 J 3 J j ta · 
rlhlı ferman la Pol Duran, Jan 
Deskofi ve ı eriklert üzerin 
de bulun11n Antimuvan ma· 
deni imtiyazı icra Vekilleri 
Heyetinin 19 I ·938 tarih ve 
2 8095 numl\ralı kararna
meılyle feshedılerek mekıuf 

madenler ııraıma konulmuı 
tur 

ve ehemmiyetli bir derecede 
aalib keıebedebtlir. fakat 
bu tebedülat FranHnln. lh 
tilalct kuvvetlere teıl tm edl • 
mtı ve akttaadlyatının enka· 
zı üzerinde aünden ıGoe za · 
y1flıyan bir devlet manzaf&· 
1101 arzetmemeai mutlak 
ıartını lıtılzam eder 

Epoque gctzetuınde Ja· 
mes Oonnadieuye göre: 

Franıa ve logt!terenin, 
A vusturvanın lttıklili ile ala 
kadar olduklarmı teyit et 
meleri hiçde korkunç olma. 
yan bir ıarkı kıta11dır. Bu
gün herkes bilmektedir kt , 
Hıtler ancak kuvvet kartı 

ıında geriler . 
Halbuki. Fransa ıle lngll · 

terenin Anchluua mani ol 
mak .zımnında , harbe girlf 
amade olmadıkları. Alman -
yanın meçhulü değildir. Re 
nln i11rali esnasında , Alman · 
ya için riılc, bu günkünden 
daha pek fazla idi. O za 

mao biz.de nutul<lar irat 
edtldt, fakat blrıey yapıl · 

madı. Bu ıefer, Almanya 
için tehlike, İtalya tarafın · 
dan gelebtltrdt Fakat bu 
de•let bertaraf edilmlttlr 
O halde Muasoliniye bunun 
muka btllode neler vu t edil · 
mittir? lıte bu, esrarlı btr 
noktadır. 

Parlı ve Londra hü8'ü-
metletl iki noktayı nazarı 

tubare almalıdırlar Evvela, 
Anchlu11, tamamen tahak
kuk etmit değildir BugOn 
gayet vahim olan bir ilk 
merhale kar111ında bulun · 
mektayız; fakat vaziyet, 
tamir kabul etmez bir ma 

hlyet ihraz etmıı deP,ildir. 
Saniyen, bazı klmıeler, Av 
usturyanın Almanyaya rap 
tına, İtalyanın Berehteıga . 
den mukarreralıoa müsaade 
etm6ş olma11 Fransa ve in· 
glltereden daha büyük lok 
ma koparmak gayesine ma · 
tuftur ve bu devlet, A vus 
turyanın kendhlnl tamamen 
Almanyaoın kucağıua ataca
ğı kanaatinde değild•r . fa
kat ortada bir vakıa vardır . 

Avusturya iıtiklalini ancak 
kuvvet saye~ınde mubafazft 
etmek mümkündür Ve bu 
mmtakada lcuvvet istimal 
~debilecek ancak halyadar. 
ltalya müsaade attlği tak 
dirde, Aochlu11 tahakkuk 
edecektir . 

"lntranılgeant,, ga zeteain· 
de Galluı, "Kandırılmıt it· 
alya " baılığı altında ezcüm · 
le ıöyle yazıyor: 

lıte, halyan diplomasisi 
tarafından matlup edilmlı 

ve Beri inin preıtıjt arkasın · 

da kalan R >manın prestij• 
görOnmez olmuıtur. D~ceoin 
zarar ziyan zımnında. neler 
kopardığı ma!um değildir. 

Fakat bunlar ne oluna ol 
ıunlar, •aad ve projeden 
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KATRAN HAKKI EKREM 
Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden: 
Arazi. bina ve munzam lkttaadi buhran ve yol •ergi· 

lerinin takıitleri tamamlle bttmlt olup bu vergilerden borç
lu olupta müddeti kanunlyeleri zarfında bor çla rını vermt· 
yenler hakkında hacı z kararı alınmıı ve takıbata baılan · 

mıı o lduğu lüzumu ilan olunur. 
4 - 1 - 66 

Kepsüt Qelediye Riyasetınden: 
Kepıüt Belediyesine ait Sülüklü mevkitndekt çayırın 

bu ıenf' yetııtireceği yeıtl ve kuru ot ha11latı 10-3 938 Per· 
ıembe 1rünü ıaat 16 da ihalesi yapılmak üı:He açık artır• 

maya çıkarıldığı ilin olunur. 
4-1 - 70 

Balıkesir Tarım Kredi 
Kooperatifinden: 

Kooperatifimizin f 937 beaap senuine aft normal aenel 
kurul içtlmıu 19 · 3 938 tathine tHadGf eden cumar · 
leıi günü Ra l ıkesır Hal&tev:nde yapılua~ı ı l an olunur 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahalleıi Clnıi Hududu 
Kasaplar Ev Sağı Dombay oğlu kerimetl Emine 

ve koca11 Mustafanın mart 327 ve 55 
aayıh senetle malik oldukları ve ıolu 
eylül 931 ve 15 ıayıla tapu ıeoedtle 
ve 85 63 numar&1ile Dombay oilu İı · 
maJl mabtumu Muıtafa evt, arkası Ku· 
lafıdellk oilu Hacı. Mehmet vereıeıi 
evi, önü yol 

Hudut ve bulunduiu yer yulCarada ya:ııh ev ile bitlıin 

deki mart 32'7 tarih ve 55 sayılı ev birlikte Abbe oğlu 
Muıtafa kar111 Mehmet kızı Fatmanan iken 320 den önce 
ölümtle evlatlara Muıtafa ve Abmedi terk edip bunlu da 
mevru sevi 320 den önce aralarında ikiye bölerek rizai yap · 
mıı ol dukları rlzai taksim ıoounda Kürt Mehmede mu
ha11a1 ve mart 327 ve 54 numarasında namına teıçll edl· 
lerek 55 numaraııoda Eoılne ile Muıtafaya aatmıf ve 
Mustafa ve Ahmede muhassas olan bu evde kendileri 
tarafından 320 den önce haricen Dombay oğlu hacı 1ımall 
mahtumu Ali Çavuıa sattıkları ve o günden bu güne ka 
dar malik aıfatile ve hüsnünlyetle oiza11z Ala Çavuıun te . 
mellükünde iken 937 de ölümlle l<arm Naciye ve evlit 
lan Haltt ve lımal l ve Halide ve Habibeye kaldıiından 

bahiıle namlarına teıçll edtlmeıi tıtenildiğinden tahkikat 
yaprnak için 17 3 938 perıembe günü mahalline memur 
gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan baıka bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile ta · 
pu sicil muhafızlığına •eyahut mahalline gelecek memura 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

ibarettirler. Halbulcı FOhrer İntihabat mücadeleıi bü 

bir realıte lcazanmı~ bulun ' tün oıddetlyle baılamııtır. 
maktadır . mumaileyh Ancob- Şimdiye kad1tr ancak pro 
luHuo temelini atmııtır . 1 feıör Yorganın rlyueU al -

(" Echo de Pariı~ gazete · tında bulunan milli demok 
sinde Partloax , Schuıcholg - rat partisiyle btr · intihabat 
gln kabineye kralcı ve ıoı- aolaımıuı yapan Goga ka
yaliıtlerf ithal etmeaı key bineıi , muhııliflere karıı ka· 
flyetinin müıarüntleyhln ti bir kabi liyet temin et . 
cenkleımeden gerilememek mek üzere fetrikl meaaide 
azmini tazammun ettiğini bulunacak yeni gruplar ara· 
yazdıktan ıoora, ezcQmle maktadır. Macar partfıtyle 

diyor ki: devam etm~kte olan mü7.a· 

Avuıturyaya karıı taarruz, 
muvaffak elur olmaz, der · 
hal Çekoılovakyaya kartı 

tevcih ~dilecektir . lıte bu 
mesele üzerindedir ki . Lon· 
dra ve Pariı ciddi surette 
görüımek ve bu görüımele · ı 

ri diğer devletlere teımtl et
mek mecburiyetindedirler. 
Vakit dar~ır Eier, ıarbl 
Avrupa karars•zlıklarlle . ta · 
kip edılecek yol hakkında 

mütereddit bulunan ikinci 
derecedeki devletlerin ceıa 
retioi kırarsa, birbirini ta . 
kıp edecek diplomatık ıu 

kutlardan bunlar aleyhine 
muazzam bfr ittifak meyda· 
na çıkacakhr . 

kereler henüz kati bir neti · 
ce ye varamamııtır 

Muheı liflerde, hüküm eti 
elinde tutan partiye kati 
bir darbe vurmak üzere 
aralarında btr koallıyon 

yapmaia gayret etmektedir· 
ler. 

Milli köylü partlıinde, ev
velce ayrılanlardan maada 
yeni karar hadtıeleri olma
mııtır. Mukııddema mtlli kö· 
y)ü paırtiııine menıup olup 
Goga 'kabinesine dahil olan 
ıahııların bu parti azaları 

uuındo karar hadiselerini 
tezyıt etmek 6zere vaki te· 
ıebbüılert de matlup neti · 
ceyi vermlıtır. 
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