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Uzak Şarkta Çetin Bir Ant_alyada Vilayet Umumi Meclisin· 
Boğuşma Baş 1 adı .. Aıaıurkuünüparlakbirsu· de Dünkü Görüşmeler 
Kuvayi külliyeler arasında başhyan muharebede Çin rette kutlulandı 
~UVVBtlerine ~izzat Maraşal Şe~ kumanda etmekte~1r. 

Loodra, 6 (A.A ) - San 
nehri üzerinde Japon ve Çin 
kuvayı küllfyelerJ arıuında 

büyük btr harp baılamııt1r 
Çın orduıu harekatına Ma 

raıal Şan·Kay Şektn idare 

etull bıtdtrllmektedfr . 
Manaap (izerlne taarruz 

eden 15 Japon tayareılnden 

ıekfzl düıürülmüıtür. 

Vaıington, 7 l Radyo) -
Riyodö Janeyro adındaki Ja 
pon gemiıl, Amerikan kara 
suları içinde görülmüotür . 

Deniz devriye kollara, gemiye 

ateı açmıılardır 

Tokyo, 7 (Radyo) 
Mebuııan Mecliılnde Harici · 

Nazırı 8. Hırota bir nutuk 
ıö1lemif, Sovyetler bük\\ · 

mettle Japon yanın bir an · 

laıma yapacağını, bilha11a 

balık avcılığı meselesi için 
Sahahn adası ve Kamçatka 

havaltaınde Japonların 

!anmaları için müsaade 

leceğfnl bildirmiştir . 

av

edi-

Pazar Günkü kupa Maçlan : 

ldmanyurdu, 1 dm an-
•• gucunu •• • • 2 - 3 Yendi .. 

- - -----
Kulüplerin Puvanları Müsavi 
Geldiğinden Maçlar Tekrar 

Edilecek 

idmanyurllufor 

Peur gunu General Alt 
Hikmet ıtadında kupa maç
larının en heyecanlısı Yurt 

• Güç ikinci ve birinci ta 
kamları ıırasında yapıldı . 

Bu maçlara çok ehemmi 
yet veriliyordu .. 

Çünkü; Güç ikincileri ga 
lip gelirse ikincilerin, yurt 
birincileri galip gelirse bı 
rlnci takımların maçları 

tekrarlanacaktı .. 

Saat 13 de Btrlıkten Şe 
fık idaresinde yapılan Yurt· 
Güç ıklnci ta kamlar maçını 
Güç 1-4 kazandı 

Sıra günün en heyecanlı · 
maçına gelmiıtı. Evvela 
Güçlüler all<ıılar arasıoda 
1ahaya çıktılar , bunu Yurt· 
lular takip etti 

Hakem Btrlıkte~ Hakkı 
idi . 

Yurt: Celal , M . Emtn, 
Kamil, Stlml,~Hulkt, Turgut , 
Muıtafa, Hüıeyln, Enver, 
Kemal , Yaıar . 

GGç: Yahya. Mahmut, 
llaltl, Sabri, lbrahfm, Cevat, 
Ahmet, Mustafa , Necati, Hü 
seyln, Şerif. 

Oyuna Yurtlular baıladı, 
ılk anda Güç kalesine indi· 
ler Lakin top müdaf ıler ta · 
rafından iade edıldı.. Her 
iki takım dl! çok ıeri Oyun
cular blrt,ırlerlal denemekte. 

Top sürüoln tahsi . 
Dördüncü dak ikada ) urt 

kalesine bir hücum yapılı 

yor. On sf'kiz çizgisi dahi 
linde hir karga~ahk oluyor, 
düdük çalı yor, penaltı. Hıç 

ktmıenln anlıyamadığı bu 

ceza golle neticeleniyor .. 

Yurtlular bu golOn tesiri 
altında kalır gıbi oldularsa 

da uzun sürmedi Zateo üç 
ortanın top alıp vermelf'ri 
methurdur Hunu hn za 
man zevkle seyrederiz 

i1t c yine aüzel paslarla 
Güç kaluina iniyorlar. Sol 
açık yerinin acemisi . Takı -

mın bütün akınları burada 
sönüyor. Buna rağmen üç 

orta, takımı sürüklüyor ve 

birçok gol fırsatları yaratı · 

yorlardı . 

Güç canla oynuyor, mü · 
dafaa güzel . Haf hattı ener 
jık . Fakat teknık yok. Eğer 
biraz görerek oynualııır mu
hakkak kı forvetlerine iyi 
paslar vererek takımlarına 

daha müfit olAcatd ar 

Nedense topa gellfi güzel 
vurarak havalandırıyor!ar ve 
bu yüzden de bir ha ytl za· 
man kaybediyorlar . 

Halbuki Yurt tskımı, da 
ha bilglla bır oy•m oynuyor 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Antalya, 7 (Radyo)- A t.:ı-

türkün . Antaly" ya geliıleri. 
nln yıldönümü münaııebetl . 

le mer1tstm par1ak yapıl · 

mı ıtır 

Halkevinde konferanslaf 

vlrilmiıttr. Bu aece bir ftı

ner alayı yapılacaktır 
-~ ... 

Hatay 
Mesele~ görüşülmege 

baş1andı 
~nkara, 6 (A A) - Hatay 

meıeleılni tedkik edecek 
olan Türk, Fran11z, İngiliz. 
lıveç ve Belçtlcalı delegeler · 

den mürekkep Betler konf e 
ranıı yarın Cenevrede topla 

nacaktır 

-Otyanus adalarım ilhak 
ediyor. 

Vaşington, 7 (AA . ) 

A m er 1 k a Reiıfcumhuru 

r<uzvelt, Büzük Okyanustakı 
Feniks adalarından ikhi 
üzerinde Am~rikanıo haki 
miyetini ilan etmiıttr . Bu ka · 

rar Büyük Okyanosun orta 
sındaki adaiarın heyeti umu
miyesı üzerintie Amerıkan 

hakimiyetinin ilanına doğru 
atılmıı bır adım telakki ed• 
liyor. 

" 

Encümenlerin Hazırladığı 531,627 LiralıkMa. 
arif Ve 178,840 Liralık Sıhhiye Bütceleri Umu· 
mi Heyetçe Muvazenei Maliyeye Havale Olundu 

Umumi Meclis loplırnlı lwlinde. 
Vilaye t Umumi Meclisi Zapta aabtk okunduktan 

onuncu toplantısı dün saat 
l 4 te ık inci baıkan B. f ey
zi Söz .. nerin riyasetinde ya ~ 

pılmııtır . 

sonra gelen evrakın müza 
keresine geçildi 

Dursunbey kaymakamlı 
ğının dispansere yardım için 

İtalya, Yeni Harp Ge
mileri Yapıyor .. 
2 Milyar, 13 milyon olan deniz bütcesine yeni ~arp 
g ~mil eri inşası için muh · m miktarda tahsisat ~on~u. 

Roma, 7 (A .A .) - Deniz 
bütcesinin tetk ikinden anla· 

ııldığına göre. İtalyada 1 
kanunusani 1936 da 35 bin 

tonluk iki zırhlı tle 1600 

1 (500) lir• tahsisat a yrdmı ' 
' ıını bildiren yaı:ııı, mu••• 

zenel maliye encGmenlne, 

ııhhfye m QdürlGfüniln, haıta • 

hane ikinci eczac111 Abdi .\la· 
beyoflunun maaıının 40 lira 
olarak konmaeı hakkındakt 
yazısı muvazene! maliyeye, 

Gönen azalarının mektep 
inıaahna yardım olarak 
(3000) lira tahılıat konul
ması hakkındaki yazm 
muvazenei maltyeye , Dur
sunbey kaymakamhlının 

Dureunbeye baflı olan Mah· 
mudiye, Mucurlar ve Oda 
köylerinin kasabaya uuklı

ğı dolay11tle Kavacık nabt · 
yeelne ballanmaeı hakkın

da ki yaz111 dabıll,e1e. mu· 
haeebet hususiye mOdürlG
fünün I l ıca nahiyeılnin tda
ret huıuıiye akaratından Ilı· 

ca kaplıcaeınto köye Ahi· 

masına dair müzekkereıt 

dahiliyeye havale edtlmlttlr. 
Eneümenlerden çıkan ev

rak: 
1 - Sıhhiye enc6menf • 
( Sonu ikinci eayfada ) 

Kral Faruk 
Yukan Mısna gidiyor 

Ingiltere Anavatan Filosu 

tonluk l 2 torpido muhribi , 
700 tonluk 16 torpido, 800 
tonluk 4 avizo, 1 ı si Ok
yanos tipinde ve sekizi 
Akdeniz siplnde olmak üze
re 22 denizaltı gemlıi inıa 
halinde bulunmakta idi. 

Bu rakama. inoa~ına son 
zamanlarda karar verilmiş 

olan 35 bin tonluk diğer 
iki zuhlı ile 2000 tonluk 

1 :.! deıtroyer ve biri< aç de· 
nlzaltı gemisinin de ilavesi 
icap ed,.r. 

Kahire, 1 (Radyo) -- Kral 
Faruk yukarı M111ra bir ıe

yahat yapacaktır. 

Manevralara Başladı .. 
-------- -

Oç gün sürece~ olan Cebelüttan~ manevralanna on 
harp gemisi iştirak etmektedir. 

gemisi, 4 krovazör ve otuz 
torpido muhrıbi iotirak et · 

etmek lt>dir . 

1938 39 bütceıi ı kl mil. 
yar l 3 milyon lirete baliğ 
olmaktadır 

Bulgaristanda 
~ 

Saylav seçimi naticılen~i 
Sofya, 1 (Radyo) - Yeni 

ıeçilen kırk mebuıtan otu
zu hükumetin ılyaeetine ta . 

raf tardır 
====--================== 

Londra, 7 (A .A.) - İngil
terenln Ana•atan ve Akde 

niz filoları bu gün C ebelüt 

tarık garbında manevraya 

baıla mııla rdır. 

=============== •••••••••••••••••••••••••• 

ispanyada Cumhuriyetçiler Tarafından: : Küçük Haberler ! 
ilk manevra 3 gün süre 

cek. 14 ile 18 mart arasın
da da 2 netsi yapı l aca ktır. 

Londra, 7 (AA.) İogil 
terenın ziraat nazırı ıöyle 

dlği bir nutukta: "lngiltere, 

diğer memleketlerin gelir 

menbalarından ve dahıli va 
ziy~tinden haberlı bulun· 

maktadu. Bugün, bir harp 
çıkarta lngiltere bundaa ga · 
lip çıkar ,, demiı ve Edenin 
uzun zaman kabine dııında 
kalmıyacağını ılive etmtı 
tir. 

Malta, 7 (Radyo) lngil 
tere filosunun Cebelüttarık 

açıklarında yapmRkta oldu 
ju manevralar cuma günü 

ne kadar devam edecektir. 

Amiral Dabltı:yin kuman 
dasındfl cereyan eden ma 
nevralara 2 zırhlı, iki ıaf 
harp krovaa6r0, iki tayare 

• • •••••••••••••••••••••••••• 
Franko Harp Geml.lerı·n *sovyetler BirlitıntnVar-

~ova ateıemtl itert albay Rl-
balako birdenbire Moıko-d en Boleares Batırıldı vaya davet olunmu, ve ha-
reket elmiıtir. Ne zaman 

- - -- ---
A~denizdeki ingiliz torpidolan meçhul beş tayarenin 

~ücumuna uğra~ı va bombılan~ı 
Pariı, 7 (A .A, ) - lapan· 

yada cumhuriyetçi donanma 
aıi donanmaılle yaptıiı bir 

muharebede F rankocuların 

Boleareı krovazörünü batır· 

mııtır . 

İki İngil iz. torpidosu ba 
tan geminin mürettebatından 

yüz adamı kartarmııtır. Bu 
esnada lngilizlerden bir ne · 

fer ölmüı, üç nefer de yara 
lan mı ıtır. 

Londra, 7 (Radyo) Ak 
denizde lnıillz torpido mub· 
ripl~rl meçhul bet teyarealn 

hücumuna maruz kalmıılar 
dır. 

Bu tayareler bir çok bom
balu atmıılardır . 

Avusturyada 

1917 - 1918 Doğumlular 
silih altmı ıhndı 

Vfyana , 6 (A.A .) -- Av 

usturyada askerlik yaıı ylr · 
mi olarak kabul edllmJı ve 
bu kanun mucibince ı 9 t 7 · 
1918 d oAmlular ukerlije 
çairılmıılarclır . 

döneceği belli dejlldir. Sov · 
yet elçiliğinde albayın oilu 
nunu bir kaza geçirmeel üze 
rfne hareket ettiği ıöylenl· 

yor . * Ftlindlyalı Hornlye 
caeuıluk maksadtle mahrem 
evrak tevdi etmekle masnun 
Yunan hariciye nezareti da
kU lo1arından bayan Rodo· 
hıakiıln mubakemeetne dOn 
Atina dlvanıharblnde baı . 

lanmııtır * Sovyet ha va endüıtrl
stndekl parlak muvaffak&· 
yetlerlnden dolayı 22 numa· 

rah tAyare fabrikası ltçlle· 
rlnden 25 kiti Sovyetler Blr-
1111 ntıanlle taltif edllmtıler· 
dtr. 



Balkan 
Ant~ntı \le 

ulgaristan 
"Slovo,, gazetesi, 25 ~' 938 

tm ihli sayıswdrı Halkan .4n 
twdı k c nseyİ toplantısı /ıcık 
krnda u~a,ijulakl y(1:;1yı neş 

rtlmer. itdir: 

Türl<iyenin merkezınde 

bugün Balkan Antantının se· 
nelik konseyi toplanmı§ bu 
luouyor Balkan Antantı 
devietlerinln bu toplanhıı ı 
kafi derecede karııık ve en
teresan bir hava içinde ıe . 
çecektfr. Her ıeyden evvel 
Balkan devletlerinde ente
resan iç tebec\düller mey. 
dana gelmlıtır. Türklyede 
bugiln yeni bir baıvekll 

vardır. 1 s m e t İnönü. 
nün yerini, timdi 8 . Celil 
Bayar tıgal etmekte: Türk 
dıt polittka11, esaslı olması 
na rağmen, kafi . derecede 
mütebarlz bazı tadilata uj . 
ramıt bulunmaktadar. Ro 
manya iç politika kafi de 
recede tebeddOI etti. Dıı 

siyasa lıe, Goganın thdas et 
tiğl malum idare devresine 
ratmen, buaün eıkl veçhe 

ılnl tatımaktadır . MOıtalcf) 

bir dıı ıtyaaa takip etmek 
nj ımlnergeçllmek tecrübesi, 
muvaffakiyehlzlakle netice · 
lendi. 8. ~toyadlnoviç lıe 

evvelki Balkan konıeyl ile 
bugünkü konıey araı1nda 

geçen zaman zarfında Pari· 
si, Londrayı, Berlıni ve Ro· 
mayı ziyaret elti Ve pek 
tabıi olarak Yugoslavya dıt 
poltttkaaına daha kuvvetli 
bir veçhe verdi. Bu politika 
bugün gerek müntebıpler ve 
gerek kral naibi tarafından 
tasvip edilmektedir. Yunan 
ciıı · ıtyasetınde ve bu siya
setin rabıta arında hiçbir te · 
beddül vukubulmut değil · 

dir Burada iılltrad olarak 
ııöyliyelim ki Balkan birliği 

bakımından Bulıarlıtanla 
Yunanıatan ara11nda klerlng 
anlatmaaı adını tatıyan yeni 
bir münaaebat meydana gel. 
miı ve bu, her iki devlet 
için yakın ve canlı bir eke· 
nomi beraberliği yolunun 
açılacaiını temin etmekte 
bulunmuıtur. Balkan Antan· 
tı pohtika11nda eıaıla bazı 

tebeddüllerin meydana gel 
dtğ ı müıahede edllmedıği 

takdirde, Avrupada vukua 
gelen tebeddüllerin meyda 
na geldıgi müıahede edil 
medığt takdirde, A vrupada 
vukua ge len tebeddüllerin, 
devletlerin, devletler arası 
münasebetlerdeki akıaleri 

büyük ve milnıdar olacak· 
tır. Avusturya·Almaoya me· 
selesi; llıtlerin nutku Ede
nin lı; tıfa11 ve Fransız par· 
lamentosunda dıt siyasa ve 
bu siyasanın müstakbel veç. 
hesi hakkıodl\ vukubulan 
iııt iza hlar, Ba lkan devletle
rini n , aralarında mevcut 
menft..at hlolerine rağmen, 

kolay kolay ve hesap t u 
tulmadan geçilemiyecek ha· 
ldka tlcrdir . 

Balkan beraberltği, pek 
tabıi olarak, mahdud bazı 
hareketleri zaruri kılmakta

c!u ve bu devletler, bugün· 
kü duruma uymaya mec
bur dur Fazla olarak Bal · 
kan ~ntantınm teıekkülün
deki haktkl gaye bugün ar· 
tık mevcut deiıldfr . Butga · 
ristan, bu antanta girmemit 

__ ,,,. ____ .. 

TORKDILI 8 M.\RT lS31 

Güc , 
Yurd 
Macı -· 

SEHİR HABERLER!] 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 

ve her akını gol olacak üml 
dini veriyordu. Saatler iler 
liyor, n t:tlce bır türlü deilt · 
mi yordu .. . 

Kırkıncı dakikada Yurt 

Akyar Köyü Cinayeti
nin Muhakemesi .. 

Vilayet Umumi Meclisinde 
Dünlıü Görüş meler 

(Battarafı birinci ıayfada) 
oin, Erdek kazaıınıo Mar
mara nahiyeal doktor ve 
ebe ihtiyacı lçfn bütceye 
tahıtsat konuldujuna dair 
mazbatası muvazenel mali 
yeye, 

nafıa yol kitil:I DürJyenln 
maatının yGkıeltllmeıl tal~ 

blnin encümtncf r ı 211 ı • ı. 

dığına dair mazbatHı ma
liyeye, 

forvetlerlnin "la ğdan iniılerfni 
görüyoruz .. Saiaçığın orta
layııını merkez mubaclmi, 
ikl bekin arasından sıçrıya· 
rak kafa vur utlle topu ai 
lara takıJor . 

Dün iddia Makamı Sucluların , 

Beraberltit temin eden 
Yurtlularda faaliyet fazla
laııyor, ardı ardınca teh
lıkeli hücumlar yapıyorlar. 

Bu anda birinci devre l • 1 
beraberlikle bitiyor. . • 

İkinci devrede Yurtlular 
takımluında değitmeJer ya
pıyor, Celil ileriye, sola çık 
da kaleye ıeçiyor . . 

Hava bugün çok güzel.. 
Seyirciler oyunu ze•kle ıey · 
rediyorlar .. 

Güneı Güçlülerin aley · 
hinde .. İlk on daktka Yurt · 
lular hiklm bir oyun oyna 
dılar ve be-ılnci dakikada 
galibiyet gollerini attılar .. 
Bu gol Yurtluları ıayrete 
getirdi .. Top Giiç nmf aaba
sında . Bu 11kııık vaziyeti 
Mahmudun uzun bir vuruıu 
telafi etti .. Bekten fora re· 
çen Yahya, Yurt müdafiıl · 

nin ileri gitmesinden istifa
de ederek, kaphğı topu ıah · 

si bir hOcum ıle Gücün be· 
raberltk ıolün6 yapmıı oldu .. 

Takımlar beraberlikten 
kurtulmak için didiniyorlar, 
Güçlüler beraberltfl muha · 
faza etmek için Ahmedl ae· 
riye aldılar .. Çünkf. beraber
lik GOcü kazandırıyordu. 

30 ncu dakika Yurttan Hul 
ki yaralandıiından, Yurt on 
kiti oynuyordu . 

38 nci dakikada Yurt for · 
vetlerini hücumda görüyo · 
ruz . . Celil , Muıtafadan al 
dığı bir pas tle ilerlerken 
eıkı bir ıut çekti .. Bu, Mah
mudun alnına çarpıyor . 

penaltı . Celal bunu gole 
tahvil ederek takımını 2-::S 
galip vaziyete ıokuyor . 

Oyun buodao ıonra, ıert 

bir hava içeriıtnde devam 
ediyor birçok favuller oluyor· 
du .. Fakat bütün çahımalar 
netice üzerinde hi-..btr değtılk 
yapmadan maç 2 ~ Yurdun 
galibiyeti ile netıcelendi. 

Pazar 11ünü yapılan Yurt 
· Güç maçı ile, bölge lik 
heyetince evvelce ha:ıırlan

mıı olan fıkültüre göre ku 
pa maçları da ıona ermiş · 

tir. 
Fakat tehrtmiz gümeslnde 

kupa maçlarına lffirak eden 
bütün kulüplerin puvanları 

müsavi derecede olduğundan 
birinci ve ikinci takımlar 

arasındaki maçlar, yeniden 
hazarlanacak fiküıtürle tekrar 
edilecektir 

Ağır Cezaya Çarptırılma-. 
larını istedi. 

Akyar köyünde 13 7 937 
tarihinde Ali oilu Hurtit 
adında bir lcöylü öldürül

müıtü. 

Bu cinayet muhakemesine 
dün de ağır cazada devam 
edılmtı ve müddeiumumilik 
ıuçlular hakkında iddiana 
meslnl ıerdetmlttlr. 

Vaka; d6nk6 celıede m6 

ddeiumumllik mevkilnl itral 
eden B. Necmettin Y eıılın 
izah etUği gtbi, ıu tekilde 
cereyan etmlttlr: 

Akyar köyünden Murat 
oğlu lıa ile Murat oğlu Musa 
ve Murat oğlu hyaa, All oğlu 
Hurıtde intikam beslemek
tedirler . 

Bu üç kiti cinayet ıünü 
ıabahı herkes uykuda iken 
Hurtldin tarlaaana ııden yo · 
luo üzerinde çalılar arasına 
pusu kurmuılardır 

Çok geçmeden Hurılt tar· 
laıına giderken, bu üç kiti, 
yanlarında bulunan çifte ve 
mavzer ile ateı ederek ken
dıslnl öldOrmüılerdır . 

Suçlular bu cinayett"' in · 
klr etmtıleue de va kayı 
gören ıahitlerJo ifadeıl, dok
tor raporu, çalılar içinde 
bulunan izler ve bot ko
vanlar, diğer deliller cinayet 
bu yeti üç ıuçlunun yaptığı 

kanaatini vermektedir. 
Musa oğlu. Kerim ise ad

liyede bu suçu kendisinin 
itlediilnl ıöylemltse de bu · 

Bir araba 
Dereye 
Yuvarlandı 

Pazar g8nQ Martlı mahal
lesinden ıeçen Kaaaplar dere 
sinin açık olan k11mıoın ke 
narında lpltkçl B. Adilin evi · 
oe kiremit getirmekte olan 
kiremltcl Rızanın hayvanları 
birdenbire ürkmüf, araba ve 
hayvanlar dere~c düımüı, 

araba ve kiremitler parça 
lanmııtar. Hayvanlara birıey 
olmamıtlır. 

nun doiru olmadığı, amuce· 
lerH~ babaıını kurtarmak 
için söyled•ii anlatılmıtlır 

B Necmettin Yetil, '1u· 
rad oflu İıa ile Murad of· 
lu Musanm ve yine Murad 
oilu llyaaın, Türk ceza ka
nununun 450 - 4 maddesi 
muctbtnce ölüm cezaıana çarp. 
tırılmalarını, ancak mülla 
kıl failin kim olduju belli 
olmadıiındao 463 üncü mad-
denin ceza tayininde 
nazarı itibara alınma · 

11na, ıuçlulardan Ah oilu 
hyaıla, Hurııt oflu Zey· 
nal ve llyaı otlu Ferha 
dın , iddia edden f ıilden be
raetlerıne ve ancak vaka 
eınaaanda ıilib attıklarından 
.. 63 üncO madde detiletlle 
466 ıncı maddeye lıtlnaden 
ve Musa ojlu Kerimin de 
beraatine. Jalnız sahte 
olarak cürOm itledıği · 
nl ileri ıüroüj6nden 283 
ncü maddenin 2 inci fıkra· 
sıoa göre cezaland1rılmaları . 

na, Ali oaıu Uy&1 Musa, oğlu 
K.erımtn yatlarından 56, 55 
inci maddelerın, Hurıit ojlu 
Zeynalın 1abıka11ndan do · 
layı da 81 nci maddenin ce· 
za tayininde nazarıdtkkate 
alınmasıoa karar verilme · 
sini istemitlir. 

iddianameyi mOteakiµ 
mahkeme heyeti, ıuçluların 
yazıla müdafaaları için du · 
Tuımayi bu ayın 18 nci gü
nü saat l 4 de bırakmııtır 

500 Haneye 
Kömür 

I Dağıtıldı 
Kızılay tarafından mahal. 

lelerdeki bütün fakirlere kö
mür dajıhlmııtır. 

Bir hafta ıüren ve neti 
celeoen dağıtma itinde bet 
yüz yoksul haneye ihtiyaç· 
ları nfsbetinde kömür veril 
mittir 

Soyadı almamış olanlar 
hak~mda 

Kır Koşuları Soyadı almak için tayin 
Spor Bölgesi kı§ faaliyet edilen müddet 7 ~ 936 tari 

d h b binde hitam bulduğundan proğramına a il uluna n 
bu tarihten itibaren altı ay 

kır koıuları müıabakası pa· 
zar günü yapılmııtır. zarfında ıoyadı almamıılar 

hakkında müruruzaman ta 
O gün onda ıehrJmiz, Mar-

hakkuk edeceğı, binaenaleyh 
mara ve Eğe gümeleri kır cezaya çarptırılnuyacakla rı 
koıuları birincilerinin iftira- Dahıltye Vekaletinden vila-
kile Kepsüt yolu üzerınde 

2 - Sıhhiye enc6menl 
nin, Sındırgı dektor ve ebe 
ihtiyacı içJn bütceye tahıl · 

ıat llonduğuna dair maz. 
bataaı muvazenel maliyeye, 

3 - Sıhhiye encümeni . 
nln, Sıjırcı nahlyeıi ebe 
ıhtiyacı için bütceye tahsisat 
kondujuna dair mazbatası 
malı yeye, 

4 Sıhhiye encümeni· 
nin, Bıiadıf nahiyeaınia dok· 
tor ve ebe ihtiyacı lçla büt 
ceye tah!iıat konduğuna dair 
mazbata muvazenei mali 
yeye, 

5 - Bu ıene mektepten 
çıkacak yirmi ebe için (5000) 
lira tahıiaat kondujuna dair 1 
mazbata muvazenei mali· 
yeye, 1 

6 - Sıhhiye encümeninin 
lekeli humma ile micadele 
lçın istenılen iki bin lira tahıl · 

satın bütceye konması, bütce 
nin darlığından imkan bu· 
luomadığına dair olan maz. 
bata11 okunarak heyeti umu 
miyece muvafık görüldü 

7 - Sıhhiye encümenlntn 
umuru sıhhiyeye ait parti df. 

leklerl meyanında bulunan 
Bürhaniye, Balya, Manyaa. 
Erdek, Kepsüt kaza ve na 
hiyeleri ebe ve dokh r thtl . 
yaçları için tahsiıat kondu 
ğuna ve dığer tale-plerlnln da 
nazara alındığı hakkındaki 

mazbcltası muvazenel mali 
yey~, 

8 - Sıhhiye encümeni· 
nln. 11bhıye müdüriyetinin 
mahrem talebenin nazara 
alındığına dair mazbatası 

muvazenei maliyeye, 

9 - Sıl-ıhlye encümeni· 
nin , Dursunbey diıpanseti 

için Sıhhiye V~kaletinden 

yardım iıtenilmesıne dair 
mazbatası muvafık görüldü. 

l O - Sıhhiye en6:üou.ni 
nin, Bandırma hastanesi için, 

( 10,000) lira yardım tahsi 
ıatı konduiuna dair mazbatası 
ve Balya kaymakamlığanın 

fatedıği etüv makinesi ve 

kioln tahıisatı konduğuna 

ve Göneo içıo firengi lıtıu · 
yoou ve kinın tahsisatı hak
kmdakl dileklerin ehemmi· 
yelle nazarı itibara alındı

ğma ve Ayvalık Ahbey oahl· 

yeıl içla ebe tahsiaalı , kondu 
ğuna ve hastah <ıne lçln hari
ciye aalıtanı ·doktor bulun 

madığmdan harfclye , göz, 

olmasına rağmt>n , beraLerlik 
gayesine azami derecede ve 
tahminlerin fevkinde bağlı · 

lak görtermittlr Bulg"ristan, 
sükun içinde yaoamak Jate 
dJğ l nl ve ıamtmi bir baraı 

politakaıu takip ettiğini muh · 
telif mlıallerle tabat etmiı· 
tir. Btz. Ankara konuıyinde 
bu hakikate itıu et edıl~ce~I· 
ni ümit etmek~eyiz.,, 

yellere bildtrilmııtir . · 
Atletizm Ajanı Şevkinin ida·ı==============I 
resinde yapılan bölge kros 

kulak ameliyı.tlarmda çalıı· 
tırılmak üzere on altı lıra 

maatla bir hem~ire t e h glsah birlncıhğinde fU atletler de 
rece almııJardır . 

3000 Metrelik birincı kü· 
çük)er müeabAkaaında : 

Bırinci Gönen İdmaoyur 
dundan Mehmet, ikinci Ba· 
hkeair İdmanyurdundan lla 
lit, üçüncü Balıkesir ldına.o
vurduodan Fehmi, dördüJJ· 
cü Balıkeıir İdmanyurdun -

dan Ferıt 

6000 Metre ikinci büyük· 
ler müsabakuında derece 
alanlar şunlardır: 

Bıri nci Bandırma Dofanspo· 
rdan Mehmet, ıkir.cl Gönen 
İdman yurdundan Mustafa, 
üçüncü A yvahk Akınıpoı

dan Ahmet, dördünc ü Balı· 

kesir ldmangücdnden Ser
rnet . 

konduğuna ve Edremit 
Beledıye hastahanesine(6,000) 
ı lra ytlrdını tahsisatı kon 
tluğuna ôa.lr mazbat.tları ve 
sahhtye bütceıinln ( 178,840) 
!ha olarak heyeti umumi 

yeye ıevkıoe dair mazbate11 

rnuvezenei meliveve, 
1 1 Nafıa enciimeolnin, 

12 Nafıa encümeninin, 
Erdek kaymakamhiının köy 
yolları için ( 1500) lira tah-

ılıat konmaıı }aakkındakl 

talebi muYazenei maliyeye, 

1.:S - Nafıa encümeninin, 
umuru nafıa hakkındaki par· 

ti dilekler inin imkan daire 
ıinde nazara alındı;ına dair 
mazbataları muvafık ıörüldü. 

J 4 - Nafıa encümeninin, 
umuru nafıa hakkında ve ce· 

ıim köprü ler içia temeoniyat· 
ta bulunulmaaına dair maz. 
bata11 muvafık görüldü. 

IS - Nafıa encümeninin, 
Btjadıç içioden ıeçeo Sın · 

dırgı tosaaana kaldırım ya
pılmasının yeni sene biitce-

sinde nazara ahnma11na da. 
tr mazbata11 muvafık görOldü. 

16 - Maarif encümeninin, 
maarif dileklerinin imkan 
dairesinde nazara ahndıfına 
dair mazbatası okunarak 
muvafık aörOldü . 

17 - Maarif encimenlnin, 
yata mektebi lttlrak laiaaeıl · 
nin maıarıfı muhtelJfe bütce 
sine konmasına dair maz. 
bataeı muvazenei maliyeye, 

18 - Maarif encümeni. 
nln, Sarıköy mektebine 

p•vyon inıaaı için (l 500) 
lira ve Gönen üçüncü oku
luna pavyon ilaveıi için fev· 
kallde bütceye ( 1500) lira 
kondujuna daır mazbata11 
okunarak muvafık ıörüldü. 

19 - Maarif enciimeni· 
nln, \ 488,677) idi ve\ 42,950) 
fevkalade , ceman {531,627) 
liralık maarif bütcealnln tH· 
dikine dair mazbatHı mu
vazenel maliyeye, 

,Q -- Maarif encümeni· 
nin, Edremitte yapılacak ilk 
okul fçin J 3 938 tarihli 
ma:ıbata ile cevap verildiil· 
ne dair mazbata11 muvaze· 
net maliyeye, 

21 - Maarif encümeni · 
nln, Balıkeaırde Vekiletce ye
niden \ 80) bin lira sarf ile tnıa 

ettirilecek olan lase btna11 
inıaatına yardım olmak üzere 

bu tahıiaat verildıği takdirde 
on bin lira tahsisat konulduiu

na dair mazbataıı muvaze· 
neı maliyeye ha vale olundu 

Mediı 10 mart pertembe 
ıünü toplanacakhr. 

Bir bı~kal dü~~anmdan ça
lman para 

İzm irler mahallealnden 
bakkal Bekir oğlu Muıtafa -
nm dükkanının kapısındaki 

cam karılmıısk ıuretlle maaa 
üzerinde bulunan üç lira 
miktarındaki nikel para11 

çıılınm ııh r Tahkikat ıonun· 
da aynı mohalleden Muıtn 

. fo oillu uo bef yaolarn.ıda 

Muharremfrı hu vaka ıle 

alik6111 bulundutu anlaıılJı · 

tından yakalanmıttır . 
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Kanunu medeninin 87 el 

maddeıınde ( nlıanlamaktan 
mOtevellit davalar niıanın 
bozulduiu tarlhden itibaren 
bir ıene ıonra ıakıt olur.) 
deniyor. Nııanhlar ntıanlıhlc 
eınaıında yekdlieri ile anla · 
tamaıler veyahut bun!ardan 
btrlıl dlAerlnde bir kuıur görür 
veya nlıanhlardan blrlıi ve
fat eder veyahut baıka bl
rlıl ıle nlıanlanır itte bu ve 
buna mOma1ll birçok ıebep 
IHle ntıan bozulur. 

Niıan her ne kadar mu 
vafakatı tarafeynle yapılmaı 
bir aktt ve mukavele lıede bu 
akdtn bozulma11 iıter muva
fakatı tarafeynle olsun. ister 
bir tarafın tıtemeıl sebebi 
Ue bozulmuı bulunıun, nıkih 
akdini• bozulmaaında yani 
talik •• feıhl nlklhta oldu. 
iu gibi hlkimin mldahale · 
ılnl lcabetllrmez. Bu akdin 
bailanmaaı lkt tarafın rlzuı 
ile olma11 ıart bede çözülüp 
bozulmaaıoda dlier taraf1n 
inzimamı muvafakati lazım 
delildir. 

Eler böyle hiklmln mü 
dahaleıl veya dtier nltaDh· 
nın rlza11 gibi bir kayıt ve 

fart altına alınacak oluna 
kanunun ka1telllil serbeıtu 

izdtvaç plrnılblae münafl 
düıer . 

Evet kanun nlıaıılıyı ev
lenmtye icbar etmiyor. Yal 
nız bundan evvelki makale 
lerde bertafaıl arzettıflm veç~ 
bile, muhik bir sebep yok ıken 
oltanı bo7an tarRf hakkında 
diler taraf 84 ve 85 ve 86 cı 
maddeler mucibince maddi •e 
mane'f'i tazminatla beraber 
verdlit hediyelerin lıUrdadı 
nı lıtıyebtltr. lıte bu P.7 ci 

maddeye göre davacı olacak 
taraf bu taleplerde buluna 
bilmek için ntıanm bozuldu. 
ju tarihten ttıbaren bir ıe· 
ne bitmeden da va açmau 
llzımdır. Eğer tam olarak 
bir ıene geçerae artık dava 

Strom batını aalladı ve: 
- Spraaueye aehoce de · 

di .. 
- Fiokleateln onu top· 

lantımıaa davet edınctye 

kadar Sprague ihtimal Velt· 
landı kabahatli zannetti A •u 
katın herkeıe ıordufu ilk ıual 
sebebe aitti. "Vestlanltan 
kurtulmakta kimin faydası 
ola btltr ~ ,. Sprogue bunun 
üzerinde dtııünerek kendisi · 
ne o zamana kadar ehem· 
nıiyehlz ıörünen bir tefer
ruatı birden hatırlamıt ol. 
malı; 

- Eter Veıtlindın öldür 
~edlilne inanayoraanız bun
ların hepsi mükemmel, fa 
lr.at btlakia bir tuzağın kur · 
hanı olmuıaa 

Baıka birıey dütün~ · 
nıem, çünkü onun için ça 
lıııyorum. 

Yüzbaıı O. Grady: 

- İ Y i bir iz ünrindesi · 
nlı, delikanlım, buna inan· 
rlım, dedi Şüpbeal7, ben 
direktör aibl büyük bir 
pollı hafıyesl olduğumu Jd
dla edecek deillım ... 

Strom, yalt,.k lanmakta 
ll~rl gltmittl 

- Oh! Ben ancak ıansla 
ıöhret kazancıuı bır pollı 
hdtyntytm. 

hakin düıer. Huliaa nlıan 

laomaktan mütevellit dava . 
lar bir senelik müruru za · 
mana tabidir Bu bir sene 
müddetin baılamaaı nlıanın 

bozulduju tarıhten itıbaren

dir Eğer ntıan bir mektup. 
la Teya tif ah en yüz yüze 
veyahut nlıan münasebeti tle 
•erdtfi hedıyelert eeri ••te 
melde dozulmuı iıe mektu· 
bun yazıldıiı değil, niıanlı 

nın eline geldtil ve tifahen 
ıöylendıği •e hediyelerin iı 

tlrda t talebinin vaki olduğu 
günün ferdası aOnü bu bir 
aene müruru zamanın baı · 
langıç günüdOr. 

Bazan ntıan böyle ftçıktan 
açı~a bozulmamıı olabilir. 
MeaelA iki nlf&nlı araamda 
bir ıoğukluk bat aöaterlr 
yine düzelir Hazan da nııan
lılardan biri dtierine dargın · 

lıia ve niıanm bozulacağını 

havi yazdıiı bir mektuba di 
jer nlıanh cevap verir, di
ieri de mukabıl cevap yazar 
ve aralarında ihlaf huıl olur 
Veyahut bu mektuba cevap 
yaı:mazaa dıier nlıanlı ba 
raıılmadıjanı •e ntıanan bo· 
zuldutunu anlar •eyahut nl· 
ıanlalar ayrı eyra memleket· 
\erde bulunur bunlardan bi
risi batka birisi ile nlıanla -
nır veya evlenir dıier nl 
ıanlıoın ise bundan haberi 
olmaz. itte bu ıibi hallerde 
bir tarafın ntıana bozduiu 
tarih değil, dlier tarafın nt
ıaom bozuldui tarihe müt · 
talı olduğu gOnden itibaren 
müruru zaman baılamıı 
olur Netekim borçlar kanu
nunun 66 cı madde11nde hak · 
aaz (surette mal tktlsahından 
dolayı ikame olunacak dava 
m6tazarrır olan tarafın ver
dtlini lıtırdada hakh oldu · 
ğuna lttılaı tarahınden itiba
ren bir ıene müruru ile ve 
her halde bu hakkın doğdu 
ju tarthten iUbaren on ıe· 

nenin müruru ıle sakat olur) 

Elini Vılliem110 omuzuna 
koydu 

. .. Vestlindın mücrfmiye
ti hakkında fikir değııtır · 

mekte henüz hiçbir sebep 
görmüyorum, fakat bir ma· 
sumun elekllrlk sandalıyesi 
ne oturmasını görmekten 
korkarım . Bir ıeyden ılze 

faydalı olabıltrmtylm . Grane 
ve Vılltanu 

Fınkle:\tein Sprague 
hidısesl saat!nde şüphelileri . 

mtzden her hirinin nerede 
bunlunduğunu tahkik etmek 
le mctıuldür ve oguokü bü
tün hareke• lertnl tahkik ed 
ecelctir. Fakat bu kolay bir 

it değildir ve ona yardım 
edebıltraentz .. 

- Fakat muhakkak , ad· 
amlarımdan birini bu ite tah

ıla edeceğim . 

Grane: 
Diier ıey Vootbury. 

-- V eatlanduı ortağı tam 
manasiyle Veatlandın rüvel
verine benzer otomatik bir 
veble ye !ahiptir. Onlar "Br
Ulsh ı\ir Corp,. birİikte harp 
etnı itlerdir . Sılih mütehuım 
bJıı b&ıı Lee, hunun la yakın
dan a laksd&r olduğu tak 
titde memnuo olecltğım ; bıt 

yan Veıtı&ndı ö ldilren rner· 
rni bakkında&c4 r•porlarım 

Tarihi Tetkikler: 

Ayvahk Tarihi •. 
.Ayvalık tarihinde, mulıh)lif vesileh•l'le u<l1 ~e

çen ~Iidılli valisi Kulak!i'ıı Z~de ~lustafo \ğa: Mi
dillinin maaruf ve eski biı· harıııd:ı ıı nıda u Kulak
sız Zadelere n1ensuptur. 

~ıustafa Ağanın, MidiUi valisi ikeıı , idaresi za
manında Ayvalık t\umlarınıu ve ~avahildeki Yu
nan korsanlarırım hircok \'ukua11 ~üriiJdü~iiuden . ' . 
bu yazımda, bu sülale hakkında topladıklarımı 
sunuyoruın: 

(Midillide Kulak•ız Zadeler) 
" Kulaksız Zade Mustafa Ağa -,, 

YAZAN: Kemal Özer 
ı -

Mtdtllide Kulaluız zade 
hanedanı mal ve ıervet cıhe· 
tile böy6k bir ıöhret kazan· 
mıı isede bunlardan bılbaa 
sa ıkt zatın devlete maddi 
ve mane•İ yaptıkları biz· 
metlerine daha bOyük tak· 
dır ve ehemmiyet izafe ol· 
uomuıtur. Sultan Mahmut 
devrande devletin uğradığı 

çok vahim aavail arasında 

muktedir. dojru, namuı 

ibarei kanunlyeıl daht bu 
keyf •yeti teyit etmektedir 

Binaenaleyh her iki ıuret 
te bir ıene içinde dava et 

mtyen nfıanlı bir daha da. 
va edemez. İbarenin kaydı 

itlakındao alınan ilhama na -
zarao tam btr ıenedtr. On 

btr ay otuz ıün tatıl ıaatio 

den evvel davacı olan nitan· 

lının açtılı dava müruru za 
mana uiramaz 

Düzeltme: 
O Mart 938 gün ve 3795 

sayıla nüıhamı~dekf makale 
nln 19 cu sahrındaki (lıti 

yen niıanınm bozulma1ında) 
ibaresi (lıUyen niıanlmın ni
ıanın bozulmasında) diye 
ya zıh olacakken, tertip ha -
tası olarak noksan yazılmlf 
tır, d6zeltlriz. 

AVUKAT 
Kasım Sami .Paylı 

- Sonu Var 

kar ze•ata pek az teaadüf 
edilirdi, Halbuki, dahtli ıhtt· 
ıaıat meyanında fetreti Yu 
naniye gibi bütQn ecnebi 
kuv•etlerile uyandırılan lh· 
tllil ateıine kartı bu hane· 
dan çok büyük hizmetler 
yapmıı ve namlarını tlel · 
le bet payidar kılmııtır . 

Kulaluız zade.!_banedanı
mn aııl reisinin kim oldufu, 
birçok muharebelere lttlrak
lerinden, ıehıt düıenlerln
den belli değil ısede e•
lldı fatihten adayı fethe 
memur olan fedai fırkalar 
dan tayıldığı ıOpheılzdlr. 

Bu ıülileden beı, on ka -
dar zatın isimleri tayılıa 

bile htzmetlerlle ıöhret alan 
asıl Kulakaaz zade Muıtaf a 
Ala ile mahdumları İımall 
Paıadır. 

Kulaksız zade Mustafa 
Aia ( 1l71) senetinde Mfdıl-
11 ıebrlnde dojmuıtur . Pe · 
derler! Mehmet Ağa kendine 
bazı hususi muallimler tu -
tarak malümatı iptldaıyeyl 

tahsil ettirip bir müddet 
yanında ahkoymuı ve o 
zaman hükümet itleri tim 
diki gibi ıubelere ayrıl

mamıt olduğundan kendisi · 
nl luzumu halinde hükümet 
itlerine de ittlrake eıevket 

mtıti 

Muıtafa Ağa; Midillide 
ıayret ve hamiyeti tle her· 

••................................................. , 
f TORKDILININ ROMANI TEFRiKA NO : 45 : ı' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: ÇEViREN: Kemal Demiray : 
1 • • • ıüphesiz. ıaif lamııtar . ıilibı binbaıı Leeye verece-

Şüphedz, onlar arıiv l er ğim . 
içindedir, V o ot b u r y - - Mükemmel. bu akıam 
oin rüvelverioı nasıl ele ge Lee ıle münasebete glriıece · 
çlrebllirdim. Zira evine gır- ğım ve sizi bulduklarından 
mek için bir müsaadeye ihtl haberdar edecejfm. 
yacım olacaktı Ah bJr silah Strom: 
çalmaktan daha fena ha
rek~t eltim. Hakikat hak
kında ne öğrenmek ilUyor
ıunuz? Eğer bayan Vestlindı 
öldürmek için kullanmıı ıse? 

- Evet, hatti bu rüvel 
ver olmasa bile, faraza Ves 
tlandınkl , onunkinde kendi 
iımi yazılı btr levha bulu 
nuyormuı, binbaşı Le~ bu. 
nun çıkarılmadığını , veya 
df'ğ lftfrilmedljini tahkik 
edebilir dl 

Direktör: 
O K Dedi, fıık1tt bu 

ite reımen karıımaıaını 

lıtemtyerelr, 11zln rıamınııa 

Bu rüvelveri alıtblle 
mem ıartil~. dedi. 

Butch ismile cevap ve 
ren adam: 

Müteessir olmayınız , 

patron, dedi, bunu baıarma · 
fa muktediriz. 

Bu, burnu basık, siyah 
saçla aağlam bir deltlianlı idi . 

Sol a6zü beyaz bir leke ile 
lekelenmitti ve büvük bir 
vara izi alnına kaplıyordu . 

Grane ve Vılliam11 Butch, 
ve Lıttle Joe adlı diğer bir 
tahll. yanları perdel• bir 
Ltncolm otomobilinde üıt 

kesin hoınudlıtnl kazanmıı, 
mülki ve askeri ümeranın 
kalblerinl teıhtr etmlt ve he
men her kes onun reylle laa · 
reket etmekte bulunmuıtur . 

O sıralarda; Muıtaf a Ağa 
devletin hayat •e memahna 
müteallik bilumum meıaıl
de elinden aelen her himmeti 
e1lrgemlyor, vatana ve mil 
lete büyük hizmetler yapı. 
yordu: 

Mtdıllı adaıına teca •Üz . 
etmek iltlyen dilımanın ha. 
rekitı h6k6metçe haber al· 
ınıa bile dalma Muıtaf a 
Ajanın tahkikatı (berine ih
tiyati tedbirler ittihaz olunur
du. Ezcümle lıkendertyeden 
tüccar etyaaı nakit için dönen 
kendi kaptanı (Dlmltri Poled) 
in Rodoı açıklarında Yunan 
konanlara taraf.odan tutulup 
(fpıara} ada1ına ıetlrlldlkten 
ve orada esirt harp ıtbl •iır 
hizmetlerde kullanıldıktan 
ıoora; ıalıverlldlii, donanmayı 

hümayunca katlyyea lıtthbar 
edtlmemltti!. .. Muıtafa Aia; 
bu vakayı kaptana derya Ab
dullah Paıaya; bendeılnından 
Boınak oflu Muttafayı 16n-
dererek haber •ermlı ve 
meıelelyi iyi bir tarzda hal
letmlıllr. Bu "Vakayı m6tea
klp zuhur eden bir katil 
me1eleıladen dolayı topçu· 
larla yeni çe•rllen befalnde 
bQyilk bir ~ayıa çıkmaıına 
az kalmııken Muıtafa Aia 
her ı ki tarafa barııtırmıt •e 
mOhlm btr gürültOaün 6nü 
nu alarak katili Jlne bükü 
met namına bulmuı •e teı . 

lim ile namuıu idareyi koru -
muıtur .. 

Yine bu ııralarda ; Yunan· 
hlar muttBlıl yeril ahaliyi 
teı vike çahımakta ve bazı 
ümeranın dırayetatzllllne bi
naen aralarındaki nifak Ye 
fesadın devam etmeıl hHebile 
Midillide her Mal ve her 
dakika bir vaka zuhur et· 
mekte iılam ve hırııtlyanlar 
yekdljerine dlıman nazarlle 
bakmakta idiler. Bu ••zlyet 
üzerine memleketin mGda · 
faa11 d61ilnülrrek ( 500 ) ü 
muhafaz paıa ve (500) ü de 
müıelllm Haaan Ata mal-

tiıte Madiıon Streete dofru 
yol aldılar. Kuv•etli ve kur 
naz ufak tefek bir adam 
olan Lıttle Joenln gri kaı 
kelinden taıan ve boynu 
üzerine dOıen kı•ırcık ve 
kula renııı 1açları vardı . O 
htç bir kanun adamından , 
sefer memurundan korkmak· 
•ızın dtfer otomobllltlerden 
daha süratli gidiyordu. 

Grane: 

ihtimal onlar bunun 
kadar ıailam defli. dedi. 

Butch: 

- Şüpheılz, dedi. 
Butcb ıöz aldı . 

- Connon bıze ıtzden 
ba hıetti mi? 

Grane: 

Tabii , dedi. 
Rüzair arabaya doluyor

du, o titrek ve pardeıüıünün 
yakasını kaldırdı. 

. .. Connon ılzin pek ce
ıur oldujunuzu ıöyledi. 

Bu küçük yalan pek açık 

ça Butdu memnun etti. 
- Poliılere hüam etme

mit olsa idi Connor mab 
kum olmayacakta Btr •efa 
iki kiti tehlıkeıtzce ildOrG
leblllr, fak at poltılert •ur
mafa dikkat etmeli; 
bu bakimi tamamen çileden 
çıkarır ve it hau.dllaMz .• 

yetinde bulunmak üzere 
Anadoludan bin n~fer aıker 

ct:lbcttlrilmlt (Moluva) nıo (1) 
muhafazası da Mustafa Alaya 
havale olunmuıtu Mustafa 
Atanın Mldllliden Moluvaya 
aönderilme11 ıehir ahaltıioin 

hamiılz kalmaıı gibi telak· 
ki edilerek Midilliye iadesi 
hakkında bir {mahzar) tan· 
zim ve keyfıyet Babahden 
istirham edllmit ve pek az 
zaman ıonra; 1ani (1237) 
martından itibaren Mtdillt 
adaıı nazırlığı ıuretl reemi
yede uhdelerine ihale kılın
mııtır . 8a vaziyet üzerine 
Muıtaf a Aia ev•ell kale· 
lerio ve aleti midaafaların ta
mirinden ıonra; ada üzerin· 
de blnat tefllıat yapıp merke· 
ze avdet etmit •e gördükle
rini talih veya ipka ıuretıle 
birer birer me•kli tetkike 
koymuıtur. Meıell Rumeltn
den, Kırcalfden, Poma 
16zidelerlnclen celeb ettlil 
bin nefer ceıur efradı; kale· 
nln llzım gelen noktaların
da lnıa ettlrdiil (18) adel 
kuleye yerlettlrerek Mlddltyl 
en müıtabkem mevkiden 
blrlıl haline koymuıtur . Ha
kikatte Sakız ve lpıara ile 
timalden Rumeli ve Çanak · 
kale bofazına kadar nezareti 
bulunan A yaaucıh tepeılnde 

inıa olunan kaleye ikame 
edllen gardiyanlar ellerinde
ki dürbınlerle en küçük ka
yıkları bile girüp merkeze 
bildlrlr ve buYıuretle tekmil 
cezire halkı tedafüi bir laal
de ltulunurdu. 

Bu tedbirler üzerine Midil
lide uzun zamanlar hiç bir 
vukuat olmamııtar. Yalmz 
Yunan feHt komlteılne da· 
htl olanların yardımlyİe eı· 
ktya tekneleri ıahlllere yana
ııp çapulculuk ederler ve 
ahaliyi iıllmlyeyt zararlara 
ıokarlardı. Yine bu sıralarda 
lpıarah (Karayant) ad1nda
ki lcor1&0 (Çandarlı) kaleıt 

ni tahriple •e müılümanlar
dan ( l 70) kitlYI eelr eyledi-

(/) .. . Uoluua,. Mldflllnln bir 
kasabasıdır. 

- Sonu Var 

Street Halıtead köıeslni 

okadar ıtddeth döndüler kl 
tekerleklerin liıtıklerl 1aya 
kaldırtma ıüründüler ve a• . 
rajdan çıkan KabrJolenln ar

kaama çarptılar . Şiıman bir 
adam afar ağır arabadan 
indi ve henüz zararı tedkik 
eden Ltttle Joe üzerine doğ · 

ru yürüdü . Adam , hiddetle 
kızarmıı. ona: 

- Yolunuza dikkat et · 
mekten aciz mlıtnız? Lıttle 

Joe, Llncolnin çamurlujunu 
yokladı, baıını memnun bir 
hal ıle salladı ve yerine 
döndü. 

- Bir dakika, mairur 
adam! Böyle gtdemezıinlı .. 

Lltt le Joentn omuzunu 
aaulı Beriki tiddetli yan bir 
devır yapta ve bacakları üz
erinde sallanarak adamla 
kartı karııya geldi. Küçük 
vücuduna nazaran kollatı 
ölçihüz bir hal.le uzun aö· 
rünüyordu 

- Şu halde bir mesele 
mt çıkarmak iıtiyonunuz, 

dedi. 
Adam birden Aarardı ve 

anlatılmaz bir kaç kelime 
mırıldanarak ıki adım geri 
led i, kollarını Ltttle Joeyl 
Hmek iater gibi uzatıyordu . 

Gaugıter devam etti. 
S0R0YR 



TÜRKDIU 

v Roman yada 
Ve Miran 

i Kanu ,uesasi 
Kabinesi .. 

Bükreı-Patrlk Miron ka 
bloealnln tanzim ettıil yeni 
kanunu euıl ıubatın yirmi 
dördüncü günü arayı umu. 
mtyeye vazedflcntıtır Mılle

tın kahir bir eluerlyetf ta· 
rafmdan kabul edilen bu 
kanunu esaıl, icra kuvveti· 
nln salihlyetlerlnl eıkiı ne 
nıabetle çok daha fazla ge
olıletmekte ve fertf erin ve 
cemaatle;ın de her tilrlü 
hukuklarını tekeffül etmt' k. 
tedır. Gazeteler bu kanunu 
•taalnio, modern bir hayat 
yaratmak kayguıundan doi· 

dufuna ve tufeyli ıurette 
ıeçlnen polıttkacılaran tevlit 

etttklerl karı•talılıı.1ara nıha· 
yet verecefınelıaret ederek 

tıbu kanun hakkında kati 
ve sarih btr mütalla yürüt
mekten içtinap etmektedir
ler. 

evvvel emirde diğer akidle· 
rin muvafakatlerini almadan 
hiç bir ıiyaai teahhüde ğir · 
mly~ceklcrl gıbi onların 

müıaadelcrl olmadıkça hiç· 
bfr beynelmilel sah11 da faa 
liyet göıtermiyeceklcrdır Hu 
kati karar, Balkan a.ntantını 
teıkll eden bu dört devlet 
arasında dostluğun ne dere· 
ce sıkı olmaaı lazım geldi 

ğini gaatermektedır. 9 ıubat 
1934 tarihinde baıhyan ve 
dörtlü olarak tecrübe edilen 
bu pakt, Balkanlarda muvaf 

fak olmuıtur 
llakıkatop, ıamlml ve n 

kı dostluta müıteold anleı· 
ma havası, Balkan partının 
bugüne kadar göıterdııı fa· 

allyeti tamamlyle lcarJlkterl· 
ze etmektedir. 

Balkan yarımdasındald 
hududlara rellncc; bfr taraf 

tan Yunaoiatan ve Yugos · 
lavya arasında diğer taraf 
lan Arnavutluk ile olan mü · 

naaebat düzelmlıtlr 

hah, l 928 de akdedilen 
doıtluk muabedealoe hakiki 
bir kıymet verilmeal tle ne· 
ticelen••n, Rüıtü Aru ile 
Kont C1ano arasında 1937 
senesinin ıubat ayında Mı

laooda yapılım görüımeler· 

den sonra pek ziyade geotı · 
lem ittir. 

İtalya ile Yunanfıtan bey · 
1 oindekt samimi münaıebat, 

kral Jorcun Romaya ysptığı 
seyahatle daha ziyade kuv 
vetlendlrtlmiıttr Bu aeyaha· 
tin bu aene lçeratnde tekrar 

edilmeal de muhtemeldir. 
Velhasıl helva ile Yueoalav 
ya 25 mart 1937 tarıhlnde 
aktettıklert lktıaadt ve •lyatl 
bir akortla, onbeı ıene de

vam eden düımanhğa niha · 
yet vermlılerdtr Romanya· 
nın halya ile bir ıiyasi akor
du yoktur . Fakat bu ıki 

memleket beynindeki müna· 
sebat aon seneler zarfında 

pek faal olmuıtur . Bilha1&a 
ticari ve kültürel mü bade· 
lerde, bugüne kadar görül
meyen bir ıeki lde, pek mü · 
hım neticeler elde etmtıler· 
dir. 

uaza 
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Bah~esir Ticaret Ve 
Sanayi O~asmdan: 

8 MART l~38 
::!:J!!LL - 4 

Ayvalık Vakıflar 

emurluğundan: 
1 - Bürhanivenin Hı.ar köyü yolu üzerinde kifn 704 

lira 88 kuruı keıtfli mazbutadan Hacı Muharrem Köpr6-
ıüoün müceddedın inıaaı 23 2 938 gününden Uibar•o ylr · 
mi gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur . 

İstekliler 56 lira muvakkat teminat Yt'rmekle iıtırak 
edebilirler. 

2 lhaleıi J 5 3.938 ıalı güııü saat 15 de Bürhaniye· 
de müteşekkil komisyon huzurtl~ Y"Pılacaktır . 

3 - Şartnameyi Balıkeıir ve Ayvalık Valoflar idareşi 
ile Bürhaniye tahrirat kaleminde görebilirler 

4 - Ekıiltmeye ltlirak edeceklerin nafı aveya Belediye 
müheodishitnden ınuıaddak ehlıyet vesikalarile J?lÜracaat· 
ları 

4 1 - 67 

Kepsüt Belediye Riyasetınden: 
Kepıüt Belediyeılne alt Sülüklü mevktlndekl çaymn 

bu aentt yetııttrectfl yeıtl ve kuru ot haaılatı 10-3- 938 Per' 
ıembe gOnn aaat 16 da ihe leat yapılmak üzue açık artır~ 
maya çıkarıldaiı tlan olunur. 

4-1-70 

Susığırlık Hava Kurumu 
Şubesinden: 

Şübemlz aobarında mevcut 22,000 kilo buğday 20 gün 

müddetle açık artırmaya çıkarılmıthr Verılt cek fia t had· 
dl liyik görü ldüğü takdirde l 1 . Maart cuma günü saat 
15 de lhalel katiyeal yapılacağından taliplerin ıübemlz~ 

müracaatları ilan olunur. 
4 - 1 - 71 

Uoıveraul gazeteıl yeni 
kanunu eıasl baılığı altında 
neırettlil bir baımakalede, 
ilk kanunu eaulnln tanzim 
tarihi olan 1822 den ttıba· 

ren tıbu kanunun zaman 
zaman maruz kaldığı tadı

•lta ve yenilıkleri hakkında 
muhıaaar btr malümat ver· 
dıkten ıonra ıöyle diyor: 

Paktı meydana getirenler. 

iıbu aulh imillnde Bulgarlı 
tanın de imzasını görmek 
arzualyle dığer devletlerin 
ilhakı için bu paktı açık bı 

rakmıılardır Fakat bu mt'm· 
leket, bir ihtiyat tedbir ol· 
mak üzere ilhak etmemittir. 
Unıumi bir anlaıma kapııı, 

Sofya ile Belgrad arasında, 

aulhü ebedıleıtirmek makıa 
dlyle 25 kanunaant l 937 ta · 

Bu diplomatık muvaffaki · 
yeller, hiç ıüpht'aizdir ki, 
bazı biliteral anlaımaların 

verdıklert meyvelerdir. Bun 
ları imkan haline koyan da 
Balkan antantının ruhu ve 
metadlarıdır . 

Balıkesir vtllyetl merke· 
zinin Aygören mahalle•inde 
(7) numarala evde oturan 

Türkiye Cumhuriyeti taba -
asından olup Küçük ıadır· 

van karııa•nda (28) numara 
h dükklnı ikametıihı ti· 
cari lttıbaz ednek 937 yı· 
hndanberl zeytınyafı ve ıa · 

bun tlcaretıle iıttıal ettl§loi 
beyan eden Bekir oflu Ah
medtn ünvam ticareti buke 
re (Zeytınyağı ve ıabuocu 
Bekir oğ 1u Ahmet Sabuncu 
oğlu) olarak tesçil edıl dlği 

aıbi bu ünvanm imza ıek · 

it de Türkçe el yaz11ile (A. 
Sabuncuoğlu) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde· 
alne göre Balıkt!alr Ticaret 
ve Sanayi Odasınca 957 ai 
cil sayısına kaydedildiği ilan 
olunur. 1::::::::::::::-::====:::::::::::::::::::::::::::::.:=::::::::::: 

Susığırlık Hava Kurumu 
Şubesinden: 

"Evvelce de ıövledtifmlz 
veçhıle, lcargaıahğın ve yap· 

ıcıhğan devam ettiği bir aı
rada doğan bu yeni kanunu 
eaaıl, ihtiva ettiği hükümle
ri ile dahılde ve hariçte bir· 
çok sarsıntılara maruz kalan 
balıhazardakl itlere vecap 
verebilecek mahiyettedir. 

Fakat bunu tatbık edecek
lertn, ekıerlyetln arzu ettlfi 
fekılde yükaek kabiliyetli ve 
hüsoüoiye:t erbabından ol 
maları lazımdır Zira bu ye · 

nl lnkılab hüsnünlyete istl
nad etmektedir." 

Unlveraul gazeteal Ralkan 
antantı baıhğı altında neı

rettıği bir yazıda ezcümle 
törle diyor: 

"Aokarada bugün. Balkan 
antantının daimi konseyi 
toplanacaktır. Balkanlarda 
ıulhün takviyesiyle ve mev 
cud mükellefiyetlere riayet 

kir kalınmasının temlolyle 
ve hali hazırdaki arazi nl 
zammın muhafazaatyle mük 
elıef olup Kellog ve Mil
letler Cemiyeti paktından 
ilham alan Saikan antantı, 
ruhi bir anlatmanın en aon 
Yerimdir. 

9 Şubat 1934 tarihli pakt 
mucıb•nce bu dgrt akid de 
vlet: Türkiye, Yunanııtao, 

Yugoılavyıt ve Romanya, 
B~ ikan hududlarını bir müt 
ekabU yardım anlaımaaı ile 
tekeffül etmektedırler. Dı
ğer hududlarda, Mılletlu 

Cemiyeti paktıoın tO uncu 
maddeılnfn himayesi altında 
kalmaktadır. 

Mahza bu dört devletin 
ııyaaeti, barııtır ve mevcud 
arazi nizamını mnhaf aza et
mektir. 

Hu memleketler, tefFlki 
meaatlerlnl organize etmek 
için lstiıart bir Klozla yek -
diğerlerine bağlı bulunmak 
tadırlar Yani, menfaatlerini 
ali.kadar eden bilumum bey 

nelmtlel meaallt görüımeğl 
leahhüt etmektedirler. Bu 
Kloz ·daha zl~ade. geotıleul· 
mtıttr. Paktı lmıa edenler, 

rlhinde alcdedılen 

Yugoslav parti ıle 

açılmııtır. 

Bulgar 

kıımın 

Balkan antantına mensup, 
devletler, umumi ıiyaııette 

aynı ruhu taoıdıklarını ispat 
ettıkler1 gıbi ayna samimi 
teırtki meaai metotlarını da 
tatbik etmtılerdlr. Milletler 
Cemiyetinde, konıey taplan 
tılarında, Montreux ve Nyon 

gibi beyne! mılel l. onf erana
larda bu dört devletin mu

rahhasları. müşterek mt'ofa
atlerlnl birleıtirerek bilumum 
meıaili tetkik ettıklerı gıbl 

müıterek beynelmilel mcsa 
ilde de ahenktar Lir f aallyet 
göstermtılerdi r. 

80yük Avrupa devletleri 
ile olan münaıebetlerlnde de ' 
aynı ıekıJde muvazi bir teı
r1ki mesai siyaseti tatbik 
etmiılerdir Bu noktainazar· 
dan, onların, ıtalya ile olan 
münaıebetlerl. bu dört aeoe 
tçeralnde kendilerini yakın 

dan itaal etmiıttr . Çünkü, 
ananevi bir dostluk ve iti 

İnat, onları, Fıanıa ve İogll 
tere ile bağlamakta idi. 

Akdeniz devletleri veya 
but Akdeoizde menfaattar 
bulunanlar, Halkan Antanh

DI teıkıl eden devlet ler Ro 
maom aiyueti ile gayrı ka· 

bılt lçtlnab bir surette temas
da bulunmakta idiler . 

Türkıye ve yunanlatan ile 
geçıcl ve Yugoılavya ıle 

uzun bir müddet devam 
eden gerginlikten aonra, lt11I 
ya ile Balkan devletleri ara 
aındakl müaasebet , ıon za
manlarda normal bir ıekle 
girmlttlr Türkiye ile Yuna 
niıtan, 19.:8 de imza edilen 
doatluk muahedesi ile esasen 
ftalyaya bağlı bulunmakta 

idiler. 
Habeıiıtan harbinden aon. 

ra TOrkiye-ltalya m6naıe· 

Derin anlaımamudığın, 
büyük Avrupa devletlerini 
blrbırinden ayırdığa bir za· 
manda, Ballcan antantının 

dört aenelık faalt}'et bilin 

çoauoa büyük Lir memnuni 
yet ve intlrahla bııkmakl ı ğı 

mız lazımdır. Sır za menlar 
fesat membaı olan Balkanlar 

bugün sulh için bir miıal 

ve beynelmilel bir teırtkt 

mesai için de bir model teı 
ki l etmektedır. 

halyanın 1 J.12 19~7 de 
Mıl!etler Cemiyetinden çıkıtı 
malum olduğu üzere bu ha 

1 
dıae, ltalyanın Japon Alman 
ıttıfakıoa tltıhakı hakkında I 
Romada 6 ikinciteırtode im· 
zalanan protokolun imza
lanmaısı yani mülecaviz dev · 
letler1 üç tarafla blokunun 
ruimleımeıi akabinde vuku 
a gelmııttr. 

rlızce, İtalyanın çıkıtı Mıl 
Jetler Cemiyetinin mekad
deratına müeaalr teair yepa · 
cak yeni bir hadıae değildir . 

İtalyanın Milletler Cemiyeti· 
ne olan alakası evvelce de 
pek ali maltimdu. Musaollnf 
daha 19933 yılında Millet· 
Jer C.amıyetınln yeniden teı
kılini, küçük milletlerin ce 
miyetlnden uzakla.ıtıralma 

aını yani onlar1n bevnelmılel 
itlere herhangi bir tesir yap 
maktııın mahrum edilmeleri
ni ve Cenevre müeHeseal 
nln bir kaç büyük devletin 
meydan okuyacak b:r te• 
ıekkülü haline ıokulmaaını 
teklif etmlftl İtalya Mıllet 
ler Cemiyetini hakikat bal 
de terk edrıt ve onun itleri
ne ııttrak etmeyfıt l 93s 
yılının mayıı ortalar1Da va
ki o'muıtur O halde İtal 
yanın geçen yılın l 1 birinci 
kanunda Milletler Cemlye· 
tinden resmen çıkıtı ne gibi 
yen•liklere sebebiyet vere
bilir? 

Almanya; halyanın Ce 

İlan numarası: 219 

nevreden çekilıti münaae 
beUyle. Almanyanın tekrar 
Mılletler Cemiyetine dön
mesi imkanı hakkındaki 

meselenin kati ıurette orta· 
d1tn kalkmıı olduğu yolun· 
dakı beyanatı. Malum oldu
ğu üzere, Hıtler Lokaroo 
muahede~fnin f eıhlnden ve 

Ren havzasınm &1keril~1ti· 

rilmeainden sonra ileri ıür· 
düğü teklıflerinde, A!man 
ya ya müstemlekeler veril 
mesı ve Mılletler Cemiyeti 
mlaakının Veraay muahede 
sinden tefrik edilmeaı gibi 
iki ıart kabul edildiği tak 
dırde Almanyamn Mılletler 

c~miyetlne döneceği mese
lesini Heri ıürmüıtü. Bu ıu · 
retle faıiıt Almanya kendi 
sinden tekrar Milletler Ce
miyetine girme meaeleılnl, 
Milletler Cemiyetini dünya· 

nın Almanyanm menfaati 
lehlne yeniden ta kaim edi · 
ltılnl temin eden bir mües
aeıe haline ıokmak gibi bir 
meıele ile btrleıtirmlı olu· 
yordu 
Almaoyanın tekrar Mil 

letler Cemiyetine glrmeğe 
"muvafakati.,, yeniden bır-

takım müsamahalar elde et 
mek ma.ksadiyle yapılan ma 
nevra. ve ıantajlarınd1tn baı 
ka bırıey olmadığım lapata 
lüzum yoktur. Malüm oldu 
ğu üzere, ~!manya Mılletler 
Cemiyetini 193j yılı ıonba 
harında terk etmif, terki 
teılıhat konferanaını bozmuz 
ve bilahara cemiyeti torpil · 
lemek ve cemiyetin barııın 

organize edllmeaint müte· 
vPccth bu faaliyet ve karar· 
larını ihlal etmek için elin 
den gelini yapmakta devam 
~tmtıttr . 1935 36 yalında 
ltalyBYa lcarıı alınan zecri 
tedbirlerin tatbiki eınaaında 
Almanyanın rolünü derhatn 
etmek kafidir. O halde, Al · 
manyanın Cenevreve tekrar 
dönmesi meseleıtnl t,;mn 
mivle ortadan kaldırdığı 

hakkındekl beyanata ne gi 
bı bir yenilik lhdaa etmek· 
tedır? 

Şubemiz anbar1nda mevcut 685 kurutulmuı l<o}UD 
dertıi ve 329 tuzlaoılmış keçi derili 20 gün müddetle a.ç"ık 

arttırmaya çıkarılmıttır. Verilecek fiat haddi layık görGl 
düğü takdirde 1 1 · mart cuma günü ıaa t 16 da ıhalet kat 
iyesi yapılacağından taliplerin ıubemlze müracaatları ilin 
olunur. 
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Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Bandırma Haydar Çavuı mahallesinde Evyapan soka
ğında Evyapan Abdullah ve diğer variılPre ait bina anke
zındao çıkarılan tahminen t 10) ton miktarındaki potreller
le hurda demirler 8 mart 938 de vergi borcuna karıılık 
haczen ve açık arttırma ile aahlacağ1ndan talip olanların 
Band1rma muhaaebel huaustyeıtne müracaatları ılin olunur. 

4 - 1 - 66 

Muhasebei Hususiye 
Mii.dürlüğünden: 

Huıuıi Muhasebeden maaf alan emekli ve . ökaüzlerln 
937 senesi 4 ncü 3 aylıkla.ranın tediye emri gelmlf oldu
ğundan istihkak aahtplerfnfn dairemi:ze müracaatları ilan 

olunur. 

Belediye 
Riyasetinden: 

Aylık yirmi lira ücretle belediyeye ıkinci bir delini 
alınacaktır. İsteklilerin belediye reiıllğlne milracaat etme
leri tlio olunur. 

2 - 1 - 74 

Balıkesir Askeri Satın 
. Alma Komisyonundan: 

1 - Ayvalıktaki kırmızı süvari kıılaaımn tamiri açık 
ekalltme ıle yaphrılacakhr . 

2 - Tahmin edilen bedeli 3100 liradır. Şartname; plan 
ve keıtf raporları 4. Tüm SA. AL KO da görülebilir. 

3 İıteklilerin 12 3 938 cuma gilnü saat l 4 de 232 
lira 50 kuruıluk teminat mektupla.rile birlıkte 4. SA AL 
KO. na müracaatları ilin olunur. 
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