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Hatay Meselesi Ve Türk - Sov-

yet Ticaret Muahedesi üzerinde: 

Hariciye Vekili. Parti Kamutay Gru
bunda Hatay Meselesi ve Türk-Sovyet 

ticaret Muahedesi üzerinde izahat verdi 
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l Italya , ispanyaya Yeniden Fransız Mudaf aa Butcesi 11 
Asker Sevkine Başladı.. . Milyar, 200 Milyon Frank .. 

H ar i c iye Vekili parti G r u iki İngiliz hırp ııaıisi, Cır.lnttarık cimındı ıeç~ul Ba111kil Satın mehusan .•• DIZlll iıın ııcliıiı~ı 
bunda 1 z aha t Verdi.. hızı tayırılerin taarruzuna uğradı ye:~.~.D~ı!~~d~~ces~.~~-llİ~~~dı~ı~!··~~~.~~~~·~!: 

8. Rüştü lrıs, dün bıshyan Hatay gorüııeleri hak
k1n1ı yıkın~ı daha atrıfh malO.nat vereceğini bildirdi. 

H. 'J tıifik Rlişlii Aras 

Ankara. 8 (Radyo) - Par· 
U Kamutay Grubunun; 
buı6nkü toplantısında 

Hatay meaele.ine dair ıoru· 
lan ıuale Hariciye Vekilimiz 
Doktor 8. Tevfak R6ıtü Aras 
cevaap vererek, mü~akerenin 

buıün batl"mıt olduğunu 
•e bu huıuıta yakında iza· 
hat vereceit a6ylemttUr. 

Ankara. 8 (A A ) c 
U Partiıl Kamutay Grubunun 
buıünkO toplantısında Hart · 
ciye Vekılt , Büyük Millet 
Mecllılnln tetkik ve tanlbl· 
ne arzedilect-k olan Türk 
Sov yet Uca ret muahe 
deıl hakkında ızahat ver 
rniıtlr. 

Ankara . 8 (A.A 1- Batayda 
yapılacak ilk ıeçlm nlzam-
oameainl tetkik edecek olan 
komite Cenevrede toplan · 
mıı ve _heyetimiz ıeçim ko 
miıfonu tarafından hazırla 
nan nizamname halckında 
bir mukabil proje tevdi et 
mittir . 

ldanbul, 8 (Huauıi) -
Hariciye Vekili Dr B. Rüı 
tü Araa, Büvük Millet Mt!c
llatnde harıci ılyaaetlmlz hak-
kında mOhtm bır nutuk Irat 
edf!rf'lc izahat verecelctlr 

lran 
Parllmıntosu Sadıbıd pak

tmı tasd k etli. 
Ankara, 8 {A A) lran 

parlimantosu TOrklyt- Irak 

ve Afgan araaında akted'l 

mit olan Sadabad pakti e, 

doatluk ve hakem muabe 

delerlnl taıdık etmlttlr 

Hitler Amerika elçisi ile 
gö üştü 

Herlin, 8 (Radyo) - M. 

Hıtler, Amerıkanm Bt-rlin el 
çiılnl kabul etmıtlir . 

Biğadıçtaki Feci Cina
yetin Muhakemesi .. 

----~·~----~----------------~ 

Dinkü ıuhJkamede birçok ıahitler dini ın~i. 80yük bir 
kılıbıhk muhakımayi takip etti. 

Dan aiar ceza mahkeme l Şahitlerden ve bidiıentn 
•inde 8 iadıç cinayetinin ! meydana çıkaıaa1na amil 
rnubakeme1lne devam edil· olan •e fakat latanbulda bu 
llllftlr. lunup mahkemeye gelmiyen 

Muallim Nazif kızı 3 bu Doktor Hüın6 oflu Nuare-
çuk yatında fıterl, aırf bir Un istinabe ıuretlle 
kın yOziinden bojnından celbolunan tfade1i okundu. 
lceıerek 6ldiirmekle ıuçlu Nuuet, bu yazıla lfadeıln
Bıtadıçh Hahl oilu Kaaım, de huliNlen, ıuçlulerın bu 
Ahmet otlu Kara Muıtafa, cinayeti itlediklerlne dair 
K olan itirafının doiru olma a11mın babası Cellat Hal ı l, 
•na11 Emine, kız kerdetlert dağını ve çünk6 'H taz1ık 
O 1\ z edildlilnl ve bu lf adetinin rnmw ve ehra. jandar 
manan muhafaza ve nezareti cebren ıöyletllmlf yalan ıöz-
altanda rnahkemeye getiril ler olduğunu anlatıyordu . 
diler. Hazar olup dinlenen tahtt. 

Mahlreme b~yetl Relı B lerden bazıları ademi mah1-
Halslıu Tüzemen ve aza B. mat ve bazılan da Kara Muı
All Ri•• Peköz ve Jlne aza t"fayı kahvede ve •okakta 
B. Ali Rıza Daloilu; girdOklerlol ve fakat ne za 
lddta 111alca1111nı da m&ddei man oldufunu keıtlremedik 
umumi muavtnt 8 . N~cmet lerlnl a6ylediler. 
tin Yetti lt1al ediyordu. Yalnız ıahtt!erden kahve~ 

Pek çolc dınleylcl 11raları el Gevrrk il, Muatafa va. 
doldarmuıtu . Suçlu Kara ka geceai suçlu Karfl Muıta . 
Maıtafaoıa evv•lce g6stermlt fanın zev"ll ıaat on birde 
oldutu on aekiz müdafaa kftb•eye selerelc yıuım aaat 
falaldl dinlenmek Gzere otardujunu ve o eanada bek· 
•alaakemeJe laatludı. ( Solla lklDcl •Jfada ) 

11z Ayan mecltal. buıOn mil· vekil M. Şotan da mebuıan 
li müdafaa bütce1tnl müza. meclt11nde bu mevzua dair 
kere ve lttıf akla kabul et· mühim bir nutuk trad et• 

mııtlr . Maliye Nazıra bir 
nutuk irad ederek Franıa 

için teılıhat bakımından 

umumi ıtdlti taktp zarureti 

bulunduiunu . her yıl milli 
müdafaa biitceainln arttılını 

ve artacafını, 1937 •~neıln· 
de dokuz buçuk milyar fr 

italqan Askerleri ank olan bOtcenin bu yıl 
Pula, 8 (A .A.) - Cehe- fllik etmit lıe de kimıeye daha fazlaya çıkarılarak 1 ı 

liittarık clvar1nda iki lnıdiz bir teJ olmamıttır j mılyar 200 milyon franaa 
deltroyerl meçhul tayare. R6yilk ç11pta hOlc(imel 1 balti olduiunu ı6ylemlt ve 
lertn taarruzuna uframıthr. toplar. mukabele ederek 1 memleketin b6t0n kaynak 

Partı. 8 (A.A .) - lıpan· franklatleri alet kesmefe ı larının milli müdafaa emri 
yada iki taraf deniz kuv - icbar etmtılerdlr ne amade bulunma11 llzım . 
vetlerl araaında vulcubulan ==-====-== == ........ --==~== ....... ===-===""'=======-

::~:::b•:~::::~·~::::.:; Filistin Harbi Gittikçe 
• 

enıyor .. krovaz6r0 Bolearsın balmaaı s • d d 1 
metlceılnde zayiat pllnçoıu; 1 e t 
amiral, atharl ve zabitler 
dahil o1mak Ozere alh yOz 
kiti kaybedılmelctedlr . 

lorılız torptdoluı iki yüz 
kiti kurla rmıtlardır . 

Arap tuıııtleri, ;ıg lız karı ve havı koıııtleri tır1-
f1ndın ıiddetlı tıtip ediliyor. 

Londra, 8 (Radyo) - Tay· 
mh gazdesinın, Cebeliitta· 
rıktakl mubabtrınln bildir · 
Clığine ıöre, halya Batvelct 
il M Mu11ollnl lıpanyaya 
yeol kuvvetler ve bırçok 
tayareler göndf!rmltt ı r. 

Deyli Herald gazetuıne 

ıöre . M Mu11o!ini lapaııya 
harbınl aona erdırmf'k için 
ispanyaya y~nl kun•etler 
ıöndermlıtır. 

Gradlska hutahane IP.mlıl 
Trabluıguptan 5000 aakerl 
lıpanyaya ıötiirmOı ve bu 
kuvvetler Guadalahara cep 
beıine ıevkedllmtıttr Ayn 

Kudıisden Bir Görünüş 

ca bir hava fıloıu da ltal- Kudt'iı. 8 (Radyo) - in- ı 
yadan lıpanyaya ıttmittlr. 1 giliz mehaflli, Arap çetele. 

MadrH. 8 (A. & l t:v· I rloln faaliyetine bth ük ehem. 
velki ıece Frauco batarya miyet veriyorlar . 
ları hükftmet merkezınln ti· 1 lnıtliz kara ve hava kuv 
mali garbtılnde bulunan ' vetlerl, Mındeln havahılnde 
Cumhuriyet mevzilerini bo· , çeteletl takibe bat1amıı bu 
mbardıman etmltlerdir lunuyor Cenin ha valiılnde 

Şehrin merkezindeki ıo baıhylln harelcat da aona er· 
kaklarda bir kaç mnml in mek Qzeredlr . Ru ba valide 

Çinliler,Japonlar1 Şid
detle T azyık Ediyor .. 

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

Yüz binden f ızla olan Çın ~uıvıtleri Japonlıra kırıı 
mDıısir ıkınlır yıpıyırlar. 

Şanghay,8(Radyo) - Yaz 
Llnden fazla ÇiD kuvve\)eıl 
Japonların gerlıtnde mOeı•fr 

akınlar yapmaktadır 

Şanghay, 8 IRadyo) -
Busln çıkan bir Japt n reı 

mi tebllilnde, Japon ordu 

larnnn. Oıoyu ltıal etttlcle
rlnl ve ileri harelrltın de . 
vam ettlllnl bildirmektedir. 

Tokyo, 8 (Radyo) Ja· 
ponya lyan medl•I Çın bar 
hı için ayralan fevkallde 
talaıt .. tı kabul etmııttr . 

Pekla, 8 (RadJo) - Y •-

nl Çın hakametl; Japonla 
rın ı11al etmlı olduklar1 

Şantunı bavallılndekl yer
lerin ldarealnl ele almıtbr . 

Tokyo, 8 (Radyo) - ltal
yawnn Tokyo elçial ile Japon 

hariciye nazm aruında bir 

mGllkat vulcu bulmuttur. 

Bu mtlllkatta Uzakıarlr 

meMlelerl 16r01GlmlttGr. 

Tokyo, 8 (Radyo) - Ja· 
pon h6k6metl btr itlaallt 

•• ilaracat 
pacaktır . 

muvaaen"I ya 

bulunan aakeri müfrezeler 

ferlerine dönmek üzere bu· 
lunmaktadır 

Dün çetelerle yapılan mu· 

1ademrde; Araplar tarafın 

dan lngUtz müf rezelerlne 

kartı tiddetli bir ateı açıl · 
mııtır. 

Kudüa, 8 (Radyo) - Ten· 
kil harekatı, f lllıtlnln tlma 
line doiru genltlemfttlr Ce 

nup mıntakaaındaki tedh•ı-

çi:er tamamen temızlenmlt 
tir. Birçok yollarda ıeferle· 

re batlanmıthr. Aıkerl ha· 

relf.lta tayareler de tıtlrak 

etmektedir. t:rfaoı ıtrkettne 

ald büytlk bir tayare Cıd 

dede yere dOıerek parçalan· 

mıt. mürettebatı ve içinde 

ki volcular 61m&ılerdlr 

Kudüı, 8 (AA.) - Fı 
liıunde Arap çetelerlle inat 

lız kıtaatı ara11ndakl çarpıt· 

malar devam etmektedir. 

TethıKtlerden mlreklcep 
ufalc . birtakım ıruplar 

muntazam kıtaatın vGcude 
seUrdllderl çenberl ,ar

mıılardır. 

Maverayt Şerta hududunu 

....... utraımaktatlarlar. 

mittir. 

ltalyan 
lkıdııi ftıiıli~. 

Roma, 8 (Radso) - ltal· 
ya lyan mecltıl relıl Loıça 

Federconl. vefat edeD fllr 
Gabrı1el Danonçlyonun ye· 
rlne hal ya akademtılne rela 
seçil mittir. 

Lolçl Federconi, mayu ao 
nuna kadar lyan rlyaaella· 
de kalacak ve ooclaa aonra 
latıf a ederek akademi riJa· 
ıetloe ıeçecekur. 

llıın iı,ırıtırınun ill
ıoıın yıldinlll 

Berlin, 8 (Radyo) - Al· 
man orduıu 9 martta AL 
manya imparatoru birinci 
V ılheltmln •ef ati yıld6n6m6 
mlnaaebetlle bir meraılm 

yapacaktır 

•• 
lngiltere 
iri anda 
GöriJ:fmeleri 

Londra, 8 (Rad10) - lr· 
llnda melaafılt .. dekl lrana-
a ta, ıöre lnılltere - iri lada 
mQzakerelerl hOnii netlcefe 
iktiran edecektir. 

Londra, 8 \Radyo) - B. 
Çemberl&,n lrl&nda batvellt 
linl kabul etmı1t1r. 

Yapılan mlllkatta lnstl· 
tere lrlanda tbtlllf anın hallı ne 
dair konutmalar olmuttur. 

inıiliz-itılyın ıirlııılıri 
1 11 lllH 

Kahire, 8 (Radyo) ln-
ıllız · ltalya 16rltmelerln· 
de, M1•1r h6k0metlnln •• · 
nafinin muhaf a•a eclılecett 
hakkında laıtltere hGk6me· 
ti taraf andan Mı•r hlk6 
mettne teminat verllmtıtlr. 

1==========-===;..:ı:--....--=--= ,. ...................... .... 
: KOçOk Hı,trllf : 
"-······················-' * itaba Krala. Yemen 

krala imam Yahyanın oflu 
Prenı Hlıe,tnl kabul etmif, 
ıarayda akıam 1emellH 
abkoymuıtur. * Tiran elçdlflne ta,ın 
olunan Fuat, lıtanbulclan 
hareket etmlttfr. * Enlncaada kurulacak 
olan b91lncl ıeker f abrlka11-
nın malsem_. A•rupaya at· 
partt edllmtıttr · 

ilkbaharda fabrikanın in · 
taatlna batl•nacaktar. 

• Ankatl.k kanUDnun. 
8Gylk Millet MecllılalD bu 
devre•lnde mlsakere •• ka· 
bul edılmeal lcunetl• muh · 
temeltltr. 



Hukuk .. Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
- 19 -

Mevzuu bahsimiz kanu u 
medeninin birinci kıta hının 

btrlnd tabı olan hakiki f& • 

h111 larft datr olmakla bunla· 
rın niıanlanmft ve nlıan · 

lenma ilanı ve buna ittra:ı 
ve ltlrez müddetleri ve ev· 
lenme ftkdiolo menı dava
ları ve evlenmefe ehliyet1e· 
rl ve nııao akdini bozmai11-
r1 ve bu bozma netlceal di 
ğer tarafm tazminata maddıye 
ve maneviye talebi ve ntıan· 

lanma ıebebl ile verdlli he
diyelerin geri lıtenmeıl da. 
vası ve bu davadaki müru· 
ru zaman müddeti gibi hu · 
ıuılardan ibaretti Şımdl de 
bu hakiki tahıı ların hııımlık 

ve lkametıabları ve medeni 
baklaraodan lr11men olıun 
ferağat edememeleri, ıahıl· 
yetlerl, ahvali ıahılye ıldl 
kayıtları gibi faııl ve me 
vaddandan bahıedeceifm ki, 
bu da evvelki makalelerde 
ıerdedllen mevaddı kanuniye 
ve mGtalealarla mürteblttlr. 
Hakiki ıabıaların hasımlık 
dereceıi neıUlerfn adedi tle 
teayyüo eder. H111mlak üç 
çeaıt olur: 

Btriıl, birbirinin ıulbünden 
gelenler arasındaki b111mhk, 
usul ve furu b111mlıfı, yani 
evllt ve torun, ana •e baba 
ve dede aralarandakJ h111m
hk. lkinclıl btrbıranin ıul 
bündeo ıelmeyipte müıte 

rek bir ıulµten ıelenler ara· 
tındaki h11ımhk . ki, buna da 
civar hı11mlığı, yani kardet 
ler ara11ndakt rabıtai kara 
bc.t. Üçüncüsü de karı ve ko 
cadan her birinin kan hmm
ları, dıfertnin aynı derecede 
11hri hl11mları olur Kanunu 
medeni madde 17 ve ) 8 

17 ci maddenin mehazı 
olan İnlçre kanunu medeni · 
ılnin 20 el maddeıinde (bı . 

samhjın derecei kurbtyeU, 
batanların adedi ile teayyün 
eder. llath müıtakım akra· 
ba, biri dıae-rınden ıtlenlere 
ve mü raf ık akraba biri dl· 
ğeriodeo aelmeylpte mOıte 
rek bir valideden ıelenler
dlr.) Bızim maddei kanuni
ye mehazı olan lniçre kanu · 
nu medenltlnln bu madde· 
sinden daha ıeliı ve hukuki 
tabirlerımıze daha uygun 
dütmüf tür. Yalnız bızlm kft 
nundaki ( birblrınin sulbün 
den gelenler tabirinde) bir 

sehiv görünüyor. Çünkü ba· 
ba ve evlat birbirinin , ul · 
bünden deiil, biri dığermin 
sulbünden h~:ı ıl olur. Nete· 
ktm evlat, babanın ııulbün

den gelirse de baba, evıadın 
sulbünden hasıl olmez. Şu 

halde (birbirinin ıullıünden 

gelenler) tabiri bir ıehlv ve 
~uhul mahsulü olıa • gerek 
tir 

Bırde (gu'p) tabirinin eıa· 
s olan derecei mutubaka· 
tında mütereddidim Çünkü 
nna da, baba eibi usulden, 
yani bir derecede akrabadan 
bulunmakla evladın, valide· 
rıın sulbünden huıl olması 

t abirınde uygun duımemif 

ve btr letceme bata11 oldu · 
ğu kaoaallndeyim. Ahkamı 
sabıkada furuu, yant evladı 

tanf içın meıeli ( 4hmedın 
su bünden haaıl Fatmad 11 11 
doğma Alı) veyahud Ahme· 
din aulbıye kızı ve Fatma· 
nın ııadrlye knı A"fl! tlblr · 

leri kullanılırdı. Maahaza as · 
· ri ihtiyaç Ye nokaanlıkları 

mızı btr çok varhiı ile dol 
duran medeni &caaunumuzda, 
velevkı hö1le bir ~el ime nok· 
ıanlıiı kabul edilıe- bile eıa · 

ıa gayri müeaatr ve hatz.I 
ehemmiyet bir tCY değildir . 

H111mlak kelimesi Arabi 
olmadıjı gibi Fartıi ve TOrk· 
çe de olmadıiını bir çok li· 
aan üzere bir lügat yapmak 
için yirmi ıeklz kdıur ıe · 

ne çalııan Hüıeytn Ki:ıım 

Şeyh Mubıuni Fani iımtnde· 
k• zatın if adeaınden anlatı

l. yor. Bu kehme Torkçemlz 
de akrabaltk manfuında kul. 
!anılmakta olduğundan .ka· 
nunumuza bu suretle ıtr · 

mittir 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylı 

- Sonu Var 

Japon 
Mj"lli 
Marşı 

Dünyada mallt martların 

hepııoden tuhaf ze kıaa ola 
nı Japon , marııdar. Mıkado
nua ahfadı imparatorlarına 

çok baih oldukları için ona 
dua, etmejı dini bir vazıf e 
bilirler ve bu itibarla da 

mthi martlarını ona a'r• 
uydurmuılardn. 

Japon milli marıı ıöyle · 
dtr: 

"Mikado bin yaııuıo, t•ı 

lar kaya oluncaya kadar 
yatuın!,. 

İspanyolların gırı~eti 
Teruel, bır hafta Cumhu· 

riyelçtlerde, bir hafta da ui. 
lerde. 

Bu tehrln bu ıarib ve 
çok feci vaziyeti, iki lakin· 
yol gencinin talik davasının 
rüyetine mani olmamııhr. 

D6k Alfonı adla bir de · 
hkanla, Cumburtyetçı olan 
genç ref ıkaıı aleyhine bir 
talak davası açmıı ve asiler 
ıehre gırdlll zaman bu da
vaımı kazaomııtar. 

Nezleye yeni bir iliç 
Amerikalı bir doktor mer· 

kezi Afrtkada dolaıırken ye 
ni bir nezle ilacı ketf etmif. 
tır . 

Bu ilaç, küçük ve az ze· 
h ;rli yılanlarıo ıokmuuıdan 

ıbaret lrniı . Zenciler onleye 
faydalı yılanlar pek ıyi bu· 
luyorlar Ye btlfyorlarmıt · 

Bıze ka laraa; bu ıliçtan 

ziyade sekiz ıünlük bir oe1 
le müreccahtır 

Karısinıtler 
Dünyada . az zaman için 

de çoğaian hayvancı kl o r 

aruııında hemeo he men ht 
rıraC'.ıltji ıhr11z eden kara ei 
neklerdlr. Bunların 1 ar kıs 
mı çok zehhlı olduğundım; 

yalnız inııınları d~ğil. en 
mülhit hayvanlRrı bile hir 
anda helak ederler 

Hft yvanlarm en haımetliaı 
olan ulan, zehirli kara ıı· 

neklerden korktuğu kadar 
hiç hlr ıeyden korkmaz. 

TÜRKOILI 

: - '· ~ -.. ·~ .. ~ ....... ~~ .•• <A.·~ ,, 
i .. SEHİR HABERLERİ ' -
Vanda 
Acılacak , .. 
Universite 

Kültür Bakahimın Van 
Ylliyetinde bfr Onf veraite 
teılıine karar Yerdiilnl yaz 
mıttık. Bay Saffet Arıkanan 

bu mesele etrafında tetkik 
ler yapmak iizere yakında 

Vana gideceği haber alanmıt· 
tır. 

Saffet Arıkana bu ıeya 
hatanda mütaba1111lardan 
müteıekkil bir heyet refakat 
edecektir. Bu bavalıde bir 
ünfveraite teslıt dütünülmek 
ted&r 

Bu ıuretle Van 16lil kı 
yalarında muallim, m6tahaa. 
ııı va talebenin oturacakla
rı ve yavaı yavaı çoğalacak· 
la11 bir kasaba ve tehrln te
meh ahlmıt olacaktır. 

Daha evvel ilkmekteplere 
de çok büyük bir ehemmi· 
yet vermekten baılanarak 
ortamektep ve Jııe mesele
leri hallolunacak ve doiu 
mantalcasındaki 1 ünlveraıteye 

talebe yetiftirecek olan bu 
kaynakla11n en k11a zaman 
da teaıı, takviye ve lılahı 
derptt edllecektır . 

Dıjer taraftan Maarif Ve
kllett bu sene kadroya ye 
nıden mOhım mıktarda mu 
alltm alacaklar Önümüzdeki 
malt sene içın Vekilet büt· 
çeatnde eeçen yıldan 

2,300,000 lira fazlasıle 14 
milyon 540,391 lira tahıtsat 
konmuıtur. 

Bu f azlalıjın 700 bin li -
raıı kadroya ıirecek mual
limlerin maat ve ücretleri 
kartıhfıdır . 

-..:>- 2 c:+-

Baroda 
Yeni Seçim 
Şehrimiz barosu dün ken 

dl blna11nda yıllık toplantı · 

ıını 1apmııtır. 

Retı avukat B. Tevfık 

Baıaranan riyuetlnde yapı· 
lan toplantıda senelik 
rapor, masraf bütceaf okun
muı Ye kabul edılmlttır. 

Yeni yıl bütceıi onft ylandık· 

tan sonra yapılan ıeçımde 

tdare heyeti ıöylece teıekkül 
et mittir: 

Reiıliğe avukRt B 
V edat Çataloilu, azalıklara 
a\•ukat 8. Ka11m Samı Pay 
la, avukat H Niyazi Akyü 
rek . 

Yedek reisliğe avukat B. 
Tevfik Zerdecı , yedek aza 
lıklara da B Vehbi Çılcırık , 

8 Şamil Gülünç ftyrılmıt 
lardır 

Kendilerinf': 
yetler dileriz 

ınuvaffakı · 

Çakı ile yaralama va~ası 
lzmırler maballesın · 

den demircı Mustafa oğlu 

Mehmet ile "Yn• ma halle· 
den Şaban oğu İsmail ara 
ınrada çıkan bir ka vaa nett
cesinde Mutıtafa oğ l u Meh
met, l&maı ı i ı;akı ı l e yarala 
dığındao ıuçlu yakalanarak 
,.dlıyeye teahm edllmtılir . 

. 
iş Bankası Ana Kız Yoksullar 
için Bir Bina 
Yaptırılacak 

Ev Sahibinin Birliğinin 
Parasını çalmış Sergisi 

it Bankaıı Umum Müdür· 
lüjü ıehrlmlz tubeıi için bir 
bina yaptarmafa karar Yer 
mltttr. 

Yapılacak benka için 
Pertev Etçloflu ile Kuyum 
cu otullarınm Milli Kuvv~t · 
ler caddeılndt-ki arsaları sa· 
tın ahnmıftır. 

Bu arsalara bltitlk küçük 
bir parça da satın ahna 
caktır . Bu kısmın da tapuya 
bağlanma11 lıt tU günlerde 
tkmal edilecektir. Binanın 
Jntaatı için ıeklz bin lira 
tahaıaat ayrılmııtır. __ ......, ___ _ 
Varidat 
Butceai 

Viliyet Umumi Mecl•ıı 
enc6menlerı çahtmalarana 
devam etmektedir Ôfrendt. 
i•mize ıöre, varidat bütceıl 
1,557,2~2 lira olarak teablt 
edılmlıtir . Varıdat butcea ı nln • 
Umumi Meclisin yarınki top· 
•anhıanda umumi heyete 
sevkedilmeıl mubtemeldır. 

. 
ispirto 
Fiatlarındaki 
Tenzilat 

Hilkdmetln kararl le sıhhi 
itlerde fazla mıktarda kul 
lanılan tıpirto ftatlarının in 

dirllmui kararlaıtıralmıfta . 

inhisarlar •dareai tardm 
dan yapılan hazırlıklar biti· 
rtlmıı oldufundan tenzlli.th 
tarifenin tatbıklne martın on 
beıinden itibaren bath:va
caktar. 

fnhı ıarlar idareıfnin ispir 
to fiatlarında yaptıiı yeni 
tenzili.tın ni•beti yüı.de otuz 
beıtlr. 

Yeni tarıfeye göre, timdi· 
ye kadar l 40 kurut olan 
kolonya iıptrtosu 9U kuruıa 
indirllmlttlr. 50, Santilttrelak 
tlıelerde 70 kuruıa ıatılmak 
ta olan lıptrtolar 50 kuruta 
ıatılacaktar. Litreıi J 20 ~ku· 
ruı olan ıyotlu ispirtonun 
lttresınde de ot•z kurut t t'n · 
zilit yapılmıttır 

ı· ay ilerin de toptan fiat 
üzerindeo yapa btiec~ğı aza . 
mi kar nııbeU tayin olun 
muıtur. Bu icar haddi, lttr~ 

de azami on kuruftur 
Yakılacak isptrıolar bayi 

lere litresi 45 kuruıtan veri· 
lecek ve per.ııkende 50 ku· 
ruıa satılacaktır. E"'velce 
bunların perakende htreal 
76 kuruttan eahlmakta idt 

lnhlıar datreıi lıundan ma · 
ada hu.tahane, mektep, laho 

ratuvnr, eczahanelere doğtudan 
doğruya Vf! toptırn fııı t ü:r.~· 

rlnden satıt yfıpınaia knrııır 

v!'rm tıtır 

Y e nı aatıt vftzıyeUne gör~ 

hükQmetm yapm ıı olduğu 

fedakarlığın mukabıli • ıtrı 
yatçılardan dn beklenmekte 
dır. Bunlarırı kootrölü de 
sıhhat müft>ttfflerl turatın

dao yapı acak ve lhtıkira 

meyden verilmlyecekttr 

Evyelkl gün Hamidtye ma 
halleılnden fılim kızı Huri· 

yenin evinde kiracı olarak 
oturan Sındırrıh Ane tle 

kızı HaJriye ev ıahibtne 
alt muhtelif etya ve 42 lira. 

para11nı çalarak kaçm11lar
dır. 

Suçluların Sındırrıya eit · 
mek ihtinıalt oazarıitibHe 
al ınarak gerek oraya ve ıerek 
Biğadıç karakoluna telefonla 
verılen haber üzerine fil
hakika Biiadıca uf radıkları 
ve oradan da hareket ede 
cekleri 11rada karakol ku 
mandana Ahmet Onbatı ta
rafından suçlular, çaldıklan 
efY& Ye paralar tle birlikte 
yakalanmıılardar. 

Bir h karet iddiası 
Evvelki 160 KHaplar ma 

haliealnden Ethem oğlu ta· 

bakalı Hüıeyinio, Diokçtler 
mahalleıınde 5 ıayıla umu 
mi evde oturan Eni· 
se Necliya dıl ile hakaret 
ve çakı çekerek korkurtmak 
suçunu ııledıkten ıonra kaç
hğandan hakkında tahkikata 
baılanmııtır. 

Y okıulları Glzetme Htrlt 
ğlnln, it atalyelerlnde mey
dana getlrdiil etyalarla Hal · 
keovlnde açhfı ıergl deYaJD 
etmektedir. 

Sergi her ıüu l.ir çok 
zt ya retçiler tarafından go 
rülmekte ve tıler tak.ltr 
olunmaktadır. 

Serıide ıataı da yapaldıim· 
dan timdiye kadar birhayll 
lf ıatılmııtar. 

Sergi bar· hafta daha açık 
bulundurulacaktır. 

Kostümlü ~ıf ı 
Kurumun 2 nisan cu 

marteıt ıeceıl verecell lıoı 
ttlmlü balo hazırlıklara da 
ilerlemektedir 

Balonu• ılzel ve ell~n

ceh ıeçmeıl için zenıln bir 
proiram hazırlanmaktadır. 

Çahnan bayvan 
Evvelki ıiin KHaplar ma· 

balleıtnde Mutlu ıokaianda 

oturan muhacir Hüseyin of· 
lu rençber Tayıb1n, kapı11 

açık bulunan ahmndan taJ 
h bir kısrağı çalındıiı tiki· 
olunduğundan tahkıkat ya 
pılmaktadır 

ızsw. 

Bığadıçtaki FeCi Cina
yetin Muhakemesi .. 
(Battarafı birinci ıayfada) 

çinin, vaklln reçtlğine dair 
vuku bulan ihtara Ozerıne 

Mustaf anan çıkıp gittiğini ve 

kendisinin de kahveyi ka · 
pathğım ve çocuğun o ak 
ıam kaybolduğunu ıöyledt. 

Şahıtlerden mütekait vOz 

baıı Mehmet, bir akt11m üı· 
tü nahiye müdürü tle Mut 
tafanın kahveıiode oturur. 
ken suçlu Kara Muıtafanın 
kahveye gelmlt bulunduğu 

nu ve o akıam mualUmlo 
çocuğunun kaybolduğuna da 
ir delili çajırtıldığını ltittij?I 
ni ıöyledi 

Şd httlerden Felek Meh 
met. bekcl Ali ile bir ge· 
ce ewlnln önünde oturur),., _ 
ken suçlu Kara Mustafanan 
yanlarına geldiğini ve ken 
dılerine siğara verdiğ ini ve 
öteden beriden yarım sıu\t 

kadar konuıtuktan 11onra 
suçlu Kara Mustaf anın gıt 

ttğ ı ni ve l e k r a r "el ıp 
bf!kç ıye, kend ısi ni erk~n 

kaldaralmaaım ten blh ett ığıni 

ve çocuğun kaybolduğuna 

dair o ıt:ce saat bır buçuk
ta delili çaiırhldıiını duydu
ğunu söyledi. 
Yıne şahitlerden jandar· 

nııı Kadır Onbaıı çocuğun 

6ldürüldüğü zaman l11 ğadıç· 

t a karakol kumandanı bu 
lunduğuou ve ıüphe üz~rine 
11uçlu Kara Mmıtafavı f(ara 

i<ola celb< ttiğıoı ve vak"' 
gect!aı nert de bu ıunduğunu 

lteıad181nden ııorc'uRunda ıuç· 

lunuo, Kale yaumda Lulun 

du2unu ve <.ıra da k rpuz ye 
d ığınl ıöyleml'ei üzt ı ıeıe ora 
ya gidip ı. E'f lf "• pı ıAın ı ve 
oı ada bulunan karpu:.c ka 
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boklarının eıkt Vf! toı.lu ol · 
duğuou gördüğOoü bildirdi. 
Ve yine ıabıtlerden Bölük · 
emınlerin Ali ojlu HaJil, bir 

gece bir it içın karakola ıtt 
Uğıni ve suçlu Kara Muıta · 

fayı karakolda ıördüiOnü 

ve suçlunun vaka gecesi Ka · 
le yerinde bulunup orada 
karpuz yedlilal aöylemeıt 

üzere erteıl gün ıabahleytn 
karakol kum&ndanınan ken· 
dısini ehhvukuf ııfattle ya 
nına alarak mezkür mahal · 
le aötürdüiünü . ve orada 
ufak bır karpuz kabulu g6r
düfünü Ye çocuğun ne va 
kit kaybolduğunu bilmedlii 
nl ifade etti 

Yme ıahttle.rden Boya
cı Hakkı, ıuçlu Kara Muı· 

tafanın kendisinin yanına 
gelip: 

Hakkı damdan çıktım 

amma, yine ıokacıtklar kor· 
kuvorum dediğinde çocuğu . 
Celtadnı oğlunun ö dürdüğü· 
nü ıöyliyorlarmıf. N ıçln kor 
kuyorauo, demeııı üzerine 
itte korkuyorum · dediğini 
söyledi 

Bunun Ü7.erine mak"mı 

riyasetten ıuçlu Kara ~uı 
tAf aya hı ta ben müdafaa ı• 
bitlerinden Laz oğlu Ahme 
din aılter o lduau için mah 
kem~ye gelcmedığlnı ve 
bunun cclbinı tıteyıp hleme 
d ı ği h Rk kaoda vuk\Jbulan ıu 
al Ü3:erlne suçlu tarafından 

bu ıahtdto d~ celbi arzu 
edıld i ~inden gP.rek bunull 
•e gerek dınl~nm~.ı tazım 

gelen dif r hukub u l wme 
tahitlertnfo r. .-l bınt ve muhe 
kem«-nin de 25 marhı t•ltki· 
ne kar~ r vertldi 



Türkdlllnln Hikayesi 

GÜLERİM 

.. Bir lıtlnat noktaıı buiabal 
•eydim ıu küçücük dOnyayı 
Yerinden oynı~hrdım . ., Oiyen 
Arılmedln adaletten bahıe
dıııne gülerim Kapıaına . ıkı 
kedlıl için delik açmuını 
emrettlfl maranıozun bir 
tek delik açmaaına kızan 
ve bir delikten iki kedinin 
ıeçecefinl dütünemlyen dal 
aıın rı,azlyeci Nevtona eüle 
rlm. 

Bu ıünOn Arıımedı, Pas 
kah, Nevtonu olanlardan i · 
tıklara gülerim Hıılerile ha
reket edenlere, lcaraıevdaya 
tutulanlara, ıevdikieri kızla 

btrleıemezıe yaııyamıyaca· 
aını sanan zavallılara, sevıi 
ıbttraıları uıuruoda cananla 
nnın kalbine bl.r kurıun sık
maktan bile çekanmlyeo ıev 
dahlara acırım da . . 

Biliyorum, ıeo de ıevlyor 
•un H11 kadar ıiizel fikir
ler ve bir fıkır kadar ıağlam 
hiıler vardır. Sen bunlara 
birbirine karııtıuhn Ne ıa 
dece hl11lnle, ne de çok n& · 
tik olan kalb meıeleleriode 
ftkrtnle hareket etmiyorsun. 
Bu yollarda ıeni çok makül 
f6rmekte haklıyım. Sevdada 
mantık aranmaz. ıeYdada 

vefa da aranmaz Sevdifi 
lrimseye kavuımak mubak 
kak ıaadetl doiurur . Fak
at htı çocuklarında ve ıa 
dece htı lttklft 1r1nda delildir. 
Bu düıünüılerime lt1raz mı 
edecekıin? . Hayır dostum, 
beyhude üzülme. itiraz ka 
bul etmiyorum 

Kazlara da gülerim, aziz 
doıtum . SevdAlı kızlara .. 
Temiz btr yuva kurmak 
duyguıundan uzak sırf ken · 

dilerlnl beğenmio; nazlı. na
zenin ıenç kızlara . Taran· 
tnaıını, temiz aiyinmeılnı. 

hullıa bir ıenç kızdan bek. 
lenen ıeyl•rt btlmlyen ellili 
ve uzun tırnaklı, kıvırcık 

... Tal tiniz var ki stluş 
toıı haldeyim, yokaa ne mal 
oldujumu aana göaterırdım! 

8u ıözler üzerine uaba · 

'- sıçradı ve tiımao adamı 
ıarara utramıı arabasının 
Yanında ıatkın bırakarak 
biitün sürattle hareket ~th 

ltttle Joe hala söyleniyor 
du. 

O~a güzel bir dayak 
atardım, fakat yolun köıe 
•inde bır polis "ardı! 

Halıtegt Str~ette Petro 
lokantasının önünde gür61 
t- - d uıuz urdular ve dördü de 
~çerJye girdiler. Barda iki 
ltalyan içiyor ve kabak ka

falı barcı bir bira kadehınt 
rnuıluktan alıyordu . Uutch 
nıethalde kaldı. Kapı itildi. 
gt zaman bir çcvrıltıte lıi . 
lıtlenmeıi ıçtn kilid ı tılettl. 
Dib bir cetvel ile biramn 
lcöpüiünü k11ldıran bıırt:ı 
onlara faıkın bir edl'l ı le 
bale ta 

Ltttle Joe ıki ltalyao 
tnüıterlye yaklath ve ıu lı. 
••nı kullandı: 

Evin17.e vüriiyerek mi. 
voluıa cenaze "rabaıında mı 
Vitmefl lalı vor ıunuz? 

Nihaveth11 atovlenıed!tn, 
llıt a..Jem Joey~ çarpmarnak 
için ~I dönerek dıtarı çık · 

ıaçlı küçOk ba,anlara ıüle 
rlm ... 

Bir çokları da bana güle
cek. Fakl'lt ne çıkar in1an· 
lar, bir çok itleri. herkes gÜ· 
lecek diye yapmazlar Hal 
bukl ben bir mahzur gör · 
medtğım itleri yapmaktan 
~ekinmlyorum ve çckinmi 

Jec~ilm de .. 

* ... 
.. Canım Turancılım; 
Sana bu kadar uzun za

mandanberl mektup yaza 
mayııımın yegine ıebebt, 

bazı müphem düıünüılerle 

boğulup kalıı•mdır . lıtanbul
da iken son defa Telıerenl 
zıyaret ettlm. Telıeren, ben· 
de ne olduğu beltralz izler 
bıraktı Ondan ayrıldığım 

vakit mehtabı ıeyrede ede 

Erenkôyünün esrarlı köık · 
lerl araamdao yürüdüm; eve 
gıtum . Sabah olupta gözle
rtmi açtığım zaman tatlı ve 
parlak bir güneıle kartı ' at 
tım O ıüneı ki, bCUüo var
lıfıle kilnatll gQlüyor, bay 
et veriyor ve kltoeh gül 

dürüyor . Bu kadar mucizeler 
yaralan bu eııiz varl ı k o 
aabah bent de, ılk defa gül · 
dürdü ve aaadetln manasını 
yev"f yavaı kaıblme doldur 
du . Maamafıh .. Ay,, da batı 

da ıönük ve ıo 1 gun yüzile 
asılı kalmııtı . 

Kalbimt dinledim: Bır 
"Ay .. batıyor ve onun yerın 
de büt6n yaratıcı güullıiile 
yeni bir .. G6neı., dojuyordu. 
Evet, Telı"r"n bentm ömrG 
mün güneıi olacak ve oldu 
da .. .. 

Bir yı l dır o güneı . her gün 

bir evvelkind .. n daha parlak 
kalbımde yer ald ı ve onu 
her y~ol gün. bir gün evvel· 
kinden daha çok sevdim ve 
ıevtyorum da 

Bır çocukluk ıuö.nuzluğtle 
timdt parlftk bir günef kar 

tılar. 8ucth arkalarandan 
kapıyı ukıca k1tpadı 

Bucı batırdı: 

Bu ne dem~k? Ne iı

tiyorsunuz? GrRne ıordu: 
-- Petro nerede? 

Barcı t•ıırmıt halde bir 
elinde bıra bardağını . diğe· 

rinde düz c~lvtıll tutuyordu 
Bu ne demet<? Diye 

tekrar etti 

Butch otomatik tevzi ma
kineainı dolaştı . tezgaha tar 

manda ve barcıyı ceketının 

yakasından yakaladı . 

Elleıinden bira bardağanı 

çekti. ve büvük bir kuvvet 

le onu kaldırarak tezgahın 

altın& sokt~, aynı zamanda 
İtalyanlar tarafından bıra 
kılmıı ıkı büyük bjra bar · 
dağı da devrildi; bira göl 
gıbi yerde yayılda. 

Pazartesi günü pol 's hafı 

yelerme hizmet ctmıo olon 
garaon mutfa ğın mütehar 
rık ka p111ndan çıktı. Gözleri 
nt> ınanomıyarak, hıdd etlr. 

haykırdı: 

Kendınizı nerede ıan 
edıyonunuz, ah ' aksızlnr? 

K ı rh yüzüoc)e ıki gün iik 
btr aaknl vnrd ı L ıttlc Joe 
k~ndi ittik mıoıttnd t-ıu· k

0

AÇ 

adırn ilerledi. 

Ey. ıilrtftk! Oedı 

Tarihi Tetkikler: 

Ayvahk Tarihi.. 
(Midillide Kulaksız Zadeler) 

" Kulaksız Zade Mustafa Ağa ,, 
YAZAN: Ken1al Özer 

ji habert ıene kendi!!\ tara 

fıodan Midilliye gönderlıen 
bir lrılaTuzdan tıttıltp müte 
e11lr olunmuı ve ( 800) akça 
verilmeıe Çümlealnin k&tle
edlleceji bildırilmiıU. Bunun 
üzerine o tarıhte Mıdllhde 
Avuıturya konsoloıu Miilyü 
( Remondi ) •le metropolit 
han Reum kahLt ( Melake ) 

mükalemeye mf'!mtır 

edilerek açJkt" duran kor 
san gemilerine ıöoduilmlf 
ve uzun uzadıya mGbahaae 
den ııonra; seksen hin kurut 
fıdyeylnecet ~erilerek üsera
ranın hepsi kurtarılmııtır Bu 
vakanm Tukuu tarlht olan 
1239 ıeoesiııde İran sera1· 
kerlıiınden rnunf aııl Hüarev 
Paıa; Akdenlıe bOyuk bit 

donanma ile çıkaralmıf lı~de 

Paıa R u m e 1 1 d e d e 
Morıı vukuatfle mc11uf ol 

111ında sönen ay kadar b~n
de y~r tutamıyan birini de, 

herkeıten üstün ıörür gtbi 

olmuıtum . Fakat o timdi 
ıöndü Aııl sevılyl, timdı 

duyuyor ve ınanarek sevdi 
jlme kani oluyorum. Gör 
sen onun. o kadar yerrnde 
fikırleri ve görüoleri. o ka -
dar olgun, duyguları ve o 
kadar mf\nalı !.lir vüzü var 

ki K.üçüklüğümdenber i haya· 
lımde yaıattıiım ve yıll,.r

dır aradıiım sevgılıyi timdi 
buldum . .:>f'n de, o da, baı

kalArı d" böyle b!r tı :._yab · 

tım, diye bana gülecekılnlz. 
güleceklf'r. Fakat ıevgf ve 
uadeti mutlakn Yftfltl arı 

Jaıılara, benim hu makül 
hareketimi yarınd~ bulamı 

yanlara güler, gülerim, azız 

dostum. 
Se'amlar. gözlerinrlt-n öp 

erim,. Dündar 
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duğuodan Anadolu '"hılleri · 
ne sık 11k gelemiyordu. Ni 
hay~t bır gün Mıdtlliye ae 
lerek bir ıcmlaınin tamirini 
beklemtı ve limandaki do 
nanmaya Çenaıeloflu Tahir 

paıa vckıl bırftkılmııtır 

Bu sıralarda Yunan kor· 
tıanları yine Mıdtlllye hücum 
et mtılerclir . donanmamızla 
yapılan muharebeler netice 
sinde mağlQp ve mOnhe:dm 
olmuılard ı r. 

Bu muharebeleri müteakip 
Yun ı n koraanlara yine müte 
nebblh ol mayıp ıevahtl ve ce 
zaylr halkını dalma rahatsız 
etmekte idiler. 

Hu defa yine donanmayı 
• 

hümayun Hüarev paıanın 

kumanda11nda olarak Mıdıl

lıye aelmıı ve fpıara ada -
sının tedibine ıidılmlttlr. 
lspra ceziresi ıavabıltnln 

sarp olmaıile Rumlar tara 
fıodan ıızlt vazolunan lafım· 
ların ateılendirllaıeıl üzerine 
ıebtt verilmiı ite de neticede 
düıman mağl6p olmuı, 

bırkaç gemiyle birhaylt eıir 

a lınmıt ve bu ıuretle tedip 
hareketi nıhayete ermi9ti. 

(1236) Tarihinde baılıyao 
Rum f eıadı üzerine. Rumlar -

la meıkOo o 'an kataba ve ıe
hirle,ln ekıeriıi lıyan etmlıti. 

Devletçe bunların tedibine ıoo 

dereoce gayret göıterilerek 

her tarafa mühim miktarda 
asker ıevkoluomuıtu 

Mtdıllaye de Müsellım 

Hasan Ağ adım maada Y efen 
Paıa d1t; muhafı:r, tayin edilip 
Ayvahğa da bır miktar do 
nanma iıe berober Konya 
valıııı Moralı t1 ekir Pata 
ve maayelloe de Anadolu 
ağalarından Mürid zade 
Mehmet, Tavıuh za-

de Osman, Ayazmentlt ilacı 

ÇEVİREN: Ken1al Den1iray 
VıllıPımıı:, gengslufn önü 

ne geçeı elt: 
Sır dl!I kı da, dedı Ku ço 

cuk bana aıt, dedı. 

v~ öyle bir yumruk atta 
kı, adam otomatık tevzi mil 
kineslnin maaasrna çarparak 

hlafsalları kopmuı bir kuk\ 
la gibi yere yıkıldı; 11 ğar 

makfnf? omuzu üzertne düt 
tü ııre olkel panlııır etrllfa 
dağıldılar 

Büyülenmlt hir halde, 
Grane bu manzarayı seyre· 

diyordu. Hutd1 ona haykır 
dı: 

Dikkat iıte , bır dtğe-

rı daha! 
Joe Petro ayağında ter· 

ilkler. pantolonu göbeğinin 
altında . &1,:ık Yftkblı 

iömleğioio, ılk roma"ıı mü 

naıehetıle fetnnlnı çeklıren 

hır muhurlt iJlbi, kapının 

aralığ ında gôfü nü vor; gö lle 

ğinıu 1Hasındıuı vagiı. örme 
bır jlln fork edıllyordu. 

Çehreıı hı sizdı 

Lıttle Joe bağırdı: 

- E ller yukarı! Sız.ınle 

görüıecekletimb. VIU 

38 Çapırıda. pek kı~11 ııam 

lıla bir rü vel ver tle p 6 1 ron a 
nışan ıdınııh· 

Grane. sılahın mfthreki 
Üz.Prlnde geçmemeğe dıkkat 

ederek Petroya doğru ıler 
led ı. 

- Beoa gördüğünüı.ü ha 
tırlıyor musunuz? Dıyt' ona 
sordu 

İt&lv~rn menf ı tt-kılde ha 
tını salladı. 

V . llııııınıı gı\fıona baka 
r ait . 

!;-.- hiııuetçı pekala 
h~ni hatırhyor, dojru d~fıl 
mı? Dedi. 

Ömer Atalar memur edil 
mtıtı O tarıhlerde lzmirli 
Ali Kaptanın Bozca adadan 
gelirken muhalefeti hava üze 
rine Sağrı ve Herse cihetine 
düıüp orada lpaarahlarla 

çarpııma11 ve hatta Yunan 
lıların karaya aıker çıkara 
rak Mıdllliden imdada ıelen 
Muhafn: Paıa aıkerlle de mu
harebeye tutuımaıı Ayva
lıktaki d o o a n m a y ı 

h • r e k e t e getumit 
ve Bekir Paıa da Ayv•hklı 
larıo etldyaya yardım ettık· 
lerlni anlar anlamaz, aıerek 
Ayvat.k ve rerekıe Yunda -
lıları öteye beriye dağıtmıt· 
tır. Yalınız Yundalılardan 
kark, elli aile manaıtıra ka-
panap müdaf ai nefıe çahı· 

mıı ise de muvaffak olama 
mıılar ve nıbayet Mtddllde 
Kulakıız zade Muıtafa Ala 
dan aayriye teılim olmıya
caklarını bildirmeleri Ozerl
ne Ağa tarafından muteme· 
dl Boınak oflu Hacı Muı · 
taf a Aja ıönderilap oradan 
Mtdllliye nakledilmııler ve 
Ledos limanı civarmdaki 
ıabunhanelere yerleıtirmlt · 
lerdir .. NıhaJet birçok za
manlar 11onra vukuatın ardı 
keıllmiye baıladığı bır 11ra
da Ayvalık ve Yundanın 

lmarları lıtenllerek mezkur 
k&1abalarla Çandarh, Ayaz 
ment, Kozak ve havaliıi 

dahi bafermanı lll Muıtafa 
Aiayf\ ihale olundu. Aia 
Hazretleri fermanın Rumca 
ya tercümeaile Ayvalık mu 
tebaranından Hacı Atanat ile 
Yundalı bir p• paı ( 1) veıal
reyi Yunanı.tana gönderip 

teminatı kaviye verdirdijloden 
firarilerin ki.ffeıi kalkıp yer· 
lerine avdetle Ayvalıkta Ağa 
taraf andan lnıa ettirilen ha 
na (2) muvakkaten yerleıtlrll
mlf, hamam ve ekmekçi fı 

rını da bu muhacirlerin idare
lerine terk edilmtıur Bilaha
re; Ayvalık ve Yunda kasa
b11lan günden ıüne kesbi 
mamurlyet eylemekte iken 
yine bır takı~ Rum fesatçı · 

larınıo; yerleıen ahaliyi fe 
aada ıevketmek iıtedtklert 

görüldü ve zeytin yaf nak 

lı için Yundaya gönderilen 

Mağlubun siyah gözleri 
bir meydan okuma nazarı 
fırlattılar; o bir yıiıo nikel 
paranın orta11oda uzanıyor

du 

Butch barcıyı yanına çek
ti. Bileğini bükerek: 

- Sizi de yere- sermek ıyi. 
lylıi ; dedi. yere yuvarladı. 

Grane: 

- Eğer bize hakikati söy 
leraemz, Petro, size hiç bir 

fenalık etmeyız, dedi. Sizin 
ve çetenizıo. dün adli poliı 
vakınında biz& neden öldür· 
meğe çalııtağınızı öjrenmek 
11tiyoru1:. 

Lıttle Joe: 

Evet, b•ınu bize anla 
tınız, dedi. 

Petronuo yüzfi balmu· 
ınu rengini almııtı. 

-- Del i ınlalniz, dedı , ben 
sizi tanımıyorum. 

Butch ıordu : 

Patron ıuna bir Jopa 
çekelam ml? 

Graoe: 
- Daha sırau değıl , de-

dı. 

ltalyana: 

Üzerımlze ateı ettijlnl 
biliyorum, fAkat nedeo ol 

ölrenmek lıttyo-duğunu 

rum 

Petronun • izı ahtlla9la 
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Kaptan Polayı Boiazda bir 
kaç Rum eıkiya11 ııkııtırıp 

muharebeye tutuıtukları 11· 

ralarda 6 geminin mubafa
zaıma memur aakerlo bir 
k11mı karaya kaçarak, kalan 
maktarı da bir iıe yaramadı
jındao Kaptan Pola bir 
müddet müdafaadan ıonra; 

semlyi, düımana kaptırma

mak üzere mevcut cepha
nesiyle ateıledl ve kendlıi 
de yaralı olarak karaya çık

tı. 

Ateı ıemlnln yalnız k~peı

telerini bozup, ıönın6f ve içi
ndeki ikinci kaptan "Voleılo .. 
ile bölük batı vesaire eıkl

yaoın eline eılr dOtmilıtür. 

Eıktya bu harap ıemlJI ar
kaaına bağlıyarak Midilli 
önünden aeçmtı ve ta .. Ptl
mar., sahUlerlndeo verdik le· 
rl tıaretle adam gönderil 
m•ı ve, kaptanla bölük baıı

yı teallm etmek için on bin 
kuruı fedyefnecat talep 
edilmiı ve blzzarur bu pa
ra Aia tarafmdan verilerek 
e s i r l..,e r kurlarılmııtır. 

Yunda ıabtltnde ağır yaralı 

olarak bulunup kaldmlan 
Kaptan Pola ıle btr t k111m 
aıker de Ayazment aahlllne 
ıevkolunan ka7ıklarla Mi
dilliye aldırılmııtır . 

Bu aralık Ayvalıklıların 
yine.birçok ecnebi ve üıer•· 

ya aldanıp •oy•oda ile bi· 
kimi ıebir haricine çıkardık
ları ve yeni yapılan eYlerl 
ya yıktıkları, veyahut 1ak
tıkları iıtthbar edilmfftl . Bu · 
nun üzerine bölük batı Bal
tacı Hacı Oaman Aia bir 

miktar aıkerle AJ•alıja 
ıevkolunup eıklya ve yer. 

il Rumlardan reztl ıeçlnen 

klmıeler kimllen tedip Ye 

tenkil edflmiılerdt. 

( 1241) Seneıl martında 

Kaptanı · Derya Hüarev Paıa 

Akdenlze çık•p Boiaz civa
rında bir nGmaytıt bahri 
yaptıktan sonra; Midilliye 
muvaıalatla , lzmirde bulu-
nan Franıalı bir muallim 
vaııtaalyle a1kere tüfek 
tallqıt icra ettirmekte ldf. 

- Sonu Var -

çarpılıyordu. 

Alçak ı6rüıü, buradan 
çıkınız. ve Joe Petroyu da 

o hale koymaia çalaımayı · 
DiZ! 

Grane: 

- Haydi, Butch, dedi. 
Gangster ona bir yumruk 
indirdi. 

Ltttle Joe baiardı : 

Ellerinizi lndlrmeyinlz. 
yokıa ıtzi yakarım. 

Grane sordu: 
E, artık söylemek isti 

yor musunuz? 
Adamın gözlerinde kin 

alevlendi, fakat bir ke11me 
bile söylemedi. 

Grane: 
- Tekrar baılayınu:, dedi 
Butcb, bu defa , okadar 

tlddetle üzerine hücum et
ti ki. İtalyan muvazeneılni 

kaybederek, ıaıkın bir hal 
ile onlara bakarak ya1l11n
mıt kaldatı duvara kadar 
ıeodeliyerek ritU Onu hala 
ayaktıı ~örmekten taııruuı 

olan dutcb hayk1rd1: 
Allah aılnna, b ·ni öl · 

dürecek misin? 
Btr adım ilerledt ve Pet 

ronun baıına öyle bfr du 
he indirdi ki, berıLıı htr pa 
ça vra ıılbi yı§ıldı 
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Balkan Antantı Konse
yininAnkara Toplantısı 

Belıradda çıkan • Poltu· 
ka .. gazeteıl Dr. Stoyadı . 

DO••çtn Ankaraya hareketi 
haklundakl haberleri •e lıon· 
feranıa mQtealltk ajanı ha. 
berler•nl •erirken fU maka
leJI D~tretnaektedır : 

., Halkan Antantı daimi 
konıeyl mutad toplantııma 
25 Şubatta Ankarada bat 
hyacaktır. Balkan de•letlerl 
harlcıye nezırlannın •ttlra 
kiyle yapı an bu mutad top
lantı ar Mali.an fçın huıuıi 
bir ebemmıv.-U haı z olup ~ u 
kooferanılar mO&akerelerl· 
nın cereyan tarzını yalnız 

Balkan devletleri detti, aynı 
zamanda, bQtQn Avrupa 
devletleri b6yQk btr allka tle 
takıp etm~lctf'dırler. 8al&can 
Antantı kooıeylntn ıon ıçtt· 

maından bert Avrupada blr 
ço blıi11~ı~r vukua gelm•t 
bulundutundan bu alakanın 
buıııGn daha büyQlc olmaaı 

varıddar Bu lçtımalarda ale
IOıul - f'fer mevcud tıeler
öalka n devletleri ftfa11nda 
mevcut meıeleler ve Balkan 
devletleri ile, aralarında Bal· 
kan Antantına dahil bulun· 
mıyan iki Balkan devleti 
dahi bulunan bQyGk devlet 
ler araıındakl m6naaebetler 
tetkık •e müzakere edilmek· 
tedır. 

Ankarada toplanmakta ol· 
an beıınct mutad toplanhda 
Balkan devletleri ara11ndakl 
mOnaaebetlerln tamamen 
no•mal ve doıtane oldukla 
rı memnuniyetle mGı•hede 
edılecelcttr . Balkan devletleri 
ara11ndakl münaaebdlerln 
tetkık ve milzakereel eına· 
ıında, biç tüpbe yok, Bul 
ıarlıtanm bır çok ahvalde 
•e ezcümle Nıyon konferan11 
•e Mılletler CemlyeUolo ıon 
içtimaı eanaımdakı har~ket 

tarzının dıjer Balkan dev 
letlerlne ıayet yakın oltlufu 
btlhaaıa tebaruz etUralebıle· 
cekttr. 

Bunun için Ankara ko 
nuımalar1 ııra11oda Balkan
ların Anupanın bldııeler 
•e çarpıfmalardan uzak bir 
parçıuını tetlcil ettlil •e Bal
kanlarda yalnız ekooomık 
Ye kültürel bır ltbırltfı ar· 
zularıoın me•cud bulundufu 
mGıabede edilecektir. Yu · 
ıoılavya ile Bulıarlıtan ara-
11nda doıtluk paktı akdolun. 
ma11 Balkanlar ahvaUnın 

tnklt.f ına teılrde bulunmur 
tur. Bu pakt Aalkao "devlet 
lerl ara11nda bir itımad 
unıuru demektir. Şöyle kı, 

Bulıarlıtan ile Romanya, 
Tilrktye •• Yunanlıtan ııbı 
dtfer ~omtuları araaıuda nıü
naıebetlerın tanzlmlqe •e ı•· 
yed mevcud lıeler, açık •e 
halledtlmemıı bulunan me· 
ıelelertn halline te•e11ül ar· 
sular1 yardır. 

BGtün bunlar Balkan dev 
letlerl bakamından Balkan 
vazlyetlnfo ıarih oldufunu 
Ye bu Yazlyettn kooferanıda 
tetkıkl icap eden bir mesele 
teıkıl etmlyecejlni ıöıtertr
ler Buıüo Halkan deYletle
rl araıındakl mOn1111ebetler 
taozı111 edılmıı buluomak
tadtrlar •e bu bal Aalkan
lard• bldıaeler zuhurunu 
tmkio11z kdmaktadır. 

Balkan de•letlerJDI dotru. 

dan doğruya alikadn eden 
meseleler ıllılleıl ara11nda 
Ankara toplanhıı eınasında 
Türkiye ile lran. Afganlltan 
ve Irak araıında ıark pak 
tının akdedılmlt olduğu •e 
bu pakhn akdi l'e Türkiye 
nln me•ktınln takviye edıl 

mit bulunduiu mOtahede 
edilecek tir. 

Mamafih APkarada yapı 
lacak konutmaların en mü 
hım luımını . Balkan devlet· 
lerlnl btlvHıta ve)·•hud bıt& 
vaaıta alakadar eden bey 
nelmllel hldlaelnin t•t~ll 

ed·c~k •erl ıüphH · zdır . Ko 
nuımaların bu ikinci kıımın
d• mOnalcata ~dtlf'c~lclerl 

ınpheıız olan bir çok mea~ 
ıeler mevcutftfur. 

Netekim Akd~nhde deY . 
letler aruında me•cud mü 
oueb .. tl~r. ltalyan lmpera 
torlu~unun tanınrrıa11 rn•ıe 

leılnin hali açık bir halde 
buluoma11 dolay11iyle h~nüz 
tufıye edılmem•t erdir Ak 
deni. Baık,.n devlf'tlf'ri için 
büyQk bir ehemmiyeti haiz 
dır ve Balkan devletleri bu 
meeeleyl müzakere etmek 
ve bu mevzu kart•ıındakl 

hareket tarzlarını tespit et 
m•k buıuıunda Ankara top· 
lantmmo teıktl ett•il fırıa · 
tı kaçırmıyacaklardır. 

lıpanya vaziyeti de Anka· 
rada müzakere edılecektlr . 

Dev etlerden bazılarımn 

Fran"o lıpanyasında dıplo 
mahk veyahud Ucati mü
me11tllerl vardır . Halbuki 
Balkan deYletlerlnin yalnız 

cumhurıyetçl lıpanyada mü 
me11ıllerl vardır ve mıllıyetçl 
lıpanyada yoktur Bunun lçın 

Balkan devletleri münıe111llerl· 
nln Ankaradaki toplanhlan 
eınaaıoda milllyetçl lıpanya 
ile dahi ekonomik bajlar 
tealıi lmlı:inlannın vücuda 
ıettrllmeat keyfiyeti ıle met· 
ıul olmaları müıtebad de• 
iıldlr. 

BQtüo Balkan memleket 
lerlnl seyyanen allkadar ed. 
en milletler cemiyeti Anka
ra konutmaları ruzoameıi 

nln baılıca mevzularından 

birini teıkıl teıkil edecektir 
Balkan devletlerının bu bey · 
nelmllel müe11ue muvactb· 
eaındekt vazıyetlerı dalma 
dürüıt olaıelmııtır Acaba 
bundan sonraki vaziyetleri 
ne olacaktır? Buna vertlecelı: 
cevabın eıulannı Romanya 
barluiye nazırı M ıceıcunun 

cemiyetin ıon toplaat111nda 
ıelibıyet ıahlbi olarak kü 
ç(lk ltıllf naaıına yaptajı 

beyanat ıeıktl edebilir. 
Romanva hariciye nazın 

nın bu beyanatıne ıöre Bal
kan antantı de•letlerinin 
Milletler cemiyetine karıı 

ıayrl müaald bir vazlyl't 
almalannı icap ettirecek ıe 
bepler yoUur; Mamafih Ral 
kan A ntanh devletleri de 
me•cud iki valoayı itibar 
nazarına bulundurmak mec 
burlyettndedtrler. Bunlardan 
btrl Mtlll'tler Cemlyetfntn 
çarpıtmalarnı 6oüne geçme · 
ğe mu•affak olmadığı ve 
buodftn baıka Mıllet lu Ce · 
mlyetl paktına te\.abül eden 
hal tarzlarmı abul ettirme 
dif•; diğeri de bugün d6rt 
bG1lk devletin Milletler Ce· 
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mlyeti haricinde ka lmıı bu 
lunduklara vakıalandır. Sk
andlnavya devletleri. Be içi · 

ka ve İsviçre glbl dığer bir· 
çok küçük devlellt>r Millet 
ler Cemiyetine karıı o lduk 
ça muhtuizane bır vaziyet 
almıı bulunmaktadırlar. Bu 
nun fçln Halke n devletleri
nin de Milletler Cemiyetine 
kartı v 11 zlyetlerl meıeleılnfn 
tetkık v~ müzakereılnde bu 
•akıları dıkkat nazarında 

bulundurmalan muhtemel 
dır 

Orta Avrupada zuhura 
ıelen •on hadlıeler Balkan 
devlt:tlerl tarafınden dııclcat· 
le takip edtlmiılerdlr Bunun 
lçın Ankera içtımaında um 
umi vazıyet tetkik edıllrken 
edıllrken ıon zamanlarda 
orta Avrupada zuhura gelen 
hadiıelerln da hı tetkik edip 
Jecekleri ıüphea i zdtr ... 

Yan reımi .,Novoıtl ~ 

Zaerelı . Romanya murahhu 
heyetının Ankaraya hareketi 
haberini iç aah ı felerinde ve 
k11aca nt1ıretmektedtr. 

Hırvat matbuatından (.,Ob-
zor,. - Zagreb,) 
nun Arıkaraya 

haklunda kısa 

haberini birinci 
netretoıek tedlr. 

Ta tarnk u -

gltmiv•c~~ı 

bır telgr11f 
1ahıfe11ode 

Yan reaml ("Novoı\i., 

Zagreb) Yugoı'a•ya Bat•e 
lcillnln Ankaraya 1rlderkt-n 
Oıküpten g~ç• tinde ıürt-klı 
bir ıurettealluılırndığı allcıı· 

landıjı haberini ıktncl sahı
featnde netretmel<tedlr . 

Yarı reımi ("Vreme,. · 
Belgrad, Yugoıravya Başve 

kılinln Ankaraya gtderken 
yolda halk tanfmdan maz 
har olduiu t~zahürlerl teba 
rrüz ettlr~rek netretmekte
dır. Aym Dtf'lyata yarı res
mi ( '"Samouprava» - Bt-lg· 
rad, gazeteılnde te111düf ol 
uomuıtur 

Hırvat lideri Dr. V . r-!aç 
ekin nıııtiri efkln o lan ,( "Se
lyaçkl Dom,, Ragreb,) ga 
zeteel Ankara toplanh1101 
dfloya haberleri ara1anda kı· 

ıaca haber yermektedir . 
Yuıoılvya Bat vekilinin 

refakatinde memleketimize 
ıelen .,Vreme.. gaz~teai ıt 

yalİ muharriri M SHtoVAki 
nlo lıtanbuldan tel .. fonla 
Yerdiği haberlHl ( "Vreme,, 
- Belırad,) birinci ıahıf esln
de eetretmektedır. 

Bu haberler arumd: de· 
nlltyorkı Ankara balkan dev · 
letlerl mümuıtllerıntn dör· 
düncü mutad içtimada bu· 
lunmak üzere Ankaraya 
gelmesini aabıraızhkla bek 
lemektedtr. 

Balkan Antanta yalnız ka 
ğıt Qzertnde kalan bir an
laıma olmayıp Avrupa bakı 

mmdan dabl müe11irdlr Hay· 
darpaıada "Balkan treni,. 
adını tatıyan tren harekete 
müheyyad1r . Bu ıembolik 

tren ıtmdit.k btr ve yahut 
ıkl yagondan mahrumdur. 
(Muharrir bununla Bulgarlı· 
tan •e Arnavutluk murabbaı 
heyetlerine tahılı edilecek 
vagonları murad etmektedir 
M U. M.) Belki bu vegon 
larm baflanaeafı zaman da 
gelecektır Türk matbuatnnn 
dört murahhaa heyeti hak 
kında göıterdiği hezecana 
h6liıa etm,.k güçtür, Bal
kan blrltii mefk~resl bir ld· 
eoloj • hal•nde vücud bulmak· 
tadar . Bu tdeoloiı hepimiz 

lçın ıeref verici bir ,eydlr 
ve ıenlf tarlalanmıs içinde 
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Mahasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Bandırma Ha ydar Çavuı mahallutode Evyapan ıoka · 
ğında Evyapan Abdullah ve diğer vartılere alt bana anka 
zmdan çıkarılan tahminen ( 10) ton miktarındaki potreller· 
le hurda demirler 8 mart 938 de vergl borcuna kartılık 
haczen ve açık arttırma ile ıatalacağından talip o lanların 

Bandırma muhaıebel huıuıiyeıtne müracaatl ~rı ılan olunur. 
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bulunan evlerimiz de btze 
huzur temin eylemektedir. 

Türkler bu birliğe B&l · 
kanlarda ıulhü temin eden 
bir ıev olarak inanmakta· 
dırlar ve bunun polılikalart• 
nın eıaaı o 1arak kullanmak · 
tadırlar. Bu birlik ne Cenv
rede ve yeni Nıyoda hayli 
bi r mabıyette teceUi etme · 
mittir. 

Bunlar. bundan ıonra zu 
hura gelebilecek hadııeler 

kar111unda birH tecrübeler 
dir. Hu takdirde Ralkan An 
tanh hal-ı bulunduğu_ tarihi 
va.zifenin heyeti umumiye 
ıiyle tebarüz ed~cek ve Bal· 
kan Antanhnan temellerini 
koymuı ol.en ve mtlletlerınin 
birer kahramanı olan Kemal 
Atatürk ile · müteveffa kral 
Alekıandr arasında Boğaziçi 

uhillerlnde vaki olan el 11 · 

kıımamn ne kadar haklı ol 
duğuou tebarüz edecektir 

lıtanbul ve Türkiye bu 
iman ile bu akıam Stoyadl 
novlçl. Metaluaıı ve Petreı· 
kı Kom meni ıelamlıyacak · 
hr. 

"La Republtque,, gaze.te
ılnde Pıerre Oopque Orta 
a vrupadaki Hitler manav
ra11nıo bet aafhayı ihtiva 
etttfıni, bunlardan bırtnctıl 
ni onbir temmuz 1936 mu 
ahedeılnın, ıktnclıini Bere 
hteıgaden mül~kabnın let· 
kil ettiilnl üçüncüı6nü Sch
uıcbnıggin lımi kalıp bü -
tün iktidarın Sel11 İnquarta 
geçmeıınln. dördüncüıünü 

batyelcalete ıeçecek olan 
Seı11·loquartın Anchlu11u te
min etmeıın ln teıkıl edece~ 

itnl, yazdıktan sonra ez 
cümle diyor ki: 

ltte Hıtlerin umumi pla
ntnda, Avuıturya mana~ra· 

ıanan teferrüah budur. Çün . 
kü bu ancak bir teferrüat 
tan ibaret olup, umumi plin 
yalnız Avuıturyanan değ-ıl, 

falt.at, Alman nüfuzunun bü· 
tün Tuna Avrupasa (izerınde 
teaiılnl derplı etmektedir. 

Bu planın tahakkukuna 
mümanaat edebilecek ye 
eane devlet olan ltalyanın 
eıali menfaati tehlike için
dedir. Bununla beraber lı 
panya ve Akdenlzde apno 
tizme edılmif olan İtalyanın, 
Almanyanın arzularını ka· 
bu le raza aöaterdıi•nl zao · 
netmek yanlıt olmaz hal 
yanın uyanacıı ğını ümit et 
mek mümkün müdür? 

(Oeuvre Parlı) gazetesine 
göre: 

Mücadele çok çetin ola 
cakhr Bu mücadelede iki, 
tarafın kuvvetleri her halde 
müıavi delildir . Seıı lnqu 
artın arkasında Alman or
dula rmın kuvveti Yardır Di
ğer nazırların arkasında lee 

ancak dünyan1n manevi kuv 
vetleri vardır Baıvektl Sch. 
uıchnigg ve diğer nazılar, 
hayatları bahuma dahi o1 
ıa, Avusturya milletine u 
gari hürriyeti ve taUkllh 
muhafaza ıçln azami dere . 
cede •••lfelerlnl yapacak· 

Ayşebacı Köyü 
Muhtarlığından: 

Köyümüzün otlakıye mera11nın bir ıenel•ğl aatahk bu· 
lunduğundan taltplerln yüzde on beı pey alcçe larıle bera .. 
ber ihale günü olan 16 - 3 - 938 gunu saat 16 da 
heyetimize müracaat etmeleri ilin o lunur. 

Aytebacı köyü muhtarı 
Bekir Hozdemlr 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Jdarei buıuılye akaratıodan eaki 11hhlye daireıl 

lttfaalındekı kahvehanenin ıenelık karına lateklt çıkmadı 

ğıodan bir ay zarfmda pazarlıkla verilecektir Muhammen 
bedeli 60 lira, muvakkıııt teminatı 4 lıra 50 lrnruıtur . 

2 - lhıı)e 31 May11 938 perıembe günü saat 15 de 
hükumet binasında Vılayet Daimi Encümen oda11nda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmtk iıtiyenler Daimi Encümen 
kaleminde ıörebiltrler -

4 - lıteklilerlo Vılayet D•lmi Encümeninin toplantı 
g6nleri olan pazarteıl ve pertembe günleri Daimi EncQ .. 
mene müracaatlan ılan olunur. 
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Balıkesir Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Cınıl 

Dakkan 
Mevkii 
Pabuıçular 

içinde 

Hududu 

Sağı , Değirmenci Halı kı dük· 
kam, ıolu ve önü: yol , arka11 
Ali Şuurl vak1f dükkanı . 

Yukarıda va11flat1 yazılı dükkan 296 dan önce ııenehtz 
mtllkt Havranlı Hacı Muatafadan haricen ıatın almak ıure 
tıle Eıkt Zağrala Süleymanın vergiıinl vermek ıuretile nl 
zaıız temellükünde iken 311 de ölümile vereaetl karı11 Ze
lıha ve evlatları Servet ve Ahmet Şükrü ve Hüınü ve 
Mebmedi ve Mehmedin de 320 den önce ölümile verueti 
aoaıı Zeliha ve adlan ıeçen kardeılerlne ve Ahmet Şülc 
rüoüo de 3ı8 de ölümlle •erueU anuı Zelıha ve evlatlarl 
Vehbi ve Nefııe Fevzlyeye Ye Hüıoüoüo de 332 de t:.ilave 
let ölllmi le veraıetl anaaı Zeliha ve kardetl adı geçen Ser -
vete ve Vehbloin de J34 ölümlle veruell anaın Resmiye ve 
baba bir kardetl Nefiıe Fevziye ve amuca11 Snvete mün · 

hasıra ve Servetin de 9J 1 de ölümile kar111 Münev•er ve 
küçük oğullan Necati •e Muammere münhaaırll olduiun 
dan namlarına tapuda teaclltnl iltem~lerlne me~oi 17 3-938 
cuma günü mahalline memur gfdecejfndtn bu yer haklun 
da bfr hak iddlaıında bulunanlar varıa bu günler zarfın
da yazı ile tapu ıtctl muhafızlıfma veyahut mahalline ge· 
lff'cek keıtf memuruna müracaatları ilan olunur. 

Yemen 
tardır Bu ıebept~n vaziye 
Un önüne geçmek ve bu 
günkü vaziyetin daha fena 
bır yola aapmuma mani ol-

mak ıçln pek az hır v akit Pr dDSİ Hüseyin Romadı 
kalmııtır. Almanyanm Avuı 
turya üzerinde yem bir te Roma. 8 (Radyo) - Ye· 
ılr lcra11na kalkma11na her men prensi, lngiltere bükQ. 
halde yeniden btr kıııç ay metinın neırettlğl bevaz kt
geç~cektir. O zamana ka- tabın FHiıtin vaziyetinde 
dar, Avuaturyada kendi deiltikltk yaptığını beyan 
hürriyetleri için mücadP-le etmltt lr. 
ederken ayni zamanda bl. Prenı İtalya ile olan mü
zim hOrrlyt-tlmlz için de mü· naıebatın da güzel olduğu· 
cadele etmekte olan ceaar nu ıöylemtftlr . 
ınaaolara yardım hususunda '========::::::::::::=:=::::: 
kift derecede enerji bulu-
nabilecek mi? 

Kayıp şahadetname 
Balıkesi r Hacıtlbey llko 

kulundan aldığım mezunıyet 
ıahadetna memi kay bet Um. 

Y eniılnl alacağımdan hükmü 
olmadıiı ilan olunur 

Bakacak köyünden Ka· 
dır oğlu 252 numaralı 

lımail 

Sah bt ve Bstmuharrıri: Bahkeıır Mebusu 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT BIL'AL 
Ba11myerl: Vtllyet Matbaeaı - Bahkeılr 

H.KARAN 

.. 


