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F ransada Yeni Kabineyi Milli Müdafaa 

Naz1tı Da/adiye Teşkil Etti. 

12 NiSAN SALI 1938 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE 
ON iKiNCi YIL Si YI: 3827 

Alman Orduların_ın Çekoslovakya· 
ya Yürümesinden Endişe Ediliyor. TURKiYE·MISIR 

M OZAKERELERİ· 
NE BASLANILDI. 

Yapılan Arayi Umumide Yüzde 99 Lehde. Rey Verildi. 
Hitlerin, Muvaf f akıyetini Çekoslovakya istikametinde 

İstismar Etmesinden Korkuluyor .. 

ALMAN KOLORDULARI ARTIRILDI .. 
Berlinde Saltanat Lehinde Tahrikat Yapmakla 

Suçlu 48 Kişi Yakalandı ... 
Bunlar Arasında Eski Bir Mebus da Bulunmaktadır. Ay
rıca Komplo hazırlamaktan Suçlu 18 Kişi Mahkum Edildi. 

1 Fransada 

~~riciye Vekilimize verilen ziyafette 
ıkı memleket arasındaki sıkı dostluk 
hislerine tercüman olan nutuklar 

teati olundu. 

Kahlreye hareket etmııttr. 
Alak'ldarlar, Tiirklye Mı· 

ıır dostluk muahedenln, pa· 
zarteıı günü lmzalanacajını 
ıöylGyorlar. 

Kahire, ·9 (Radyo) Ha 
rlcıye Vekılı Doktor B Tevfık 
Rüıtü Ara1, Mısır matbuat 
mürneaaillerıne beyanatta bu 
lunmuı ve Ttırklyenın sulhu 

Berlin, 11 (A A ) - Dün 
Yapılan Arayı umumi de kul 
1•nılan kırk kOıur milyon 
reyden yüzde 99 zu lt'hte 
çıkmııtır. 

Berllu, 11 (AA .) - Ôğ 
tenildığtne aöre. Vtlhelm La
varrenz isminde eıkl bir Al 
inan mebusu da dahil ol 
mak üzere birkaç gün ev 
•el 46 kııt tevkif edılmiıt ır . 
Bunlar 1altanat lehinde tah 
rlkit yapmakla zan Bltına 
•lınm1olardır. 

nunla beraber Avrupada 
flmdl hakim olan havanın 

böyle bir teıebbüıü tehlike 
ye düıürecejlne inanmakta 
dır l ar. 

Siyasi mehaftller. Avuı 

turyaoıo Almanyaya ılhakı 

dolay11iyle Avusturya top · 
raklarında tahııd edilen Al· 
man kıtalarıom Hıt lert mu 
vaff akiyetinl Çekoslovakya 

Oaladiye ka~inesina ~ücum 
lar yap ıhyor. 

ıevdiğlol, büyük, küçiik, bO· 
tün devletlerle dost o ldufu· 
nu. ftalya ile de dostane mO· 
naaebat teala etmek üzere 
bulunduğunu ı6ylemlıtır. 
Kahıre, l l(A A) - M11ır 

gazeteleri Türkiye Hariciye 
Vekfll Dr. Tevfık Rütt6 
Arasın hararetle ıellmlıyor· 
lar Almukattam ıazeteıl 
her tarafta sempati uyandır 
mıı olan Türkiye Hariciye 
Vekiltnfn bu ziyaretinin 
Tiirk - Mısır münatebatında 

mühim bir hldtıe teıktl 

edeceftnl kaydetttkten son· 
ra tkt memleket münatebet· 

Münib mahkemesi de dev 
let1n emniyetine kartı bir 
komplo hazırlamak cürmtle 
17 klılyl mahkum etmlıtlr . 
Bunların burjuvazi mehaffl 
lerlne mensup oldukları zan 
nedtlmekteyıe de bu meıe · 
lenin saltanat lehlndeld tah 
rlkit dolayıalle Berllnde J•· 
Pılan tevkif atla alakadar 
olup olmadıaı mahlm de
itldır. 

B Hlllu 
Parlıı, 11 (A.A) - Sıya1I 

mehaftller 10 nisanda yapı. 

lan rayfamdan btlfltlfade Htt 

lerln Prai fltlkametinde ye· 

nl bir darbeye tetebbüı et· 
meılnden korkmakta ve bu· 

istikametinde derhal lıtıı 
mar elmeie aevketmelerfn 
den korkmaktadırlar. 

Bu kuvvetlerden bir k11 
mı gerçi Af manyaya dön 

müıtür. Fakat Avuıturyada 

yeniden ikl kolordu vücude 
ıetırllmlf ve bu ıuretle Al. 
man kolordularının adedi 
l 8 e çıkmııtır Halbuki as 
kert ·kanun mucibince Al
manya kolordularının ade· 
dinin 12 den fazla olmama 
11 lazımdır. 

Parla, 11 [ A.A.] - Sol ce 
nah gazeteleri Daladlye k• 
blneıl hakkında muteriz bir 
llıan l\ullanmaktadır. 

Soıyaliıtlerln gazetesi 
olan Populer gazeteıl Dala 
diyenin ne aailam ve ne de 
kudretli bir hül<O.met kura 
madıiı merkezindedir. lnalliz 
gazeteleri de bun• yakın mu 
talealarda bulunmaktadırlar. 

Kamutay 
Müzakereleri 

AnLara, J 1 (A A.) _ Bu · 
gün Kamu tayda yeni ıeçtlen 
mebuslardan Kurtoalu tle 
lımatl Hakkı Vuralın tah 

B. Ttvf,k Rüştü Aras 
Kahire. 11 (A.A.) - Tiir· 

kiye Hariciye Vekil i B. Tey· 
flk Rüıuı Ara., bu gece ıe 
reffne vertlen ziyafette bulun 
muı ve tkl memleket ara
sındaki ııkı doıluk htılerloe 
tercüman olan Hmlmi nu
tuldar teati edilmlıttr. 

Bütün gauteler bugünkü 
baımakalelerfnl bu nutukların 
tahliline tahıfl etmektedirler 1 B . 

ugün Hariciye Nazare 

Bl.rtecavu··z vesı·ıesı·mı·?' lıflerf yapılmıı, ruznamede bulunan kanun layihaları 
müzakere edilmtıtlr. Arazi 

tinde 8 . Tevfik Rüıtü Ara1 
de M111r Hariciye nazırı ara
sıoda, Ankarada imza edil 
mıı bulunan Türk _ Mıaır 
muahedesinin muıaddak mü · 
zakerelerl teati edtlmııur 

lerlnln bir tarihçesini yapı· 
yor M111rlıtarın aıtl TOrk 
Mılletınl hayranlıkla takdir 
eyledıklerinl ve onlara kar
tı derin bir muhabbet beı· 

lemekte olduklarını razıyor 
ve mezkQ.r ziyaretin Türk 
Mı11r mOnaaebatmın hayırlı 
bir merhale alma11Dı temen· 
nl ediyor ve diyor kt: 
Dr.Araa,Mmrda kendi mem· 

leketinde gibi olacak ve 
utnum ıarkın uyanma11nda 
yardımcı olan kardeı Tor. 
kiyeye Mıımn candın dolt-

-~ 

Türkiye Başpehliuam: Kanununda yapılaca~ deği- Polonya - Çekoslovakya anlaşmazlığı olursa, Almanya 
si~li~lır ~ekoslovakyıya da~a ~olay tecavüz edeceği kanaatindedir. 

Fınanı bakanhfı, arazi 
.:•ratıı kanununun bazı hü· 

Tekirdağlı 
Şehrimizde 

Gaılerinln deiittlrllmeıl hak· 
kında bir kanun projesi ha -
~ırlaoıııtır . Rtna ve arazi 
verıileri vilayet huıuıi ida · 
relerine devredtldlil halde 
:razı Yergiıl kanunu üzerin 

• bır defltlkhk yapılmadı · 
tından tatbıklerde zorluk 
:elcıllyordu. Bu zorluaun ıt 
erflnıeıı ve arazi verılıl ka -
~onu ikinci 1ayfada) 

Şehrimizde==-

lir gaz lviiesis edildi ..... 
r ava Taarruzlanndan Ko· 
Unına K Eth ,. omfıyonu Vali B. 

x deaı Aykutun baıkanh · ••b a k 11 ıık toplanarak 

tJadpılaeak •ılerl teıbtt etmek 
e lr. 

~Oll:Jfıyon yarın da toplana· 
cak ve bazı kararlar vere· 
ce Ur. 

Vıll1ettn ou bir kazaıın 
(Sonu ikinci ıa1fada) 

Jurnal da Moıku milli 
ekalliyetler meıeleılnl Al· 
manya ve Polonyanın bir 
tecavOz vealleıt olarak kul · 
landıklarını yazarak baıma · 
kalesinde diyor ki: 

"Faıtst Almayan ya, Çe· 
koılovakyadakl Almanlar 
etrafında eıuıız ıürühü ko· 
parmaktadır. Bu Almanlar 
Çekoılovakyada gerek dev 
let ldueaf, gerek maarif sa
halarında fevkalade mevcut 
15,500 nahiye mecll ı 1 n t n 
3,500 nde ekıerlyett elde 
bulunduruyorlar. Devlet hiz 
metlerinde yüzde on, ili otuz 
nlıbetınde Alman memur 
vardır Almanların azlaı mık . 
tarda ilk ve orta okullar. 
vardır. Çekoılovakyadakl 
Almanların vaziyeti diğer 
bütün garp memleketlerin· 
deki milli ekalliyetlerin va· 
zlyetinden çok daha iyidir. 

Binaenaleyh Çekoılovak
ya Almanları meselesi llıt· 
(erciler için yeni bir askeri 
ıerıOzeıt hazırlamnfa ve ln
ııllzler için de mGtearrısı 

teıvik siyasetlerini muhik 
göıtermeie yaratmaktadır. 
Almanya, Avrupadakı Alman 
ekalllyetlerlne ancak kendi 
ukeri pllnları bakımından 
a lika göstermektedir. 

lıte bunun içindir ki Al
manya, İtalyanlaıtmlmak 
tazyiki altında lnliyen TJroJ 
Almanlarının vaziyetini btl 
memezlıkten aeltyor ve Po 
lonya da zulme uğrıyan iki 
mılyon Almanı hiç mevzuu 
bahı bile etmiyor. 

Elde edilen ıon lıaretlere 
bakılıua, Almanya, bJr Po
lonya - Çekoslovakya an· 
laımazlıia takdirinde Çekoı
lovakyaya daha kolaylıkla 

tecavüz edebileceği kanaa 
ttndedlr. Polonya, · Çekoılo· 
vakya nüfusunun ancak yüz· 
de 0,6 ıını t~tkll eden Po
lonyalı ekalliyet meıeleıfnt 
lıtlımar etmek ıuretlyle me
zlulr lhttlAfı çıkarmak yolun
dadır. 

Mezk6r ıazete , bizzat Po· 
lonya halkının yQzde kırk 
ekalliyetlerden mGrekkep 

Türkiye Baıpehltvaoı Te 
klrdaih Hüseyin dün lzmlr
den ıehrimlze gelmt ıttr. 

Pehlivanımız akıam Halk · 
evine de uiramıı ve bir 
aralık ıehrJmlz güreıçtlerale 

de ıörüıerek Bölıe gfireı 
vaziyeti hakkında izahat al 

' mııtır. Kendlıl bugün ıeh · 
rlmlzden ayrılacak, Kütahya 
trende Aokaraya gidecektir. 

olduiunu ve bunların emıal
ılz tazyik ve zulme uiradık· 
larını kaydettikten sonra dl· 
yor ki: 

"faılıt harp hazırlayıcıla
rı milli ekalltyet meıelelerf. 
nl lıtlımar ederek yalnız ıulh 
için değil, fakat bizzat ken
dileri için de tehlikeli bir 
oyun oyauyorlar. Milli ekalll· 
yetler meıeletlne azami dik. 
kat Yerilmek ve bir an 
evvel halledılmetl ve Anupa
da askeri thttlaflar çıkarma 
ğa matuf tahrlk&ta ıüratle 
bir nlha1et verilmelidir.,. 

Kahire, 10 (Radyo) _ lla 
rlctye Vekıllnılz Doktor B. 
Tevftk Rüıtü Araı; İıkende· 
rlyeye vasıl olmuı V4' Türki
ye sefiri ile Türk müe11eıe· 
lerl müdlranı, M111r Harici 
ye NazareU protokol müdü 
rü ile bir çok ıf yaai zevat 
Yuna.nfıtan, Yuaoılavya v; 
Romen ıef •rlert tarafından 
karıılanmııtır 

Doktor B. T evftk Rüıtü 
A.raı , huıuıl trenle dofruca 

luAuna ıahıt olacaktır. 

~·······················il\ 
i 23 Nisan ! • • ! Çocuk Bayramı Hal-! 
• • : tasının ilk günüdür. : 
• • : Yavrulannızı bay- : 
• • : ram için hazırlayınız: 
\·······················-' 

••••••••••••••••• : .................................• , 
• • • • i Yakında Türkdilinde : ! 
• • • • i A.l\'IARiLİS i 
• • • • • • • • i Seve Seve Okuyacağınız i 
i Bir Romanın İsmidir. ! • • • • 1 YAZAN: JORJ DROSINIS : 
1 Aılı Yunanca Olan Amarılıı Birçok Avrupa Oillerlne : • • 
: ÇevrJlmiı, BeynelmJlel Şöhret Kazanmıt ; 
: Edebi Bir Eserdir. 1 • • 
: Yakında TEFRiKA YA Başlıyoruz. İ 
: 1 
'················· )~······························-' 
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Yurdunun 
Serg ·si çıl ı 

Dr. Se lioğlu 
Heybeliye 

ayi e ·ı i. 

S hrimızde Bir Gaz 
Çocuk Eslraeme Kurumu 

merkezde bugüne kadar 
ancak birkaç yüz azaya sa· 
hlp olabllmfş\lr Köylerden 
henüz siftahı yok gibidir. 
Memlekette içtimai istidat 
yok mudur kf, herk ı vaton 
üzerinde, hayır üzerinde top· 
lu çalııma tee11üslerine ken 
dıliklerlnden müracaat etml · 
yor? 

Hayır, öyle değil, Türk se
clyyeıl aöz6nüne getiriline 
görülür ki Türklrr vatan 
hizmetine birbirlerini ezerek, 
iterek koıarlar, hayır yapmnk 
için can verirler. Hele yek
dıjerlnl sevmekte, gayren 
dıt lkte daha bir nazlrleri yok
tur Müte&cabll muhabbetlerini 
izhar ederlerken küçük, büyO 
gün kıu111Jnda aJ ağını uza
tıp oturmaz, alkol değil 

hntta ılğara bile içmez. 
Büyük de küçülün yanında 
her türlü liübahUkten ve 
perde blrunlukt n çekinir .. 
Büyüklerin emrine her me
ıelede ıtaat olunur, küçük
lere ıefk t edilir. Şu itibarla 
bizde Çocuk Eılrgeme Ku
rumunun bütün vatan ev· 
ladının müşterek bir Kuru
mu olmaıın1 temin o kadar 
zorlukla kar§ıl ımaz. Yeter · 
ki her 6ye tıl idare heyeti· 
ne bırakmayıp lntlıaptan 

maksadını bilerek beraber 
çahıım. 

Arhk fütuhatcılıktan sar 
fınazar ederek kendi ırkına 
kendi yurduna dönen Türk
ler, eski t rihi zindeliğini 

ele almak için hay&t ıöndü
rücü ve nesli kurutucu haı 
t lıklara karıı (mücadele 
teıkll6.Uyle) reımen olduğu 

ıtbl, Çocuk Eılrgeme Kuru· 
mlyle de ancemaeUn müca· 
dele ediyor. Bu mücadele 
bize: vücudu ıağlam, dtma· 
Aı ğlam ve ahlakı ıağlam 
bir nesli yetıotlrlyor. Muba 
kkaktır kı vücudu sajlam ol. 
anın dimağı da ıağlamdır. 
Sailam dimağ, muhakemesi· 
nl iyi yapftr, bundan da gü
r.el ahlalr doğar. 

Bıızı hastalıklar vardır ki 
dimağa da tesir ederek vü 
cudla birlikte ahlakı da alır 
götOrür: firengl hastalığı bu 
kabil hast hkların baıında 
gelir. Fırengl tenasülde mu 
zırdır. Onun için hükümet 
bu ha t lıkl resmen müca 
dele etmektedir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
daha. ana rahminde vaziyet 
ttlğl vatan yavrularını lıte 

böyle akıbetlerden iıyanel 

ederek, hükumetin bu yol 
daki mücadele hududunu da 
ra1tmağn çalıııyor. 

Bu mücnde1enfn kıymetini 
biz, 936 tıeneıi umumi tah
riri nüfustan ıonra daha foz . 
la takdire b şladık Çünkü 
blrlncl 927 tnhrfriyle bu ta 
hrir arasında ıehtz ıene gibi 

Avrupa kitapları Çocuk 
Eılrgeme Kurumlarını çok 
eıkl tarihlere atfediyorlar. 
lddalarma göre, oralarda 
K.uru.m azalan içinde impa 
r torlçeler, milyarder kadın 
ve kızl r da varmıf, bunlar 
mıntakaları d htllnde her 

üye gibi vazife alırlermıı. 
Her ÇJplak eve hiçbir mera· 
sime tabi olmadan yalnız 
baılarma girerler, lohuılıırı· 
na tıpkı bir haatabalucı gl· 
bl, ellerini, kollarını ııvıya

rak hizmet edip önek olur
lar, dolu para çantalarını 

Kurumun ka alarma boıal· 
tırlar, yine mmtakalan da 
hilindekl gebelerle çocukla 
ra bizzat nezaret ederler, 
onlarla da temaaı unutmaz 

larmıt 

Dün huıusi ÖzgQr Bfçki 
ve Dtki§ Yurdunun bir yıllık 
mesalılnl göıteren serginin 
a~ıh~ töreni y pılmıghr. 

Yurdun talebeel tarafın

dan hazırlanan ltlerl bir 
araya toplıyım ıeral Valimiz 
B. Ethem Aykut, bu gibi 
ıahsi yurtlarm memlekete 
olan f a y d a 1 a r ı n ı 

aayarak, Türk kadınlarının 

buralara devam etmek ıure
tlle kimeey muhtaç olma
dan ev itlerini iyi ve güzel 
olarak baııuabileceklerinl 

anlatmıı ve bu yurtlardan 
birkaç danealnl de Halke· 

vlnln Mıthatpafa okulunda 
açtıaını, hepılnln aynı .iyi B. Kamil Stslio{jlu 

İngiltere kıralı müteTeffa 
Edvardın, elyevm sağ oldu· 
Aunu zannettiğim refikaaı 

kraliçenin, Londrada poliıin 
tehlikeli adını verdiği izbe 
ve kenar sokaklardaki fu · 
kara evlerini yalaız batına 
ziyareti mutadı olduiunu 
bir gazetede okumuştum. gayeler için çahıtağım be· 

llrtmlı ve yurdu idare eden· 

lerl tebrik etmıılerdlr. Tale
beler ve hazır bulunanlar 

Bızde de her vatandaı Ço 
cuk Eelrgeme lılni nefsine 
mal ederek, Kuruma aza ol 
mala ve aza olurken bu Ku· valinin aüzel ıözlerlnl hara 

rumun kendiıl zaten tabii retle alkıılamıılardır. 
aza11ndan olduğunu hatmna Davetliler arasınd Maa· 
getirmeli. küçük bir y rdı , rlf Müdürü Vekili B. Vıc-
mınm vatanda neyi temin· 
etmtı olacağını gözönüne 
almalı, sonra vicdani :ıevkıle 
çalıımah. Vermeli, vermeli 
Vermek ıuretile Kurumun 
gayeılnin tehakkukunu teı 
hıl etmeli. 

danı c\taaevenle, Halkevl 
Baıkanı B. Feyzi Sözener, 
öğretmenler ve diğer birçok 
ktmaelerle yurt lalebeal bu . 
lunuyordu. 

Ankara, (Hueuıi Muhabi
rimizden) - Sıhhat Bakan· 
lığı yirmi kadar doktor ara· 
ıında yeniden tayin, nakil ve 
terfiler yapmııtır. Bu arada 
Bahkeılr Memleket Hasta
hanesi Kulak, Boğ z, Burun 
Mütehae1111 Dr. 8 .Kimtl Sesli· 
oğlu Heybelıado Verem Sa
natoryomu kulok, boğaz hu 
run mütehauıslığına tayin edil 

Bununla beraber, Ku· 
rumu ali maksadına er
dlrmeğe yalnız ıehri ta ah · 
hüd ıekllnde hizmet ktf ayet 
etme7. 

Daha baıka varidat men· 
baları düıünmek lazımdır. 

Kendfıtnfn varisi olmıyan 
veya varlıl olupta muhtaç 
bulunmayan ne kadar bekar. 
lar, ne kadar çocukıuz lhU· 
yarlar vardır ki ölünce ter · 
kettiklert servet, uzak dere 
cedekt gayri muhtaç varlı 
lert elinde heder olur gi

der .. 
Memleketimizde vaaiyyet 

ve büyuk mikyasta teberru 
ve vakıf üzerine ltlyad ha. 
111 olmamııtır. Eıkt vakıf ve 
vaılyyetlerln ıatkı ve ma· 
nası ise tarih n malumu
muzdur .. 

Bıze ıimdl memleketi ta 
ntn ederek kazandıracak va· 
slyyetler vakıflar ve teber 
rular lazım Bunu temin için 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bun tahsis edeceği gurup · 
lan buna zehln ve gayret 
sarfetmelı. Müemfr te~vikler 
yapmala O halde ki, halkı 
mızda blttear iç teberru vt: 
vasıyyet zevki uyanıın 

Balıkesrimlz, 26 bin nüf 
uslu müternkki bir ıehlrdlr. 
Hele oehre beğlı yüzlerce 
köyllc Turkiyenin birinci de
rece ı, labalık vılayctlerin

dendtr. Öyle olduğu halde 
az bir z man geçtliH halde 
üç milyona yakın lf'zayüt 
etmff olduğumuzu tek tek 
sayarak öirendik lti, sekiz 
sene evvel nüfusumuz 14 mil· 
yon olduğuna göre sekiz e

ne zarfında aşoğı yukarı 

yüzde 20 artmış oluyorux. 
Bu hayrete vay n tczayüd, 
zlndellğlmfze, sıhhatimize 

ve kudreti tenaaiillyyemlzl 

Yurtta bir yılda yapılan 

itler görülmüı ve gelenlerin 
takdirini toplamııtır. • 'ül!ı __ _ 

• 
azı 

Kanunun~a y pil c k deöi-' 
ıi ll~ler 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 1 
nunundan ıonra yürürlüie 
giren lakin kanunu ile bu 
kanunun telıft maksadile ara. 
zl verılılnde lüzum görülen 
deiltiklıkler yapılmaktadır 

Projede finans bakanlığı 

na verllmlf olan salahiyet 

ler İç baknlağa devrolun· 
makta ve tadili r komisyon· 
larmın kuruluı tarzı gösteril. 
aıckte, finans memurlaranın 
arazi vergiıindekl vazife ve 
S&lahlyetlerl de vilayet hu 
ıuıi idareleri varidat me 
murlarına verilmektedir. 

Arazi kanunu, göçmenle · 
re verılen araziyi üç ıene 

müddetle vergiden muaf tu 
tuyordu 1 kan kanunu iıe 
üç ve beş senelik arazi ver
gisi muafiyeti luıbul etmlı 

tir. Yeni proje bu iki kanun 
arasındaki birb r lne uymıyen 
hükümler! d ortftdan kal 

dırm ktadır . 

tehdld eden m lf.ım hesta 
laklardan yalca sıyırmaktn 

olduğumuza delalet eder 

Şu sebeple Çocuk Et>lr gc· 
mc Kurumuna dört elle G -

rılıp birlikte yürümeliyiz Çün
kü, bakmız, sekiz ııene evvel
ki 14 milyonun üst tarafı olan 
ou ( na ve babalarının ya. 

nında dola~an ve mekteple 
re tavınan) en büyüğü eehlz 
ynşındnkt üç milyon ye.vı u 
vatanın azametine ne kadar 
azamet katıyor, var olsun 
lar. 

mittir.Emri bu günlerde vlla 
yete gönderilecektir 

Ayraca, Çorum ve Baya -
zlt memleket hastahaneleri 
dahiliye müteha1111larına da 
Afganlıtaoa attmclerlne Ve· 
lfaletce müsaade edılmtıllr . 

B Kamil Seslloğlu, ye 
dl ıeneden fazla şehrimiz 

Memlt"ket Hastahanes oln hı · 

lak, boAaz, burun mütelıas

ııslığını muvaff alclyetle idare 
etmlı ve muhite kendisini 
çok sevdlrmlı değerlı bir 
doktorumuzdu Şehrin içtimai 
yardım ve diğer kurumların
da da dalma f aydah olmuı 
ve güzel itler baıarmııtır Bu 
arada yedi yıldan beri Ço 
cuk Esirgeme Kurumunun 
retıllğini yapan B Kamil 
cidden çok çalıomı§, Kuru 
muıı aellrJnl artırmıı, böyle 
ee ÇocukE;ılrgemeKurumunun 
muhite daha yararlı olma1ına 
hizmet etmfıttr. Halkevlnln 
içtimai ynrdım tube 
ılne batlı olan Yok 
.-ullar Htrllğlnin de bir 
müddet relıltğlnde bulundu
ğu glb , üç dört senedenberl 
de ldmırnblrl iğlnin baıkan 
hğmı v pmaktadır 

Bu spor kulübünde de ay 
m ıel<ilde muvaffak olan 
yoksul. fakir ve daha birçok 
haıtalnrmı meccanen, ee· 
ve seve munyeoe eden 8. 
Kamtlln Byrılı§ı ile Ralıke-
keıir; hem değerli bir dok
torunu, hı:;m d muhitine 
her eekUde fayd h olan fa~ 
al bir uzvunu knybetmiş bu 
lunuyor. 

Dr B Kamil Seslioğlunun 
önümüzde~I günlerde emri 
gel dilden sonra bu o yın o 
nuna doğru yeni vazıf eıl 

baoınn gi deceği anlaıı l m~k

lftdır. 

Açık bulun n Spor Bölgesi 
Bfsl'det Ajanlığına İdm ahir 
ltAI sporcularındıı.n B Ali 
getirtlmııttr. 

i T e i E idi .. 
Gaz evi için lazım gelen m&tzem luılay genel Mer

kezine sipariş olundu. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

1 
da ve nahiyelerde de hava· 
ya karşı korunma komlayon· 
lan teıkil edilmiıtir. 

Bu komJsyonlar da, kayma 
kamların baıkanlığında top· 
lanarak hava tehltkeılne 

karıı korunma iti üzerinde 
görüşme~tedlr. 

Şehrimizde teıls edilen 
"Gaz Evi,, blnoıının keıfı ya
pılmıfhr Bur da birkaç gü 
ne kadar icap eden te.dllal 
ikmal ~dılecekttr . 

p 

Bahar mı Kış mı? 

azı öyler 
25 Santim 
Kar Yağdı 

Son günlerde havalar ide · 
ta bir kıı kavaaını andırmak
tadır. Aynı ıoluklar clvar· 
da da devam etmektedir. 
Pazar günü Yağcılar oahl
yealne bağla bazı köylere 
bu arada Okçular köyü tle 
Ulue ormanına 25 ;,o santim 
kalın lığında tipi halinde kar 
yağnuıtır. 

YurUular (skişe~ir~en av
~et etti 

" Cumartesi günü E kişehre 
giden ldmaoyurdu spor· 
c u l a r ı d ü n ıchrlm lze 

dönmüılerdlr. ldmanyurtlular 
pazar güou Eıkltehirde De 
mlrapor takımı tle yaptık 

ları maçı 1-2 kaybetmtıler· 

dır . 

Bisi~let müsaba~alan 
Bölge blelklet blrfnctlık 

müı bakalarına pazar günü 
de devam .cdtlmlıtfr. 

Bandırma ıoııuında 50 
kllometrclık mesafede Btılk 
let Ajanı 8 Alinin ldareıln · 

de yllpılan muıaba&calar 
ıaat onda ba,lamıf ve ıöyle
netlcelenmlotlr: 

Birinci Güçten Sabri, ikin 
ci Birlikten Siileymon, üçün
cü Yurttan Ferit. dördüncü 
Yurttan Mehmet gelmlıler

dir. 

Eğe m hallesinden 18 
y a ı 1 a r ı n d a Hüseyin 
bu mahalleden Alı kızı 13 
ynı1armdaki Nazmiyeyi ka. 
çırmııtar 

Hüseyin y. knlanarek adil· 

yeye verllmtetir. 
•• • •• •• • •• 

ÜR Dl 1 
Pe.zarteılnden bcıka her 

gün çıkar. Siyaaal gnzete •. 
Yıllığı: 800 Kmuı 
Ahı Aylı~ı:400 

Sayısı: 3 • 
Günu geçmit ııayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 

411 Ga:z: Evi,, için ıerekll olan 
malzeme vilayet taraf ıodan 
Kızılay Genel Merkezine ıl· 
parlf edilmııtır. 

Y alunda aazetemlzde :&e

hlrli gazlardan korunma ted· 
birlerine dair ıerl halinde 
yazılar neıredeceğlz. Açık 

bir ifade ile ve herkesin an· 
hyabileceil bir ıekilde ba· 
zırladığımız bu yazıları oku
yanlar hava taarru:ılarından 
korunma çarelerini kolayca 
öğreneckleerdir 

12-Nisan-1938 Sah 
ÖGLE NEŞRIY ATI: 
12.30: Plakla Türk muıl

klıl. 12.50: Havadlı 13.05: 
Plakla Türk muılklıl. 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRlY A Ti: 
17: inkılap tarihi deni: 

Üoiveralteden naklen. 18.30: 
Konferans: Şehrem,nl Halk· 
evi namına: Reıad Ekrem 
Koçu llıtanbula ald veıika 
lardan Boıtancıbaıı defteri) . 
18.55: Plakla danı muslkiıl 
19 l 5: Konferanı: Beyoilu 
Hftlkevl namına: Ahmet 
Hamdi Batar ( Huhranlar.) 
19.55: Boua haber1eri. 20: 
Vedia Rıza ve arkadaıl"'ı 
tarafandan Türk muılklıl ve 
halk ıarkıları. 20 45: Hava 
raporu . 20 48: Ômer Rıza 
tarafından Arapça ıöylev. 

21: Tahıln Karakuı ve ar 
kadaıları tarafmdan Tnrk 
muıiklıl ve halk ıarkılan.(ıaat 
ayarı). 21.45: Orkeıtra. 22: 
15: Ajanı haberleri 22.30: 
Plakla ıo1olar, opera ve ope· 
ret parçaları. 22.50: Son 
haberler ve erteıl günün 
proiramı . 

Nlşanlınma 
Sabık mebuılarımızdan B. 

Vehbi Bolakın kızı Bayan 
Edibe Bolakla, Nafıa Mü· 
dürlüğü yapı tıleri fen me 
muru B. Saffetin ntıan me· 
raslmi pazar günü B. Veh· 
binin evinde yapılmııtır. 

Meruimde Vali B. Ethem 
Aykutla, diğer birçok zevat da 
hnzır bulunmuıtur 

Tarafeynl tebrik ederiz. 

~ocuk Esirgeme Kurumu 
Başkanhğmdan: 

Gürbüz Çocuk müsa
bakası 

24 Nlı n pazar günü aaat 
: 14 de Ha\kevi salonundft ya· 

: pılacak olan "Gürbuz Çocuk,. 
: müs bakası için kayda bat · 
• • lanmıthr 1 6 Y aıma ka • • dar gürbüz çocu§u olan al· 
• lelerin yavruları ve nüfuı 
0 tezkerelerile blrllkte 21 Nt · 
g san peroembe gününe kadar 
'1 
G her 11ün ıaat 14 de Doğum • • ve Çocuk B kımevl çoruk 

BALIKES1R 
• TÜRKD1LI • ıervlılne müracaatları rica • ... ·~ ... ••• •• ..... olunur . 
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iZ NiSAN 

Hukuk Sütunu: meal llzım ıelfr. 
Red tarihine kadar bir 

• .... ·ı.J•!..· 

derecelere kadar uzanma 
yor. 

HUKUKİ BAHİSLER •. muamele yapılmıf ise kıy 

metl hukt kiye ifade etmez. 
Ceza usulü muhakemelerinin 

Yine mezkur 61 ocl mad 
dede bir i§e. veyn dtlvaya 
dair denmekle lktıf a olunup 
rey vermekten meaedılcn 

it ve davanın nelerden iba· 
ret olacağını gö terılmemfı 
olmakla bu cıheti bıraz 
izah edelim: 

Rey Hakkından Mahruımiyet .• 21 nd maddesindeki eebabı 
mania dahi hemen buna ya· 
km olup yalnız maznun ve YAZAN: 

Avııkal Kasun Sami Paylı 

43-
mağdurun müdafiliğınl yap 
mıı bulunursa veya evvel· 
ce oahit ve ehlihibre 11fatı 
ile dinlenmi§ iııe, kayıtları 

zam ve ilave edllmi§tlr 

Cemiyetlerin tetekkülltı 
eıaılyelerlnde ana b a b a • 
evlat karı·koca aıbı yakın ak· 
rabaların bir cemiyette aza 
bulunmalarında mahzur o•ma· 
dıtı cihetle bunlar o cemi -
)'ette ayrı ayrı aahıbı rey 
lıelerde bu reyler kendi ve· 
Ya biri diğerinin it h ve aley
hinde lıtlmal edılemlyeceil 
61 ncl maddenin (bir ce. 
illiyet azuı kendıal, veya 
karı kocaıı yahut uıul ve 

·fururu ile cemiyet araaanda· 
ki bir ite-, veya davaya da
ir ittıhazı lazım gelen karar
larda rey veremez) ibaresi· 
nln kati yet ifade eden emri 
lktızuındand1r. 

V aclbül lttlbad1r hilafına 
olarak nlzamoamelerine bir 
kayıt dere edemezler. Etmif 
olıalar bile bu lbarel kanu-
nlyeye lıartı hiçbir luymet 
hukukiye ifade etme2 

Çankü bırreyln ekseriyeti 
lri teklinde büyük btr ağır
lıtı ve kıymeti vardır. Her
keı rey ve kanaatini bir 
menfaat veya garazdan iri 
olarak bıldirmekte hür ve 
•erbeıttfr. 

Bu gibi akraba leh veya 
aleyhine verilecek rey ve· 
Ya bir menfaat ve hatıra 
rl&yet veya bir garaz mah· 
•uln de olabilir 

Binaenaleyh o huıuı 
hakkındaki gaye ve latyı 

Veıtliottan ayrıldığı iki ıe 
hedenberl, ticari itlerini Bo. 
lıton idare ettığlnden, tüp 
heleri derhal oouo üzerinde 
toplandı 

O, bu tahvillerden bezıla 
rı h&kkında Bol.tonu gör · 
hıek lıtediğlnt Voodburye 
telefonla bildirdi. Bol ıtona 
haber verildiğinde, her ıey
lo meydana çıkacağını an· 
lada. Bu, cuma aünü olmut 
hı · Bolıton ba yao Veıtlan 
dın yanına pazartesi gü· 
nu gide blleceilnl biliyordu 
8u kendtıloe. bır karar ver
mek için iki gün temin 
ediyordu Cinayet kararını 
da bundan ıoora verdiğini 
tahmin ediyorum. Yalnız 
henı kocaaınt, hem de kar111 
nı ortadan kaldırmak ıure 

tile en iyi hareket edeceği 
nı anladı. 

- Ya Grant Jle Spragu · 
entn öldürülmelerlnt ne ya 
Pıyouunuz? Dıye Finkle11te 
hı_ıordu 

- Bolaton, Grandı orta· 
dan kaldırmaga mecbur ol · 

rtıuıtu, çünkü bu ıahıa onu 
&'ÖrmGştü. B<'l11ton le.planlı 
larıınızda bulunduğu için 

Grantı bulmak için yaptığı-
toız tetebbüılerden malü 
lllattardı Daha sonra, ba· 1 

Ye.o Martin, Petro delaleti · 
le alanmış randevüden onu 
haberdar etti. 

Grant lokantada bizimle 
flÖrüıüp görüımemekte mü· 
teroddtt iken Bolııton onları 
doıtu olan gangılerler va111 ~ 1 

taııle katlettirdi. 

Bu gınııterlerio kimler 
olduğunu htlmiyorum. Bu 
Strornu alakadar eden te 

"f errüat. Spra~ueyi de kimin 
oldüdüğ-nü d"h' fazla bil · 
~Yorum. Yalnız o Bo'atonun 

llelerlni ıez.mlt olmalıydı. 

rey hakkındaki ıerbeıUyett 
mutlakaya maol tetkll eder 
Vaz11 kanuo verilecek reyin 
bu gibi pürüzden ari olma 
ımt emretmltUr. 

Bu gibi ahval kartııında 

kanun hakimleri de davaya 
bakmadan menetmlotır. 

Neteklm hukuk usulü 
muhakemeleri kaouounun 28 
ncl maddeıiode, l kendisine 
alt olan veyahut doğru· 
dan doğruya veya dolayı 
ılyle alakadar olduiu dava· 
larda, 2· Aralarıodn evlilik 
rabıtası mürtefi o1ıa bile ka· 
rıaınm davaaında neıeben 
ya sebeben usul veya furuu 
nun veya üçüncü dereceye 
kadılt (bu derece dahil) nea~ 
ben veya kendisiyle ııhrl• 
yet hıssıl olan evltlfk mür
tefi olsa dahi ikinci derece· 
ye kadar (bu drece dahıl) 

ıeb~ben civar huımlannm ve. 
ya aralarında evlatlık rabı 

taıı bulunanın da vaaında, 
3 iki taraftan birinin vekil 
veya vaalıl ve kayylml 
sıf ah ile hareket etliği da· 
valarda, 4· fünı davada 
heyeti idaresfndf'n bulundu 
ğu cemiyeti belediye veya 

hü"mi bir tahsa alt dava· 
!arda, hakim davayı kabul 
edemez 

Bılmiyerek kabul elle bı 
le muttali olur olmaz reddet 

İcra ve ffla& kanununun 10 
ncu madeılnde göatertlen es 
babı mania dahi diğerinin 

aynı olup bu madde nlıan · 
lalı~ı dn mnni sebeplerden 
addediyor . 

Gerek hukuk uıulü muha 
kemelerlnde ve gerek ceza 
muhakemeleri uııulünde ~vli 
lık rabıtası mürtefi olıa bi 
le karısının davaaında bu 
lunamamaaı kayıd icra ,.e 
ıfli& kanununa dercedtlme 
mittir. 

Diğer iki kanunda rabıtal 
izdivacın kalkmıt olman ile 
de hail memnulyetl mah· 
fuz bulunmasın& nazaran 
ilk devreyi hayatın en har 
ve en samimi bir anı olan 
nloanlılığın dahi esbabı ma 
nladan olarak diğer kanun 
lnrımıza da dercedllmeal dahn 
muvafık olurdu kanaatinde 
ylm. 

İtte bu üç kanundll dere 
cei memnuiyet daha genlı 

ve daha §umullüdür 
Mevzuumuz olan 61 ncl 

maddedeki memnuiyet fıe 

(kendlıl, veya.karı kocası, 

yahut usul ve furuu) gibi 
pek yakın akrabaya hasır 

ve tah11iı ile hakimlerin, 
memnulyetine dair mevad· 
dı kanunlyelerde gösterilen 

Derecel memnuiyetten bl· 
rıncisl olen kendi hakkında 
rey verememesini ele elBlım. 

Mesela· Cemiyetin mev 
kil müzakereye lwyduğu bir 
itte sahibi thtiıaı olen aza 
dan blrlıt tarafından o tı 
hakkında bir rapor verilir 
Ve yine aynı tı ve hu11uı 

hakkında hariçten diğer bir 
müteha1111ın da o azanın 
reyine muhalif ikinci bir ra
por mevcut bulunmakla 
yekdığerlne muhalif bulun 
makla yekdlğerlne muhalif 
bulurum bu iki rapordan 
hangisinin tatbiki gaye ve 
menafii cemiyete daha uy· 
gun ve elverftll olduğuna 

dair yapılacak müzakere ve 
münakataya rapor veren aza 
lotlrakle rey veremez 

ikinci memnuiyet olan 
karı · koca, yahut baba . ana. 
dede gibi usul evlat torun 
gibi furu ile cemiyet arasın 
dakl it ve davaya aellnce: 
bunu da bir ml11al ile arzede 
ylm: Y etlnı çocuklara kitap, 
veya elbiıe almak fıtiyen bir 
cemiyet bu mubayaayı, kırta· 
ılyecl veyll elblıecl bulunan 
azalardan blrhfne t~vdi e14 
mekle neticede tehaddüs ed· 
en ihtilaf üzerine mubayaayı 
deruhtedcn aıanm karı, usul, 
furuu gibi akrabasında biri 
&I o azanın lehine rey ver
emez Bu gibi ahval vuku· 

Hatta Voodbury ile görüıe ı• •• •• •••• •• •• •••••••••• • •••••• •• •• •••••• •••• •••• '\ 
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lıtemlttlr. • • • • İhtimal. Spragueyt oto : : 
nıoblı ıle leklp edrn ve : : 

e B 
onu otobür.tt-n loerk<>rı çiğ • • . ~ 

nlyen aynı çet~ye mcnmp : : 
iki gangder fdıler. Oolar 11 

dan birll'İ aıabııdan sıçradı ! 
ve, onun ölümüne emin ol 
mak, aynı zamanda üzerin· 
de Bolıtonu tehlikeye ıoka
c&k kağıtlar olup olmadığı · 

nı anlamak için, kuzazede · 
nfn üzerıne eğildi. Eğer ka 
ğıt buldiı~ onlara aldı, bu da 
Stromu alakadar eden bir 

ittir. 
flnkleateln anahtar mt"ıe 

leıl hakkında malumat edinir· 
ken , bayan Martinin yeni. 

den bayılarak ıandalyed~n 

yavaıça c.lüttüğQnü gördü. 
Müddeiumumi onu tuttu ve 
direktör Buckholtza: 

- Bunu haatnhnneye kol 
dırsnnız iyi olur, dedi. 

Hayım Martin ild hemtl 
reye yaslanarak bir 11alrül 
filmenam gibi odadan çık· 

ta Ne Grane, ne de Boı.ton 
onun ıldl~ine bakmak için 
ba~larını çevlrmedıl~r. 

Strom: 
Zannederim ki şimdi 

hayan Martın her şeyi söyler 1 

Villlams da sordu: 
- Ya bayan Brentloo ile 

Voodburyoln. cinayet gece
si bulunduıdarı yeri yanlış 

göstermelerine ne denir? 

Voodbury şe~kın: 
- Yanlıv bir yer mi? De 

dt 
Grane: 

Ontarın göıterdılderl 

)·er doğru idi. Bıze akıanu 

Black Havvk da geçirdıkle
rtnl Hlrnf etmişler. biz de 
yalan sbyledlldcrlnl zan ıet

mlttik Çünkü aalon ziyafet 

• • • • • 

• • • • il 

• • • • 1 
• • 

ÇEViREN: Ken.Ja/ Demiray 5 ı 
1 veren bir kadın cemiyetine 
tahslı edllmlttl· Fakat ben 
bayan Brentlnonun bu ce· 
mlyetlo azaaı olduğuna ve 
onun oraya davet edildiği· 

ne eminim. 
Bayan Brentlno: 
- Evet öyle, dedi. 
Grane hazır bulunanlara 

ıeri bir nazar fırlattı. 
- Zannederim kı bu ka 

dar kftff, dedi. 
Müddeiumumi: 

Fazlaslle l afi, dedi 
Ben derhal valıı umumiye 

telefon edeyim. Sonra, evi· 
ne glrderken benimle siz de 
gelirseniz iyi edeniniz, Bu 
ckholtz. 

Strom ın\nca Bolıtonun 

omuzundan tutarak: 

- Bu çapkını ne )Spa 
yım? Diye sordu. 

Müddetumumi: 
Adli polise götürünüz 

ve ona katil muanıeleıl ya. 
pınız, dedi 

~trom: 

- flarcket etmeden önce 
ikinci bir anahtua sahip 
olmadan onun hayrın Ve t
laodın aparhnenından nasıl 

çıl,tığıru öğrenmel< isterdim 

dedi. 
Grane: 
- 1 lıç bl §"Y bu 1 adar 

kolay olamaz, değil mi Bo 
Jeton? Dedi. 

• Bolston dalgın duruyordu. 
Bayan Veıtlıindı öl· 

dürdükten ıonra, Bolston 
anahtarları aldı ve kapıyı 

çıkarl<en kllHl~dı. Ertesi ıa 
bah, hizmetçinin her zaman-
ki çıılııma saatinden bir kaç 
dal<ika sonrft geler k, kapı
nın kırılmasına yardım etti. 
Ve içeriye herkesten sonra 
girdi. Bu izahatı bayan De 
adan aldık. Baokalerı kor 
ku içinde. halı üzerine se 
rılmiş cesedi seyu~derJerken 
oda anahtarları ba:t· n Veıt· 

landın çantaslle bot.uk pa 
raların yanına bıraktı 

Fınklesteln: 

- Vay ha bıs! Diye bağır · 

dı 

Bolston itiraz etmek izin 
kelepçeleri eline geçirtti, 

, hiç korlimı) or gibiydi. Fınk· 
lceteln, mnhpu11uou çekip 
götüren Stromu gö2lerlle 
takip ettf 

- Bu derece so~uk kan 
hlık hiç görmedım, dedi. 

Grane, etrafı çevrilmiş, h 
rftretll tebriklerle lcartılatan 

fakat hasta ve bıtktn görü 
nen Vestlanda bakıyordu. 

- Bolston orlık bundan 
sonra lhtımal ııfzl avukat 
tutar, Fınklest<>ln. dedi. 

Fınk lesteln: 

İsteme ı. dedi. Sen ba-
yan Hogan ile Floridaya 
hareket ediyorum 

Defterdarlıktan: 
Cinsi Mevkii 

Naipler köyü Sel değirmeni 

arsası 

Bedeli muhammen! 
120 

Hazineye alt olup yukarıda evsafı yazılı bulunan gay· 
rl menkulün 29 3-93ıs deo 12-4 9J8 tarihine kadar 15 gün 
müddetle müzayedeye konulmuıtur . 

Taliplerin müzayedenin yapılacağı 12 · 4 · 938 tarihi
ne müıadlf ıala günü uat on bette yüzde yedi buçuk pey 
ııkçalarlle Defterdarlığa, fazla malumat almak lıtlyenlerln 
de Mılli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 4 -- 1 ~ 99 

Tapu Sicil M hafızlığındaı: 
Mahe.lleıl Cinai Hududu 

Uiokcller Ev Sağı Kalbur oilu berber Hald lbra

hlm, solu eaktcl Cemil ve kardeıt 
Mehmet Emin, arkaaı Serdar kızı 
Ganime evleri, önü yol. 

Evaafı yukarada yazılı evi 327 tarthlnde madeni 3000 
kurut bedelle Dlnkcıler mahalleıinden Murtaza oğlu Ab· 
dullahta haricen satın almak ıurettle 0 mahalleden çivici 
oğlu Ahmedln ıenetalz ve nizasız taıarruf ve mülkiyetinde 
iken 332 tarihinde ölmealle kar1111 Zehra ve evlatları Ha
san ve Ali Emlneye intikal ve fnhlıar eylediğlnden bahlı· 
le namlarına tapu almak lıtedlklerinden taıarruf hakları 
tahkik ve teıbıt edilmek (izere 23 Nlaan 938 pazar günü 
mahalline memur gönderJlecektır. itirazı olanların bu mfit 
det içlode tApu sicil muhafızlığına veya mahalline gelecek 
memura mür caftt eylemeleri llAn olunur. 

unda reyden mahrumiyet, 
heyett umumiye, idare he 
yeti v e y a b 1 r t u b e 
müzakeratı gibi 
her huıuıta cari olup mu
hakkak heyeti umumlyenln 
fçtlmaına mahıuı hallere 
haaredılmez 

(lnlçre kanunu medenl
ılnde) ~ ltbu 61 net madde
nin mehazı olan İıvfçre ka
nunu medenisinde, memnu 
dereceleri lkarı ·kocanın, ya· 
hut hakkı müstakim akra 
baaının ) diyerek göıterı1 t 

Graoe: 

- Cehenneme gidiniz! 
Dcdı. 

- Cumartesi sabahı -
Saftt J 2,03. 

Rahibin sesinde muzaf
feri yet ~dası vardı 

"Seni, ali ah, laa ve ruhul 
küdüı namına günahlarmdon 
temizliyorum .. . Amin.,, 

Connon, batı elleri ara 
ımda, höcreıfutn çimento 
zeminine çömelmlttl . 

Biraz ötede, koridorda, 
direktör Buckholtz aaatfnl 
çekti 

- Tamam vakit ... 

Bır gardiyan höcreoln ka · 
p11101 açtı. Connora ıeodelt 

yerek kalktı ve koridorda 
rahtbı takip etti. Parmaklık-

lar araaından, Veıtliod ve 

lııdore Varecha onların ge 

çıoterlnf seyrettiler. Dıvara 
yaslıınmı§, duran gardiyan 
Galtın dudaklarından btr sal 
ye ıeridı sızıyordu. 

Hahlp, gümü§ İıa heyke· 
llnl kaldırarak dua ediyor· 
du: 

"Tanrı. ona acıyınız, isa 
ona merhamet edtniz, llaz 

reli Meryem, ona fefant 
ediniz,, 

Connor beyaz cübbeyi ta 
ktp ediyordu. Gardiyan Gal · 
tm önünden geçerken, ona 
şiddetle bir yumruk indirdi 
Galtın b §ı dıvara çarptı ve 
ağıza kan içinde, baygın ye 
re düıtü. 

Sahneyi görmemezlikten 
gelen, rahip dualarına de· 
vam ediyordu: 

"Mukaddes papalar, mu 
kaddeı peygamberler, ona 
§ef aat ediniz. Satnt Pnul 

ona fCf ant ediniz Sahıt An· 
dre şefo.nt . ,, Koridorun bir 
dönemecinde kelimeler anla· 

yor.) Mehazdakl ıu ibare, 
daha muillk ve daha milp· 
bemdlr. 

lıvlçre kanunu medenlıl • 
nin hattı müıtaklm akraba
dan maluadı uıul ve furu · 
mudur, yokaa kara veya 
kocanın sıhri akrabalar mı
dır ? Birçok tefalr ve içti· 
hatlara yol açan bu ibare 
kanunu medenlmlze aynen 
almmıyarak daha ıellı ve 

daha anlatıılı bir ıekllde 
yazılmıttır. 

- SONU VAR 

tılmaz oldu. 

Yedi dakika ıonra l11ldore 
Varechayı çağırmağk geldiler. 

Beriki, güler yüzle, Veıtlin · 

da: 

- Arkamdan siz de gel· 
ıenlz korkmıyacağım, dedi. 

Veatland merhametinden 
bir yalan uydurarak cevap 
verdi: 

- Endlıe etmeyiniz, be
nim ııram da ıizden ıonra 

hemen aelecek. 

Zavallı, aardlyanlar ara· 
ıında arkaeına bakmadan 

hareket etti. V eatland ıtık· 
lara gö2etledi ve bunlaran 

zafflemedlafof aöremedlli için 
hayrete dütUi Fakat elektrik 

aaldalyeıl haplıhanenln mu· 

tad ceryaoına bağlanmıth 

Grane içeri girdi, elini 

onun kolu üzerine koydu. 

Batka bir höcreye d6-
nebillnlnlz, dedi. ihtimal 

yarm serbest bırakılacak1101z. 
Veıland: 

- Onlarla ölmeli daha 

fazla tercih ederim, dedi. 

Gazeteciler bulvarı letlla 

ettiler Tek bir kelime "Bay 

Vesland!., İki fotojrafçı 

maklnalarını yerleıllrlyorlar· 

dı. 

Grane muhabbetle: 

- Bayan Martin fçln en· 

dlte etmeyiniz, dedi. Deniz

de onun değerinde balak 
yok değılya ... 

Bir mafoezyum &§ığı 

ııözlerl kamattırdı, Tribu· 

ne gazetesi fotoiraf çııı bir 
reılm çekmlttl 

Veetland kederle gülerek: 

- Fakat size kim ın la 
nacıığımı 11öyledı? Dedi. 

-BiTTi-



SAYPA: 4 

Türkiye Cumh riyet Zi aat Ba kası B ıkesir Şubesi de • 
• 

Kaza11 
Balıkeılr 

,, 

.. 
• .. 

Nahiyesi 
lntndi 

" 

Mevkii 
Gören alanı 
Kara klltıe ve 
C&ren alanı 

Meaahaıı 

107,063 
13,785 

Hududu 
Gören alam yolu Hüıeytn ağa pınarı 
Sahibi senet Ali Ömer tarlası 

Tapu Numarası 

14 
13 

Borçlunun iıml 
Oıman oğlu Topuzlarla Ali 

.. .. .. " 

.. Göre• alanı 36,760 Pınar ıahibt ıenet Ômer maıathk 12 ,, ,, ,, ,. 
,, Kara klltıe 4,595 Halil Sarıköylü ve Oıman bağları 15 ,, ,, ,, .. 
.. Gümüıler 3,676 Abdullah, Mustafa, İbrahim, Çakmak dere 9 ,, • ,. ,, 

12 NiSAN 1131 

2814 Numarala kanun ıumO.lüne dahli takıltlendirllmtı borçlar ını vaktinde T. C. Ztraat bankaaına tediye etmediklerinden yukarıda eveafı yazılı gap i rnenlsuller tahıilitn: val 
yolu ile ıatılmak üzere açık arttırma ıureUle ve mezat kalmelertodekl ıeratt dahlHnde m6za)·edeye çıkaralmııtır. Arttuma 24 - 3 - 938 tarıhınd~n baılı n ek üzere y ıut: I bir gün 
olup 15 - 4 - 938 tarihinde cuma ı6o6 saat 10 da blrlncl ihale ve on gün ıonra da ikinci ihaleal Bahkeıtr Vlllyet Encümeninde yapılacak . Talıplerlrı d ıı ha z ı yade ma l'Omat al 
mak ve pey ıürmek üzere yGzde 10 teminat akçaalle Balıkesir Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına baı vurmaları ve thale ıününde Vilayet Meclis tdnrul rıde hazır bulunma 
ları lazımdır Delliltye, feraf harcı •esalr mıuraflar tamamen müıterlye aittir . 1 - 3 - 89 

Vilayet 
Makamı dan: 

938 Yıla yol verıtıl Vtllyet Umumi Mecllılnce altı lt
ra üzerinden kabul edtlmltUr. 

938 Yılı yol ve bina vergilerinin Temmuz, Tetrlnıanl, 
ara&I verılılnln de Ağuıtoı, fkinclkinun talult ayları ola· 

rak kabul edllmlıttr. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

- Açık ekıtltmeye konan it: 
Balıkeatr, Edremit, Ayvahk yolunun 99 + 000 - 99 + 

940 ıncı kilometreleri arasında 940 metre tulundekl parke 
kaldırım lnıaatı olup bedeli keıfl 805J lira muvakkat 
teminatı 603 Ura 98 kuruıtur. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlard1r: 
A - Profil, arzani maktalar, ta" ip ve tahrtk tura biye 

cetvelleri, meaaha ketlf, vahidi flyet cetveli. 
8. - Elutltme ıartnameat. 
C - Fenni ıartaame. 
D - Mukavele projeıl 
E - Bayınd1rlık tılerl genel ıartnameal 
lıtıyenler bu evrakı vJIAyet Nafia mOdürlüğünde veya 

Daimi Enc<imen kaleminde ıörebllırler . 
3 - Ekılltme I4·nlaan 938 tarihinde perıembe günü 

ıaat 14 de Balıkesir vtllyell h6kömet blnaıından mfite
ıekktl Daimi BncOmen oda1ında yapılacaktır 

4 - Ekıtltmeye glrebtlmesl için 1 g38 yılı ticaret ve · 
ılkaıı ve muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına 
dair makbuzla J 938 yılı için Nafia Vekllettnden alınmıı 
ve bu nevi itlere ıtrmefe aallhtyet veren miiteahhitllk 
V81fkHı veya ekıtltmeden en ıoo ıeklz aün evvel vtllyet 
nafta müdQrlüğQne uıul6 dalreatnde müracaatla alınacak 
mGteahhttltk veılkaaını lbraEı meıruttur. 

5 - fıtekltlerln yukarıdaki tartlar ve 2490 Numaralı 
kaaun hükGmlerl dalreıtnde hazırlanarak muayyen tarihte 
Ye ıaatte vtliyet Daimi EDcümenlne müracaatları ıl&n 
olunur. 4-1-90 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Arttırma Ve Eksiltme 

Komiayonun~an: 

4 - 1 - 113 

ES K 1 
İstanbul Alem~ar Sı~~at Yur~u 

VEN 1 
....... Alemdar Sıhhat Evi ...... 

Dr. Operatör Süleyman /vtehınet Tezerin 
İdaresi flfl!nda lfçt!an 

•••••• Alemdar Sıhhat Evi ...... 


