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Ekonomi, Ziraat Ve Zeytincilik Üzerinde: 

ayrılmıılardır . 

Ziraat b:ıhçesl fidanlığın 

da akoam geç vakte ka 
dar uzun tetkiklerde bulu 
nan ve fldanlı~ı kamilen ge
zen ve gören B Şakir Ke 
sebir Vali B. Etht:m Aykut 
la, Ziraat Müdürü ı~. Hüdrı 
iden izahat almıılardır . El 
ma fidanlara hakkında ma · 
liimat alırlarken: 

ve Sinop C!'llmaları üzerind~ 
meıgul bulunulduğu cevabını 

verdi . 
B. Şakir Kesebir bundan 

baıka fidanlığın miktarını, 

tahsisatı, mevcut kuyularla 
daha ne kadar araziyi su· 
)uyabileceği hakkında ma 
lümat isted.leı. Bunlara kar· 
ıı da 200 dönüm olan fidan 
lığm bet bin lira kadar tah-

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

sunbey, Sındıraı kazalarının 
yayla kıeımlarmın Af yon 
mıntakaaı bulunduğunu, bey 
nelmilel uyuıturucu madde 
ler anlaımuile af yon ekimi 
tahdide uğrayan bu aibl yer · 
terde ikame usulleri üzerin 
de bir vakitler ticaret oda-
sınan etüdler yaptığını. falial 
baıka bir maddeye köylü 
nün alııtırılmadığım , af yonun 
doğrudan doğruya müıtahıi 

lin elinden alınmasının fay 
dalı olabileceğini , tüccar elin· 
deki af yoo sakızlarmm da 
idarece mubayaasına imkfın 
verilmesini, vilayet çevresin· 
de çıkan buğdayların gulü 
teni az bulunduğunu, buna 
mukabil resmi müeueselerln 
münakasa ıartlarınoa da 
yüksek gulütenlı unların eıas 
tutulduğunu, bu yüzden da 
hilde m~vcut huğda y bulu -
nurken Anadolunun diğer 
mıntakalarandan yükıek gulü 
tenl i buğday getirtilmek mec
buriyetinde kalındığını, onun 
için vilayet mahsulü.,ün bu 
husuıla himaye edilmeıi dj 
leğlnde bulunulduğunu an

lattı. 

Vekil bu di1ekler hakkm 
da kendisine notlar verilme 
sinı iıtedi ... 

B. Şakir Keıebir yemeii 
müteak!p Orduevlnde veril · 
mekte olan baloyu ıereflen -

Vekili izmirdeki tetkikleıina 
devam ediyor 

Ankara, ) 5 {A.A) - iz 
mirde bulunan lktiıat Ve. 
kili Şakir Kesebir tetkikle
rine devam etmektedir. 

Vekil dün muhtelif sınai, 

zirai müeueselerinl, fuarı 

aezmiı. ihracat tüccarlarile 
temaslarda bulunmuıtur. 

orada kaldılar ve ikametlerine 
tahılı edilen vali konağına 

avdet eltiler. 

Edramitteki tetkikler: 
8. Şakir Keaebir cumartesi 

günü sabahleyin 1&at sekiz . 
de yanlarında Valimiz ve re 
faka tindeki ~ev at bulundu 
ğu halde Edremlde hareket 
ettiler. 

Havran civarında Edremit 
Kaymakamı, Havran ve 
Edremit belediye reis
leri , memurlar ve çok kala· 
balık bir halkın samimi 
tezahürata ile karıılan 

mıılar ve bir müddet nahi 
yede istirahat etmiıler ve 
alakadarlardan zeytin vazi · 
yeti hakkaoda muhtelif iza
hat almıılardır. 

B. Kesebir Edremltte bü· 
yük tezahüratla karıılanmıı 
ve Belediye dairesine teırif 

ederek tasdikten aelmit olan 
ıehir planını ve planın bil
hassa sanayie ayrılan k11mı 
üzerinde tetkiklerde bulun· 
muılardır. Bunu müteakip 
saat 1 1 de ıktiıadi durum 
hakkında, iyi etüdler yap -

mıı olan f abrikatörlerln, U 
caret odası azalarının ve 
ziraat mensuplarmın lftlrakl 
ile büyük bir toplantı yap
ıldı . Toplantıda fenni fidan 
yetiıtirme, tevzi etme, zey · 
Un bakımı, etrafında, zey
tin ağaç ve mahsullerinin 
korunması, mahsulün top 
laoması, fabrikalara nakli, 
taslr keyfiyetleri, ihracat ve 
saire hDkkında konuımalar 

da bulunmuıtur. Toplantı 

saat 13,30 za kadar devam 
etmf~tir. 

Öğle yemegini müteakip 
de, bayram münaaebellle 
tatil edilen zeytinyağ f ab-

Çine Yardım Konferan
sı Mesaisini Bitirdi .. 

Konferans, ~ine bedi aÇiiiRismı, Japonyayı gidıcak 
petrola ambargo konmasına karar verdi 

Londra, J 5 (A.A.) - Çi 
ne yardım etmek ve Japon 
mallarına boykotaj yap
mak için l.ondrada top· 
lanan dünya konferansı 

meıaisint bitlrmlı ve sulbü 
tehlikeye koyan Japon te-

ca vüzlerinl takbih eder bir 
karar ıurellnl ttttf akla 

kabul etmiı ve bir takım 
kararlar almııtar . Bu ka-

rarlar arasında Japonyaya 
her türlü kredi açılmasına 

nihayet verllmeıi, Çine kredi 
açılmasına baılanma11, Ja
ponyaya gidecek petrola 
ambargo konmaıı vardar . 

Londra, 15 (A..A) - in. 
gHfzlerln Uzakıark deniz 
ü11ünde Singapurda inıa et· 
tikleri büyük dok üç Ame· 
rikan harp gemisinin de •ı· 

tirakile törenle açılmııtrr. 

Tekirdağh 
Pariste yaptıi' ilk güreşi 

kazındı 
Ankara, 15 (A.A.) - Aiır 

sıklet profesyonel ıüreı ıam. 
ptyonumuz Teklrdaih Hn
ıeylnı dün ParJıte bü· 
yük kalabalık huzurun-
da ilk güreıini )'apmıı 

ve kuvvetli aüreıçiler yeUt· 
tirmekle meıhur olan Leto -
nuanın yüz kilo 11ldetlnde, 
haıtn güreıile tanınmıı ıam· 
piyonu Pa11amanı on dör
düncü dakikada tkt omuzu· 
nu yere getirmek suretlle 
yenmtıtir . 

---'?ll!ı __ _ 

Sulama 
işleri 

Ankara - Bazı yerlerde 
belediyelerin bağ, bahçe ve 
fidanlıkları sulamağa mah . 
sus sulardan ikttsadi vaziytl 
sarsacak derecede ücret al 
makta oldukları öğrenilmtı · 
Ur. 

Memleketin ihraç madde 
lerini müteeaair edecek ve 
halkm bunların yetiştirmek 
huıusundaki rağbetini kara
cak ıektl alan bu vaziyetin 
önün~ geçilmesi belediyele · 
re bildir il mittir. 

Yapılan tebliğe göre, su 
verilen yerlerden ancak mas
rafa tekabül edecek derece
de gayet az bir ücret alın 
ması lizımdar. 

Bu eaaaa dayanarak tarife
lerin tetkik edilerek derhal 
Dahiliye Vekaletine gönderil· 
meıi de tebliğ edllmittir. 

rıkalarından Karagöz 8 . 
Ali f abrıka11nı gezmiıler 

ve zeytin yağanın ıstih· 
aalinde aözönünde tu
tulması li.zımgelen esaslar 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Tarihte tik defa olarak 
lngiltere Süveytln ıarkında 
zırhlılarını doka çekebile
cektir. 

Haber Gazete
si kapatıldı 

Ankara, 15 ( A.A. ) 
Tebliğ: 

Yabancı propaianda men· 
balarından aldıkları ve mem
leketimizin harici dostluk 
münaıebetlerlni rencide ede· 
cek ve doıt memleket dev· 
let relılerlnla )'iik1ek ıaiaıl

yetlerinl mütee11lr edecek 
bazı resim, yazı ve yanlaı 
haberler neırettlklerfnden 
dolayı Adanada çıkan .. Yeni 
Adana" , İıtanbulda çıkan 
"Haber" gazetesi üçer gün 
müddetle kapatılmıılardır. 

Balkan 
Antantt Konseyi 2 5 ıubatta 

toplanacak 
Ankara, 15 (A.A.) - Bal

kan Antantı konıeyl yirmi 

beı Şubatta Ankarada top
lanacaktır. 

Habeşiatanda 

/ayan 
Londra, J 5 (A.A.) - Ha

beııstauan bazı mıntakala· 

rında isyanlar çıktılı ve 

Adlıababadan kuvvet ıön

derlldtği idenden btldirll

mektedlr. 

Ziraat 
Kongresi 

Martta Ankarada yapıla

cak büyük ziraat kongresi 
için hazırlıklar devam et
mektedir. 

Bu konırede yalnız zirai 
tıler değil, ziraatle alikah 
her nevi meseleler konutu· 
lacaktır. lkttıat ve Ziraat 
Vekaletlerine bailı biltün 
dairelerin müme11illerlnden 
milrekkep bir komisyon ya
kında tetkiklere baılıyacak
tır 

Baıhca tetkik mevzuları, 
mahıullerimlzin umumi va -
ziyeti zirai mıotakaların tak
sim ıekli, mahsullerlmtzln 
memleket iç ve dıı plya1ala
rsnda diğer memleket mah
sulleri ile mukayeıeıl ve 
kalitelerin yükıelUlmeıidlr . 

Diğer ziraat mıntakaların · 
da da aynı ıurette tetkikat 
yapılacak, ondan sonra kon· 
greye girecek murahha1lar 
seçilecektir. 
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lktısat Vekilimiz Sehrimiz eve 
~ 

edremitte Tetkiklerde 
( Haı tarafı birinci sayfada J 
üzerinde direktifler verml~

Jerdir. 

B. Şakir Keıebir , Edre 
mitte yaptıkları tetkikata 
ve alakadarlardan aldıkları 

ızahata müsteniden Eğede 

tabiatın bir mevhibeıi olan 

zeytin varlığını en mükem· 
mel bir ıekilde korumak lü · 

zumunu derptf ederek 
fidan tevzi etme, bakım, 

t ı: sir etme keyfiyetlerinin 

tam ve en temiz bir ıekil

de RÖ•teril meıl ica bettığlni 
izah ederek bu makıatla Ed
ıremıt, Bürhaniye ve Ayva 

hk kazalarının herhanal hi
rinde Vekaletçe modern bir 

fabrika ile ~eytln enstitüsü 

kurulacajı kanaatini ızhar 

ettiler. 

Oradan Akçaya gittiler 8. 
Keıebir orada limanla güm· 

rük muhafaza kumandanlı · 
iı ve orman mu haf aza itleri. 
le met,gul oldu. 

Palamutluk, Edremit, Ak· 

çay ara11nda ıılıyen ve in
san nakliyatı da yapmakta 
olan dekovile dair izahat 

aldı . Müteakiben ıaat dörtte 

ıehrimfıe avdet etmek üze
re hareket ettiler ve Hav

randa nahi,_ye halkının ve 
Edremitten oraya gelen me· 

murların, partililerin, halkın 
tezahürleri arasında llav· 
randan ayrılmıtlardır . 

8 . .;akir Keıebır Edremit 
ıeyahatlarında B Ethem 

Aykut tarafından kendılerlne 

söylenilmit olan o civardaki 

çamlara arız olan hastalığı 

tah,an tctktk ederek bu 
hastalığın tevdine meydan 

verilmemeıt ıçin icap eden 
mücadelenin Vekaletçe ya-

palacaiını bildirmltlerdir. 

Partide konuşmalar: 
İktisat Vekili Edremitten 

ıehrimtze döner dönmez 

yanlarmda Vali H. Ethem 
Aykutla B Rahmi Köken 
ve H Kemal Zaim olduğu 
halde derhal Partiye ıelerek 
orada toplaomıı olan tica · 

ret odası heyeti, ziraat men
supları ve küçük ıanat sa 

bipleri ve ali.kadar daire 

müdürleri ile konuımalarına 
baıladılar . 

Sındırııdan B. Ali Refat, 
Sındırıınıo tütün vaziyetini 
mevzubahs ederek toprak 

11'hihi bulunan küçük tütün 
zürraına kıredi kooperatif 
!erince yardım edıldtğl aıtbi, 

büyük it yapan tütün zürra· 

ına da yardımlarda bulunul· 
maaı dtleiinde bulundu ve 
kazanın t6tün ekimi hak

kında izahat verdi 

B. ~aktr Kesebır buıünln 
diinya tütün 1htlyacınm 120 

milyon kilo kadar bulunduju, 

h11lbukt Türkiye ile Ralkan 

larm ve bu arada Yunanlı · 

tan da dahil olduğu halde 

tütün iıtıhsalitının J 80 mil· 

yon kiloya baliğ bulundu· 

iunu, onun için tütün eki· 
minin takyit edileceğini, 

buna evveli; küçük çiftçi 

ailelerinden degil, tütünü li · ı evinde Parti tarafından ve· 

caret maksadile ekenlerden rılen )'emek zi yafctinde hu

baılanacağmı ve lüzumuna 

göre tahdıdatta bulunacağı 
nı söyledi. 

Araba yapan eınaf adına· 
da bır arabttcı; 

Araba yapan esnaf ara· 
11nda rekabet bulundu~unu, 
bu yüzden zarar gördükleri· 

ni, malzeme için de kcediye 
muhtaç bulunduklarını ve 

eınaf ara-;ıncla inzibat bu 
lunmadığıoı, birlık kurulma 

sını istedıklerınl anlattı. 

Tıcaret odası reisi H. İs 
mail ile kkı Varnalı ımalı 

tanzim ve masrafı az· 
altmak, gayri tabii rekabetin 

onune geçmek maksadile 
odanın, eınafı birlikler ha 
linde toplamağı iıtedigini, 
fakat esnaf cemiyetleri teı· 
kılalı hakkındaki tallmtitoa· 

menin cezai müeyyideleri 
olmadığı ve oda kanununun 

ahkimı cezaiyesi de tat 

bik olunamadığından teıki · 

latın yürülülemedığini ılave 
etti. 

Vekıl, küçük sanat sahip 

!erinin korunmasına ait ha 
zırlanan kanunun Büyük 
Millet Mecliıinden çıkmak 

üzere bulunduğunu, bunun

la maksadın temin edılebı 
leceğlni, bu gibi küçük sa 

nat sahiplerine açılacak 

kredilerde f alzln yüı.de ıe· 
kiz buçuğu tecavüz etmiye. 

cc-ğini, buna ait kanunun da 

mart toplantısınde. Büyük 

Mıllet Mecl11ine verileceğini 
izah ettiler . 

8 Zühtü Keıkın, buğday· 
daki muamele ve koruma 

vergisinin azaltllmaıı hak. 
kında; 8. Ha.an Kaptanoğ · 

lu da bır tohum islah istaa· 

yonunun kuru lmaaı lüzumu· 
nu anlathlar . t:s. Şakir Kese 

bir, ıslah istasyonu içın 

her yerd·· böyle birer iıtaa· 
yon kurmanın mümkün ola 
mıyacağını, onun için l' ıvar· 

daki illasyonlardan istifade 
edılel ileceğioi. iılih ıstas 
yonları tekemmül ettikçe her 

muhite, o muhitin iklhnine 
uygun tohum verileceğini. 

ba§ka tohumlar ektirilmiye

c~ği cevabıoı verdı. Yine 
8. Hasan Kaptanoi:lu Du
rak nahiyeıile, Biğadıcın 
Yağcılar köyünün afyon 

mıntakasına idhal edilmeaı 
nin muvafık olacağını ıöy 

ledi V ek ı l not ederek: T et

kı k edelim. Cevabını verdıler. 

B Şakir Kese bir rerek tet · 
kiklerl esnasmda, gerek bu 
toplantıda konuımaları Bıra · 
sında zırai ve iktiı1tdi me 
selelere derin bir alaka gös 

termlılerdir . 

İkttıadi vaziyeti ilgi endi 
ren bütün diieklerin ticaret 
odasından aynca notlRrını 
a 1 mı§lardır . 

H af~evinde partinin ver~i
ii ziyafet 

İktısat Vekilimiz Partideki 

toplanhyı müteakip Halk 

lundu lar. 

Beledi)e Reisı B. Naci 
Koddnaz ziyafet e&ndsıııda 
kendilerini şehir adına ~u 

ıözl~rlc ,elamladılar: 

"Sayın ı$akan ve aziz mi 
Söfırler: 

Memleketımizi şereflen · 

dirdıniz Şu zcs.manda b~lde 
halkıo;n dert ve ıhtıyaçl arıle 

çok ynkından alaka göıte 

ri§lnlz 
ettı . 

hepimizi mütahasis 

Cumhuri)'et rejlm!nın şı 
arından başhcası olan halk 
hükumeti, vasfını bu ıu 
ı etle de izhar buyurarak 
hepimızi minnettar ettıniz. 
ller sahana olduğu gibi, ti 

caret, ziraat aahaııııda da 
halkın derdinin hül<umet 

derdi olduğunu yakından aıö
reo arkadaılarımın ve hal· 

kın şükranlarını derin gaygı 
larıma ekliyerek arzederim.,, 

B. Şakir Kesebır, Beledi 

ye Reisinin bÖzlerine de §ÖY 

lece mukabelede bulundu-
la r: 

..Sayın arkadaıJar: 
HeledJye relıl arkadaşımız 

bızi sevimli bir sofra elra· 
fmdn toplanmak fırsatını 
bahıettıkten ha§ka. ıahıun 
ve arkadaılarım hakkında 

bağııladJkları tyı sözlerden 
dolayı teşekkür ederim. 

Mensup olduaıım hiikümet 
Halk Partısi hükünıetidir . 
Gay~si, h.ılk için h"lka doa .. 
ru çalıımaktır. 

Hükumelinıizin, Partimizin 
bu e~as umdeııi dıı bilinde 

eğer birkaç günlük ta.tıl fır 
ıatından utıfade etmek su 
rt:Ule bu ziyaretle rıaf i ola· 

bılmek imkanını bulabildim · 
se kendinıl bahtiyar addede
rim . 

Bu vesile He konuımaluı . 
nızda, bu aya geldığimız ıı-

ruda olduğu glbi, göslerılen 
yllkın alakadan dolayı hal
ka teıekkür etuıeği beledı

ye r<!lll arkadoıtmdan rıca 
ederım, 

Balıkesir kasa bası, vıli 
yetin bazı kısımları burada 

kaldığım müddetçe tetkikle· 
rime mevzu oldu. Sayılı ve 

kısa bır ~a ınan ıçinde umu· 

ıni olarak görüt tesirınln, de· 
ruhte ettiğim vazıfelerimde 
benim için pek kıymetlı ola· 
cağına itimat lıuyurmanızı 

rica ederim. 
Memleketırnızin umumi 

faaliyetı arnsında lıu mın
tak.ının, halkın çalı§ması 

ıle temin ettiği iktisadi va · 

zlyet bizi öğüodürecek ha:. 
de bulunduruyor. Vftzt

f emlz bunu, her gün daha 
ileriılode bulunduracak de· 
recede çalıtmaktır . Bu 
hususta hükumete terettüp 
eden vazifeleri ıf a ederken 
arkadaıların; kt:ndilerlne le · 
veccüh eden ı~lerde yardım 

etmelerini rica edNirn ., 

8 Şakir Keıebtrin bu 11unl· 
mi ıözlcrl hazır bulunanlar 

tarafından flddetle alkıt· 

lanmııtır. 
Vekil; zıvafeti müteakip 

Bahkeılr yükek talebe ku-

ulundu. 
rumunun hazırladığı baloyu 

ıereflendirmi§ler, burada bil
hassa Pamukçu zeybekleri· 

nin oyunlarına takdirle kar· 
ıılamışlar, saat 24 de balo· 

da bulunanların alkııları 
ara11ında Şehır Kulübünden 
a yrılmıılardır. 

V ~kıl ertesi gunu, yani 
pa·tar gunu snA t sekizde 
Atatürk parkını gt>zmiş. par
kın planını tetkik ederek 
çocuk bahçesini, stadyuma 
ayrılan kıımı görmüş ve 
yapılacak diğer kmmlar üze · 
rinde izahat almış ve mem . 
nuniyetlerJni izhl'lr etmitler, 
Atatürk madalyonunu ziya · 
ret ettikt~n sonra yeni intıa 

edılen hükumet konağına 
teırıf etmitler ve bincıyl gez 
mişlerdir 

Oradan kolorduya aide· 
rek ziyarette bulunmuılar, 

futbol aahasım görerek be · 
ğenmitler ve müteakiben 
lstaayona gelmiılerdir. 

Tenlinde bulunan zeva
tın ayrı a vrı ellerınl ııkmıı· 
lar ve halkın; geliılerinde 
olduğu gibi, gidlılerlode 

de çok samimi te-zahü 
ratı , sürekli alkııları ara· 

sında 9, 15 treni ile İzmit e 
hareket .,tmi§lerdir, 

B Şakir Kesebir, gerek 
geliılerinde ve gerekse gi· 

diılerirıde Kolordu ve Halk· 
evi muzikalarile aııker 

müfrezeleri tarafınd11n se 

lamlanmışlardır. 

iktisat ve~ilimizin diğer 
tet~ikleri 

B. Şakir Keıebir ,ehri · 
mizdc tetkikl~rl • esnasında 
sırası düştükçe muhtelif me· 

selelere temaı; etmitılcrdir. 
l Bu arada Valimiz 8. 

Ethem Aykut Erdek, Av· 
valık ve Alibey nnhiyeıinin 

balıkçıhk vaziyt-tl . bazı yer 
lerde olduğu gıbi görülen 

lüzum üzerine K~psütte de 
kapatılan eski zıraat mek· 

tebi ve burada gt-nıt arazi· 
d~n hıtlıhazırda istıf ade §ek 
lioi . vilayetin zeytin mınta · 
kalanndaki boı araziye her 
yıl 60 70 bin adet fidan 
ekildiğini . halkın bu husus· 
tll çaltımasını. hevesini ve 
h11tta Balkan harbinden 

sonra gelen muhacirlerin de 
son yıllarda zeytin bakımı-

nı öğrenerek bu işe aarıl · 
elıklarını anlattılar . 

2 -- Edremitte zeytinlik. 

lerde çalış<tn muvakkat ame. 
lelerin bakıın ve ııhhlltlarile 

;,lakadar oldular. 

3 Gelecek yıl Dursun 
beydeki Alnçam ormanla

rında devlet itletmcsınin 

baılıyacağına ve bunun ora 
halkının kalkınmıuında bü 

yük bir amil olacağına iıa

rct ettiler. 

4 - Kalapata sbtemlnde 
zeytin kurma işini de telkık 

ederek buhususta İtalyl!\ 
dan h"nü1. avdet eden vila 
yet Zevtin mütehl'\ssısı R. 

Ntza mettindt!n nıa lünıat al 

dılar 

5 - Zirai I< redi koope 

ratifi itleri ünrlnde d~ dur 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Devlet bir baıa tibi ol 

mak üzere milletçe müıte 
rek bı.r makıat ve gısyenin 
husulünü temine ça l,~an v~ 
aynı hıss iyat ıle mül<'hııssis 

olan insanların toplanmasın 
dırn ibtAret olmakla ki.Hesi 
h .r ~ a hsıyeti ma neviye tc§ 
kıl eder 

Yüksele hukukçu Rımala 
Çıçeron, devleti (emniyet ve 

menfaati mütekabileleri ku 
veyi müttehideleri ile tnu· 
hafaza ve temin tçin bırleı · 
miş olıı n ef rııdı beıerin he· 
yeti mecmuasıdır. ) Yolunda 
tarif elmf~tir 

Bundan evvelki makalede 
mevzuu bahsimiz 

hu~uk hakhlığ1 

olan ilmi · 
haksızlık 

tan ayırıp seçmeğe vasıta 

olan kavaidi latif ve tayin 
eden bir bilgidir. Ve yine 

insanların baıkalarına mü
essir olan ef Al ve harekatın-

dan haoaıilerinde haklı ve 
hangilerinde hakıız olduğu 

nu beyan ve irae eden ka
vaidın heyeti mecmuuıoır, 

teklinde de tavsif edilebilir. 

Üçüncü bir tarif ile de insan· 
ların yekdiğerine kartı ef 8.U 

dular ve ziraat banka11 
umum müdürü B Kemal 
Zaim buna dair bazı notlar 
aldı . 

6 - Balya simli kurıun 
madeni hakkmda §irket mü
dürü 8 . Mümtazdan da ica· 
beden malumah aldılar 

7 -- Vall B Ethem 
Aykutun 
tıne dair 

Halkevi faaliye· 
verdıklert malü· 

mattan memnuniyetlerini 
açıkladılar 

8 - Bel;di> e Reisi B. 

Naci Kodanazdan Çay dere · 
sinıo kapanmaı;ına, tehirin 

harita ve plan, fenni mez 
baha hakktllda malümat 
aldıkları gibi, ekmek narhı 

om hangi esaslar dahilınde 
tesbit edıldlğinı, yerli buğ 

daydan yapılac1tk ekmegin 
kaç kuru~a mal edilebıle 

ceğlni, et fıatlarının mikta· 

rını ıordu incelediler. 

Ekmek ve et meseleleri· 
ne dair beledıyeden notlar 
istedi ve bu notlar kendi 
lerıne verildi 

9 Buğday, pamuk to· 
humları üzerinde durduk la· 
rı gibi, fidanlıkta bu muhite 
göre te~mili lazım gelen 
meyvaların ne olabileceğınln 
ddğınık şekilde değıl en iyi 
gelen meyvalarla me§gul 
olunınasını esas dırektif ola 
rak bJldirdiler. 

10 - Vali B. Ethem Ay· 
kut , Erdek granit taı ocak· 
larındao ha.lıhazırda paha 

lıya parke temin edılehıldi 
ğini; halbuki ftatln ucuz-
larStı şehirlerımizde da 

ha fazla parke döşe 

me.sı mümkün olllbilece. 

ği gıbı harice de sevkolun· 
masına zemin hazırlanabi · 
lecegi yolundaki mütalt:a11 

üzerine bununla belediyeler 

bankasının meıgul olması 

nın muvafık bulunacıtğım 

söyliyerek bu nu•uılft da 
not aldılar. 

IIulôsa lktigat Vekilimizin, 

ıehrimizde, Edremit havali· 

sinde yapll~ı tetkiklerde me 

mleketin hemeıı her türlü 

işi ve her türlü faaliyeti ıle 

yl\kmdan ali.l>ar olduğu gö 

rülüyor Bu ıncelemelerin 
ılertde vilayet · tktiııadıyatı 
ve ztraati üzerinde iyi ne 

neticeler getin·c~ğinf! hiç 
ıüphe yoktur 

2 -
müteaddiyeılnin ölçü ve tı' 
razisidir, diye de bıliri:t. ŞıJ 
muhtelif şekil ve tarzdaki 

tarifatın ilmi hukuku vaıı~ 
bfr tekilde ıf ad t· ettiğini aP 
lamak içm evveli timi rneı 
kürun mevzu ve gllyetlfl1 

bilmek ıca heder 

Mevzu bir ılmio bahi• 

olrluğu huıuıl'l ve ihtiva el 

tiği asıl ve maksada deniliP 

her ilmin böylece bir ene~· 

zuu vardır . Mevzu gıbi h•' 
ılımde de bır gaye ve bit 

makıat mevcuttur Meıefi: 
İlmi tıbbın mevzuu ( hıfıı 
uıhha ve emrazı muhtelife} 

dır. ilmi huk•1kun mevzu" 
ise (efali müteaddlyei beıer) 
dır timi tıbbın . gaye,ı ill' 

ııanları mumküo oldul" 

kadar hastalıktan korumak 
ve kurtarmak olduğu gfbi 
il mi hukukun ga yeıl dahi 

insanların refah ve sadet 

hali ile intizam üzere d-.· 
vam ve bakasıd1r. Bir rnil• 

letin hayatı hukuksuz temiO 

edilt:miyeceği gibi derecel 

sadet ve ıelameti dahi ılrıal 
hukuk usul ve kaidelerıoi 
tatbik aahaaındaki btlıi "e 
kabiliyetlerinin derecei te· 

kemmülü ile mütenuipttr· 
Her hangi milletteki ilf11İ 
hukuk kava il ve tatbtkstı 
yükselmiıtlr, emniyet, ıadetı 
selamet de o derece le arn61 
etmiş demektir. 

Hulasa - insanların ılr11i 
hukuka olan irtibat ve ihlİ' 
yaçları vareıtel llrz ve be 
yandır Yalnız bu ilmin bfi· 

tün kavaidi in.anların yek· 

diğeri He münuebetlcrinifl 

mevcudiyetlera halinde tat· 

bik olunup münferiden ya 

ııyanlar için hı.,:bır vakit 

ilmi hukul.:tftn b11h11oluna

maz Çünki; kerşmnela baf 
ka bir ıahıı yoktur ki, o 
ıahıın efil ve harekitındal1 
kcndiai veya kendi hare · 

katı ile o ıahıs mütce11ir 
olsun. Bu böyle olmakla be· 

raber insanlar için yalnıı 

yaıamak. mümkün olmıyan 

b ir keyfıyetllr, 

İlk insan olan Adem ata· 

yı bile Allah yaln1z bırak · 

mamak için hemen karıı11· 

na Havva anayı dikti. Ve 

bir emir teblığ ve ahkimuı• 

mutaval etmeleri surett ıle 
tahtı takyide aldı İıte bu 

btr çlf tten üreyip türeyen 

insanlar tse h ·lkaten mede· 

niyyütbbaı olarak yaratılmıf 
olmakla ilk devrelerinde bi· 

le ba~lıca alah tirruz ve 
tedaf ı olarak dit ve tırnak

larından baıka hiçbir sill • 
ha mal ik olmadıklarından 

vahıi Vt! yırtıcı hayvanlar · 

dan kendilerini korumak içtn 

akıl ve zekalnrı sa yeslnde 

toplu yctıamak ihtiyacını hb 

setmiılerdir. 

AVUKAT 
K<PSllll Sami /'aylı 
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Suların Kızı 
. Ne olur suların kızı! Seni 

lçıne al 
an sularından çık 

çırılçıplak Yanıma 1 V, 
b·ll gc e 

ob ı ür suyundan balla bir 
ardak l . vu. çım çok ya-

nıyor ilcı. id 
' 

1 g ccck vaziyet· 
le dcğılım . 

Sana 
ırubun kızıllıimı 

l(clırdirn 1 .. . onun a ne güzel 
lı<>rünecek 

sın. 

Suların k ı 
il ıza. aıru Lun kı · 

zı •iını iht · 
ı . . ıva eden elbıse 
crıoı gc 

· ı Y ve bir bardak su 
ı c Yanırrı, 1 .. 
nl gc Seninle ye . 

Y•P•cao d-
dclirn. ..,un unvaya gi· 

Orada b· . 
yıld 1 

121 •ade, ger.elerl 
ı:ı ar v -

G
- c ay gorecek. 
Uo(hi -

be _ zun çiçekleri bera -
r opeceaız Onları kopar

ınıyacllgız. 

Yalnız: ı 
bı . on arın güzel ve 

zı hüly 1 k l a ara daldıran ko · 
u arını t l V op ıyacağız . 

_e ben baıan gökteki ayı 
glıhce ç l ~ 
urk a acagını 0 .. u uy 

en •enin baıının üstüne 
asacağım. 

d ~öktekı yıldızlar bu sara 
a Ofup ıelecekler. Çalı . 

nan ayı l 
1 a rnak için aıöz yaı 
arını dökecekler 
Çaldı~ 

t . 
1 

gım ayın yerine ge · 
ırı ll'leıi . . 
. ıçın kuılar en ha· 

zın iller ı l 1 1 Ye erini okuyacak . 
ar. 

Rüz • 1 Kar "' esmez olacl\k ... 
Çıçeklc ı k tık kok r ıo aca lar ve ar -

ı uları olmıyacak on· 
arın ... 

Bır gü d y 

k n aglarda gezer 
en •an 

1. lı;ımın en temiz 
hıılerinJ 
bT en Yapılmıı altın 

r elm• ( J(elırt>ceğim 

1 1 
J berıim aşkımdır İftc, 

u arın kızı. 

Onu kabul edecek mııtn 
ve baıınırı - t- d d 

uı un e uran 
•yı kend· 1 elinle çaldıKım 
Yere ko 
t · d .... Yup yanıbaıına ge 
ır iaım 1 

• tın elmayı alcıcak
muın? 
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Milletler Cemiyeti 
Ve Fransa 

terenin noktainazarana gö · 
re B. Edenin geçen yaz t ö 
ylediği gıbi Mıllctlu Cemi. · 
yetinin ne ölmüı ve ne ne 
ümitsiz hasta olmadığını, 
bununla beraber geçırmekte 

Milletler Cemiyeti konıe 
yinin yüzüncü toplantısı mü· 
nascbetiylc lnıillz gazetele
ı ınde cemiyetin bugünkü va-
7.iyelı ile atısi hakkında et
raflı mütalaalar netredıl
mııttr . Muliafa.c.akar gaze
teler cem yeti pek kuvvetle 
müdıafaa etmekle beraber 
koyu muhafazakarlar kadar 
aleyhinde bulunmuyorlcır ve 
bueünc kadar birçok nok· 
sanları görülmüf olan bu 
müe11esenın ileride iılah edi 
lerek müeulr bir ıekle so· 
kulnıaaı temcnnbinde bulu-
nuyorlar. Liberal ve ıo,,ya
liıt gazeteler iıe her zaman 
olduğu gibi bu vesıle ile de 
Milletler Cemiyetinin lüzum 
ve fay dası üzerinde •uarla 
duruyorlar . 

Times 1razetesl 25 sonka
nun 1938 tarihli nüshaıında 
İıveç hariciye vekili B San 
dlerin geçen hafta İsveç me· 
buıan meclisinde söylediği 

bir nutuktan bahsederek B. 
Sandlertn kanaatince Mil 
letler Cemiyeti, aza devlet 
lerin aza olmayan devletle 
re kartı bir ittifakı şekline 
ıokmak gayretlerine muka 
vemet edilmesi gerektiğini 
ve demokrasi ile diktatör 
lüğln birtbirine kartı cephe 
aldığı fikrinin yanlıı oldu
ğunu bildiri yor. Bu gazete· 
ye göre, İngllt~re hükumeti, 
bütün imparatorluğun kuv
vetli müzaheretine dayana· 
rak dünyayı ve bilhassa Av· 
rupayı birlbirine düşman iki 
grup halinde ayırmak te 

şebhüılerfnin tamamiyle 
aleyhindedir. E~er Milletler 
Cemiyeti bugün, Almanya 
ile Japonyanın azl\ bulun . 

dukları zaman kadar kuv olduğu nekahatın dikkatli 
bir tedavıye ıhtiyaç göster 

vetli değilse bu değişiklik 
diğini, mamaaflh fU anda 

demokrasi devletlerinin at alelacele yapılacak radikal 
zuıundan do~muı değildn' bir ameliyatın tehlıkeli ola 
Cemiyetin mahiyet&, umumi 

cağı gıbi hastanın bu ame -
azalık temin edenıemesi ve liyattan euslı bır fayda gö-
müteaddıd azalarını kaybet · rece~ir.in d~ katıyetle temin 
meıı yüzünden zayıflam11 edilemiyeceğini, her halde 
olsa dahi prensip bakımın nazari bakımdan daha zayıf 
dan buı;tünkü cemi~ et on tcahhüdlere bağlı olarak le 
sene evvelkinden hiçde far min t'dt'cek daha umumi bir 
klı değıldır. B Sandlertn t:emiyctın, da.ha kuvvetli na· 
ııarel ettıgi tehtıke Millet· zariylere bağlı olmakla be 
ler Cemiyetini Hdece mllh

raber a ·.ta adedi mahdud ve 
dud bir politaka Joktrinlni 

bu nazuı yelertnin tal btk save y11hud muayyen hır la -
haaınll intikal ettiremiyen 

lcJm muahedeleri müdafaa 
bir Ct·miyetten dil ha f ayde· 

ile alakedar bir te~ekkül 
haline getirmesine 1röz yum· lı olacağını. asıl ln gün için 
maktır. Hakikaten eğer bu tayin edilmıyen cihetin bu 
gevteklık göııterllecek oluna gün içtn böyle umumi işti-

rakı temin edecek bir Mil· ve yahud diktatörlük pren· 
ıiplerine düıman olan dev- !etler Cemiyetinin kurulup 
Jetlerin cemiyet içinde top kurulamayacağı ve prensip 

bakımından hafifletilmif ol 
lanmalan ve bir grup teşkil 
etmeleri mümkün k 

1
) 

1 
n 8 • acak böyle bir Mılletler Ce

mıyetinin, yeni azaları için 
cak o 1 u r ı a, cemiyetin 

bir kıymet taııyıp taııramı 
sonu gelmiş demektedir Bu yacağı meselesi olduğunu 
hareket aynca demokrasi bildiriyor. 
için de büyük zararları mu 

Dailv Maıl gazetesi Mil · 
cip olacaktır. Çünkü dem letlcr Cemiyetınin yüzüncü 
okrasi mahdud değildır; konsey toplantısı münasebet 
mahdud bir politika grup

iyle nf'şrettiği bir başmaka
unun azası olmak demokrat lede her zaman olduğu gi 
kimselerin tahammül ede

bi yine cemiy~tin lüzumsuz· 
bileceği hiroey değildir . De · luğu ve fazda11zlığı üzerinde 
mokrasiler bir memleketin 

duruyor . lngilterenin oimdiye 
politik hünyesi ve akldeııl 
ne olursa olsun bütün mcm· kadu vaptı~ı hataları bu de 

fa da tekrar ederek Cenev · 
leketlerle dostane münaae· 
betler tesisi tuaftarıdır. Mil reden sadır olacak yeni bir 
letler Cerı iyeti bütün kusur · hareket alemdar olarak Ce." 
l1ırına rağmen bu münase · miyetin mutad muvaffakl -
betlerin te&is ve inkişafı iç - yetsi7liklcrinde en ön safı 
in bugün olduğu kadu bun- iıgal etmesinin memleket 
dan sonra da faydalı olacak , nftmına mucibi hicab blr ha 
bir yerdir. reket olacağını hatırlatıyor, 

Daily Telcgraph gazeleai Milletler Cemıyellni kuvvet 
Milletler Cf'mlyettnıo IOO 

0

lendirmek için İngiltere ıle 
parça ver Yeni bır dünya üncü konııey içtimaı dolayı Fıranırırnın küçük devletler 

EC& 

cenevre müesseıcıinin ara· 
sıra yaptığı toplantılarda 

hıçbir fayda temin etmedik
ten maada, zarctr tevlid etti · 
ğinln de dcfat ile v.;ıkt o\ 
duğunu bildırıyor 

News Chronicle 
M:lldler Cemiyetı 

gazetesi 
konseyi-

nio yüzüncü toplant11ının 

cemiyet tarihinde geçen iç
timııların en mühıml olabi
leceğini, Romanın tehalükle 
beklemesıne rağmen ltalya 
nın Habeııatan fütuhatının 
konsey taraf ıodan tanınmı 
yacağını, bunun harlcınde 

Mılletler Cemiyetini kıymet
li bir mücueıe halinde tul· 
an kovenant maddelerinden 
bazılarının tadil ve iılah 
edileceğı mevzuu bah11edil 
mekte iıe de bunun pek 
mütehamnul gorülmed!ğini. 

İngiltere de Fraosanm ıim
diki halde alelacele hareket 
arzusunda olmadıklarını, bu 
ikı büyük devletlerin bu ha 
rekeileriyle Mılletlu Cemi· 
yetıni bır uçurma yuvarlan 

' makt<ın kurtarmış olacakla 
rına kani bulunduklarını ve 
Jngiltere ile Franıanın Mıl
letler Cemiyetine karfı bu 
vesile ile teyid edecekleri 
ımanlMmın küçük devletler 
üzerinde derın bir ltimad 
ya .. atacağını kaydettikten 
sonra diyor ki: 

.. Bütün bunlar iyi hare
ketler olmakla beraber kafi 
değildir . Bugün için uıl ,la · 
zam olan fey, Çindeki lladi
sat kar,ısında müshe-t bir 
harekete geçmek sureli yle 
cemiyete karfı bağlılığım 

muhafau etmekte olan bü 
yük devletlerin Milletler Ce

miyetini bir r ealite ıeklinc 

sokmak kıuarıoı vermiı ol
duklarını ispat etmektir " 

--"'--'l!J'.!J --· 

tal yan 
-yıııratacağıı. Oraya l<üçük 11iyle hugün Milletler Ct"mi- ıııraııındl\ cemıyete mü~terı J 1 • • 1. A 

bebekler yerleıtircceğiz On yetinClc &zalıklarını muhafa aramalııırıoı hayııiyet kıran 8~8f8 errnm C80Uui me-
larm saçları altından. gözle· za eden bazı millf'tlerfn bi- bir hadııe olduğu kadar leh· ' I. h ı• 

O . . · · · · ri yıldızlardan olacak. Ve le dünya iılerivle cemiyetin likcli bir hareket olarak gö fll\8 S8Y8 a f 
Y hııli:ie Kel, ıuların kızı. o bebeklt:r cllerınde hep daha az meıgul o~ması ta rüyor , üç büyük devletin İtaly;rn matbuatı, Bruno 
anıma ·r çırılçıplak gel. .:tltın elmalarlar oynıyacak rafını iltızam cttlkluini ve muhalif btr cephe aldığı ve Muuolinın itllraklyle İtal -
&nrıya b b 1 
1, cra er yalvaralım. ar. .. dahi\ ziyade "tecerrüd" le- lıir dığerınin de, yani Arne yan tayarecilerın cenubi 
a.nrırn• Gü . AA f'& v / 
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feriyle metıul olmakta ve 
bu hadise hakkında uzun 
tafsilat vermek suretiyle se. 
ferin yalnız tayyarccılerin 
meharcti ile dcRll, İtalyan 
motör!erinln sağlamhğı ile 
de baıarıldıgını anlatmak. 

tadarlar . 
Mussollnl, tayyarecilerc 

hararetli bır tebrik telarafı 
eöndermiıtir. Şair D'Anoun
zio Muuolintye yollad1ğı 

bir telırafta demittlr ki: 
"~enin elinde İtalya, bü

tüo Okyanısları hır tek Ok
vanuı haline getirmiftlr . " 

İtalyan matbuatı, f ran
sanın 1940 Japonya olimpi· 
yadlarına karıı aldıjı cep
he hakkında ya2&lar yazı -
yorlar. ita lyan ıazet~lerine 

göre, F ran11z spor mahflllc· 
ri P arlıte yapılacak enter
nasyonal biıikletçılik kon
gresinde, yolun uzakhğanı 

ve masrafın çokluğunu ileri 
ıürerek sporcuları Tokyo 
olimpiyadlarma lttirak et· 
meılni teklif edeceklerdir. 
İtalyan matbuatı, Fransanın 
hareketini tenkit etmekte 
ve İtalyanın bu nevi sabo· 
tajı reddcdcceiinl söyle 
mektedir. 

Matbuat İtalyan miliı 
teşkili.tının onbcıincl yıldö· 
nümü hararetle yadetmek· 

tedir Ru münasebetle OD

bin milıa Duçenin Jnüode 
resmigeçit yapmıılardır Ga
zeteler . Milislerin gerek re
jım, gerek İtalyan için yap
tığı hizmet ve fedakarlıkları 
tebarüz ettirmektedir. Trab· 

luıgarpte , Hahctistanda ltal
yada ve İspanyada İtalyan 
lık uğrunda ölen milislerin 
realmlerl neıredilmiıtlr . Mat
buat mili5 tetklhitıoa "f aıiıt 

gardiyanları" ismini ver
mektedir. 

Gazeteler, Ftlietln hak· 
kında uzun yazılar ya7.mak· • 
ta ve İngiltcrenin bu kıteıda 
kullandığı hi\ıin ılyaaayı 

tiddetle tenkit etmekt~rllr. 

Hu hususta el Balag ve el

Mıarınin ncırlyatmı hemen 
hemen aynen nakletmekte . 
dirler. ---- · neşıııden bir ırıuza ıer ı eı se hine olduklarını, fakat ingil- rikanın. israrla uzak kaldığı Amcrikaya yaptıRı hava se 

--~~~~~~~~~~~~~----!!'"-------------......s--........ --~..-~~!"""'"'!-" ____ mlllll!lll!l!!l!ll!!!!!!!!l----'-iıl!~~-=-------~---------------------
Gccelc Yln kendinizi 

lam bır . 
sedı emnıyet içinde his-

RYor ınuıunuz? 
imci ıle ye l ··ı l' .. 

o~. 1 fi go ge 1 ırı ..,ol. crılc _ 
baktı mutekebbirane 

- c i 1 eceleyın korunmak 
ç 11 kapal 

y il •ra ıhtiy\\cım yok. 
1 1 •11lı: 

iyi b Bun11 bılmek cidden 
lr tey . 
B • 

F ınkl u g~nç kadın latif, 
eıtcın 1 t 1. . 

ile f ı. 1 s em ı bır eda 
ll{rini - l 

bur •oy edi, fak at biz 
dik aya çalıtmak üzere gel . 

Vıllıa _ 
llo mı, kuılahça bayan 

K•na. bakarak: 
- N 

ecl . e Z&nıan olursa olıun 
a ırını. dcdt 

Crllne · 
dit elti onu parrnağile teh-

ket : crnck ııalonu ile pa-
1feıini k 

açınız:.· ayıran apıyı 
dar 01·;•Yan hız.imle alaka. 

a7. . 
K.adın· 
- z dı. llnncdcr mt11nt7.? De-

Cran 
Pııın c apartmanın dıt ka. 1 

a Rcldı· k j •ini t • apı, çerçeve 
•t•iıd:'ll•tncn örttürdü ve 1 

y olıun 1 

uk•rıaa l 1 
teçcbil 0 sun anahtarın 
[._ · eceğl bir delik yoktu 

···ıııret k ı· 1 ıdı kapalı tdt, 

fakat ıüphesiz ki, bu kilit 
ancak anahtarın çevrilmesi· 
le kilitlenecek nevidendi 
Sonra o, Vı\liamsın açtıaı. 

müteharrik kapıdan mutba
ğa geçti. 

Ona: 

Sahanlığa çıkınız v~ 

kite önünde durunuz, dedi. 
Erzak alınan kişc açılmıf· 

lı Fakat bir kadem murab · 
bamdan fazla değildi. Vıl 

liams diğer tarafa gelince 

Grane onll sicimin ucunu 

uıattı 

- Tutunuz, dedi . 
Yuma~ı açarak, ıalona 

~eçti ve oturma odasının 

küçük nıaıaııı yanında dur 

du Bir kitap yardımlle -

bır Candıde nüshasıle iğne 

nın ucunu masanın bir ya· 
rığına tutturdu; sonra sici · 
mi keıdi ve onu gevşek bir 
düğümle iğneye düğümledi. 

İğnenin çıkmaması ıçin, si 
cimi ihtiyatla gererek Villi· 
llmıa doğru yürüdü . Bayan 
Hogan ve Finkleatein fev 

kalade, ıaıkın ~aşkın, bü· 
tün bu hareketleri takip 

ediyorlardı. Villlamı110 ya
nında durarak, Grane blr 
maymuncuk aldı ve bunu 

oturma :>daıına geçirmek 

ü1.ere, yemek ıalonunun dı-
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1 

varı karıısında sicımin bir 

dirsek teıkil ettiği yere ka 
l dar kaymaııt için bıraktı . 

ı Anahtar dönemeçte durmuş 
ı e>lduğundan sicimi sa ratı, 

fakat ip iğneden çıktı ve 
anıııhtar kuru bır gürültü 
tle tui(laların üzerine düttü. 

Grane: 
Allah kahretsin! Dedı, 

olmuyor 

Vıllıams odaya Clöndü 

ve: 
Peki! Bay hokkabaz 

timdi bıze 01uvaffaktyetini · 

zi anlatır mııınızi' 
Anahtarı bır sicim üz. 

erinde erzak kiıeslnden , ot
urma odasına kaydırtmımın 
kabil olup olmıyacağını gir 
mek i~tiyordum; sonra sert 

bir darbe ile skimi toplu iğne- 1 ıien çıkarmak ıuretile analı· 

tarı masa üzerine düıürecek

tim. 
Bayan Hogıwa ığneyi ver 

dıği gıLi, sicimı de yumak 
yaptı; o anda. kadının yal- 1 

nıLca açık sarı bır sutiycni 
bulunduğunu gördü. 

Masa üzerine anahtarı 
kaydırmllk ve siçlmi topla· 

mak için katilin saatlerce 
uğraıacagını tahmin edemn 

Şayet biri ona ne yaptığını 

ıorana "lç.cride birisini öl
dürdüm ve baıkasını, kapı 
yı diğer bir insanın ' apadı· 
ğına inandırmağa çahııyo · 

rum." Diye cevap verir. 
Finklcstein: 

Anahtarı oraya bıra 

kacak bir terbiyeli maymun 
getirilebilir, dedi. Hir may
mun da lf kife!tinden geçe· 
bılir. 

Vılliamı gevezclil< etti: 
- Banyolugun borusun 

dno tırmandırılacak bir fok 
da o l abılir . 

Bayan Hogan eh kalça 
sında bağırdı . 

llangi tımar hanefJen 
kaçtın ı2 :J Fakat siz kaçaksı 
niz! 

Graoe:: 

Bizi ayıplama, dedi. 
İlk defadır ki, senelerdenbe 
ri dııara çıkmış bulunuyo· 
rUL. . 

Siyah divana oturdu: 
Bayan Hogan, polisı 

bu apartmanın ıçerden bay 

Vestlilndın anahtarile kapa 

lı oldu~unu inandırmak lı· 
tediğ ınlzl farz edlnız. Sizin 
için ister anahtarı masa. üz 
erine bırakmak ve k11pıdan 

değilde herhangi diğer bir 

Vl\aıta ile dııarı çıkmak icap 
ehin , i~ler kapıdan çıkmak 

ve anahtarı masa üzerine 
kapıy ı yeniden açmadan 
koymak lazım gelsin; nasıl 

hareket ederdiniz? 

Bay. n Hogan ıcrtçe por 
!akal rengi buklelerini sal 
lıyarak: 

Bılmem , dedi. Zaten 
ben, bahse giriılrlm ki, ka · 
pıyı kapamıf olan bay Veat· 
landın analatarıdlr, vak tile 

gazeteleri okumuı ve silaha 
kul l ananın o olduğuna ıüp · 

he etmemiıttm . İnsan böyle 
serserilere güvenmemeli . 

gunu nereden biliyor· 

ıunu.z? 
Poli~ doı;tlarım vardı. 

Grane baham pahalıya 

mal olacağını düıünerek: 
- Bahse giritlrdim. dedi. 
Fakat biz bay Veıtland 

için çalıııyoruz. bayan Ho· 
gan, binaenaleyh onun ma· 
sumiyetioi kabul dmiı olma· 
mız lazım . 

Bayan Hognn derhal atıl· 

dı: 

Onun için u.zun uman 
ça l ıımıyacakunız YAinız sü 
ratle bir~ey bulduiunuz 

zaman. 

Finklcstetn: 
- Ne olursa olsun, bu 

nun yeri burası deaıl, diye 

söyledi. 
Grane: 

Villlaou, haydi, vatak 
odasıod11n çıkmak için vası

ta olup olmadığına bak, de
di. Ben bir çareihal bula· 
cağımız kanaaUodeyim. 

Finkleıtein söz aldı : 

- Katil içerden ıürıulü 

pençerelerden çıkamaz; yal· 

nız bir kapı var. 
SÜRÜYOR 
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Bahkesn Ma~~eme Bs Katipliğinden: 
Açık arttuma ıle paraya 

çevlrHecek ga yr i menku ün 
ne olduğu iki ev ve altı par 
ça tarla. 

Gayri menkullerden ev, 
Oruçgazi mahalleıi türbe 
çıkma zı ıokağı 98 No. lu 
1ağı Te ll i bayraktar oğlu Ah· 
met haneıi ve ıoJu tarik, 
arka sı Mehmet hiıneıl mııf 

hi11eıı ve önü yoJ ile mah 
dut hlr bap hane ve yine 
Okçukara mahalleıinde ki 
in sağı Hacı Ratit haneıi, 
ıolu Muıtaf a baneıi ve ar
kası Davut hanesi ve önü 
tarik ile mahdut hane. 

Ve Balıketirln Garipler 
mezarlığı mevkUnde tarkan 
Ocaksız Zade kerimesi 
Emine, flmalen tarik , gar· 
ben Nurullah oğlu Muıtafa, 
cenuben mukaddema Melek 
Zade Hacı Abdullah elyevm 
Hacı hafız Mehmet tarlaları 
ile mahdut bir kıta ve yine 
ayı mevkide!_ ıarkan Cemi· 
leve Ganime tarlaları, ce. 
ouben kambur hafız ojlu 
Mustafa, tlmalen tarik , aar
ben tarik Ltle mahdut bir 
kıta tarla ve yine Koıu 
meydanında tarkan Dikitat 
otlu Alt Çavuı, ıtmalen ta· 
rik, garben SalJh tarlası, 

Gömeç Nahiyesi 
Muhlırhömdan 

Gömeç nahiye merke'dn· 
de ve çartı iç•nde tarafları 
ıağı Oıman kahve" ıolu he· 
yeti ıhtiyariye odası arkaıı 
Molla oğlu Ahmet avlusu 
cephesi yol ile mahdut mü · 
tevefiz Galata bankalar cad
desi cenaral han .ktncl kat 
J 3 · J 5 . nurnarada Mehmet 
Nıyazi bey ve vereıeieri İı · 
mail Yümniye ait bir bab 
dükkin Gömeç heyeti thtı · 

yarlye&inin 14. 5.937 tarıh ve 
25 numaralı kuarlle ve .... 
ehli vukufların takdir ettik · 
leri ika yüz ltra bedel muk· 
abtlinde menf aatı umumiye 
namına temhkine karar ve 
rilmlt ve bedelı olan ıki yüz 
lira da Birhaniye Ziraat ban· 
kasına milkbuzla tevdi ed
ilmiı olduğundan ali.kadar· 
ların a alümu olmak üzere 
ilan olunur. 

cenuben Çıkırıkçı oğfu tar· 
lası ile mahdut bir kıta tar · 
la ve 'yine birinci türbe ıol · 
ganı mevklfnde tarkao Solak 
oğlu A bdullah ve Lb.ı oğlu 
Halil, ılmalen tarik, cenu. 
ben Ankaralı Mehmet tar
laları ile mahdut bir kıta tarla 
ve yine Kavukçüyüzü mevki
iode tarkan Hacı oilu Hacı 
Süleyman, ılmfllen Mirahor 
Hasan halen Ocakıızzade 

Hakkı , cenuben Çengelzade 
Ali, garben tarik ile mah
dut bir kıta tarla ve yine 
blrinci türbe ıoluganı mev. 
ktinde tarkan Hacı Alf, ti· 
malen lbrahim, garben lı 
mail. cenuben mukaddema 
Hacı Hafız elyevm Ankara
lı Mehmet vereıeıi tarlala. 
rtle , mahdut bir ki ceman 
altı parçadan ibaret tarla . 

Artırmanın yapılacağı yer: 
Balıkeılr mahkeme kalemi. 
Gün 7 · 3 · 938 ıaat 15. 

lıbu gayri menkullerin art · 
hrma tartname J 5 2 . 938 
tarihinden itibaren 699/436 
No. ve 28 - 6 - 937 tarıhli 

kararla mahkeme kaleminin 
muayyen numarasında ber
keıin görebtlmeıi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak •ıtlyenler 

iıbu ıartnameye ve 699. 436 
No ile memuriyetlmlze mü 
racaat etmelıdir 

2 - Artırmıya tıtirak için 
yukarıda yazıl. kıymetin 

yüzde yedi buçuk ntıbetin 

de pey veya milli bir ban 
kanın teminat mektubu tev
di edilecektir. 

3 - İpotek sahibi ala
cakhlara diğer ala kadarla · 
rın ve irtıf ak hakkı ıahlple 

rinin ıayri menkul üzertn
dek• haklarım huıuıt He faiz 
ve mauaf a dair olaa iddia -
larını ltbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi~ ıün içinde 
evrakı müıbUelert tle bir· 
likte memur•yetimize bildir
meleri icabede~. Akıt halde 
hakları tapu teıcill ile ıabtt 
olmadıkça salat bedelinin 
paylatma11ndan hariç kain. 

4 - Göıtertlen günde ar · 
tırmıya iıttrak edenler ar
tırma ıarlnamcılni okumuı 

ve lüzumlu malumat almıı 

ve bunları tamamen kabul 
etmlı ad ve itibar olunur. 

=============:! - Tayin edtl•n zaman· 

Edremit Aslıye 
Mahkemesin~en: 

Edremidin Zeytinli köyün 
den l::.zıneli Mustafa kızı Fat. 

manan kocası Ormaoeh ka · 
zuının H armanuk na hiyesi 

r.ıin l§Yan köyünden Zekeri· 
ya oğlu Kadt. aieyhıoe aç 

tığı boıanma davasının ıcra 

kılınmakta olan muhakeme 
ıinde mGddeaaleyh namına 
çıkarılan gıyap karariı da 
müddeaaleyhin ikametgahının 

meçhulf yeti baaebi le bı l a 

teblığ iade edılm it olduğun 
dan ili.nen tebllğa t icrasına 

karar verilerek muhakeme 
lerf 17 3 938 saat ona bıra· 
kılmı ş olduğundan müddea
aleyb Kadirin vakti mezkğr· 

d~ ya bizzat gelmeıl veya btr 
vekil göodermeıi akıl halde 
muha kemenin gıyabında de· 
vam edeceği ve bir daha 
mahkemeye kabul edilmi 
yeceğlnden gıyap kararı te 
bliğ 'yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

da gayri menkul üç defa 
bağmıdıktan ıonra en çok 
• .ı.rtırana tbale edilir. Ancak 
artarma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmtı be· 
ııni bulmaz veya · ıatıı ıati 

yen alacağına rüchani olan 
diğer alacaklılar bulunupta 

beden bularan o gayri men 
kul ile temin edilmiı ala 

ca k l arının mecmuundnn faz · 
laya çıkmazıa en çok artı· 

ranm teahbüdü bakı kalmak 

\;zere artırma on beı gün 
daha temdit ve on beılnci 

günü aynı ıutte yapılacak 

a rtı rmada bedeli ıatıı iıti 

yenio alcıcağına rüchani olan 
dığer alacaklıların o ga yri 
menkul ile temin edilmiı 

a lacakları mecmuundan faz 
la ya çıkmak ıartile en çok 
artırana ihale edi lir. Böyle 
bir bedel elde edılmezse 

ihale yapılmaz Ve sa ttı 

talebi düıer . 

6 ·- Gayri menkul ken 
dıalne ihale oluna n kimıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ıha· 

'IU&~OJLI 
::s:sx: me & -· 

Manyas 
Kayniakaml ğından: 

Eıkl Çatal köyünden ( 6 ) mükelleflerin verıl borçla. 
rından dolayı idare heyeti kararı ile atağıda iıim ve tıim
lerl hizalarında hudut ve mevkileri ile dönüm Te miktarları 
yazıla gayri menkuller 18· I · 938 tarihinden 8 2-938 tarihine 
kadar 21 gün müddetle müzayideye konulmuı lıede tim. 
diye kadar yapılan ilanata rağmen talip zuhur etmediğin . 
den me~kQ.r araziler 8 2 9..>8 tarihinden l 8 2 938 tarihine 
rastlayan cuma ıünü ıaat 14 de kadar daha on gün miiddetle 
temdit f'dilmlıttr. Talip olanlar yevmi mezkflrde ve yüzde 
on dtı!pozlt akçaları ile hazır bulunmaları ilan olunur. 

• 
No: Me•kti Dönüm Hudut 

118: Çubukluk 30 502 Şa. Sadullah. G . bay Hü· 
ıeylo . Şt. bay Hüıeyin. C. 
bay Hüıeyln ve Llz Haıan 
vereıeıl 

9: Ukuıça dervit 

J 3: Eten ıeçidl 

" 
bayırı 

5: Ôküz Çayır 

8: Köy clvar1 

Manyas . 

626 00 Dere. G. yol. Şi . Dün
be Ç. C Hüıeyln: Dervlf 
vereıeıi 

3 393 Kadir. G . Azmak. Şı Az· 
mak C. bay Kazım: Ha· 
fız Sait 

4 3 l 4 A ne G. Şerife. Şl. Ha 
bibe. C. Recep: Uzun 
Mehmet. O . Kadir 

25·610 Kendi. G. Yavaı Hüıe

yln Şi . Meclt. C. Derviı 
o . kecep 

10·000 Yol. G Şerife. Şi. Hen· 
dek. C yol: Çolak Ömer 

1 - J 

ti ŞUBAT 113' 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

J - 316, 329 doğumlu piyadelntn hepıl ve 330 do-
ğumlu piyadelerin bir k11mı btr hafta ıonra celp ve ıevk 
edileceklerdir. 

2 - Toplanma günü I 6.Şubat 938 çarpmba günüdür 
15 tubat ıah aktamıoa kadar bedeli nakdi alınacaktır. 

3 - Yukarıda doğumları yazılı erat, kendi adlarıo• 

davetiye yazılmamıı dahi olıa yine ıubeye geleceklerdir. 
4 - Diğer ıubelerden olup mıntakamızda bulunan bu 

doğumlu yabancı erat, hemen ıubeye geleceklerdir. 

Balıkesır Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez btrldderinln senelik ihtiyacı olan ( 7000 ) 
kilo Zeytin yağı 24-Şubat 938 Perıembe günü ıaat 11 de 
açık ... ekılltme ıurettle, mukavele ye bağlanacak tar . Kıymeti 
muhammeneai (2.940) liradır. lıtekltlerin ıartnameılnl gör"' 
mek için her gün, eksiltmeye ittirak edeceklerin vakti mu
ay-y eninde muvakkat teminat akçası olan (223) liralık te· 
mlnat makbuzu ile Kor Satın Alma komisyonuna müra-
caatları. 4 - 1 - 47 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Ayvalıkta Süvari ktıla11nm tamiri için 21 /Şubat / 938 
pazartesi günil 181t 15 de açık ekıtltme ıuretlle mukave~ 
leye bailanacakttk ~ıymeti muhammenest 3000 liradır· 
isteklilerin ıartname ve keııfnamealnl görmek için hrr 
gün ve eksiltmeye lttlrak edecekle~ın de vakti muayyenllJ• 
de tik teminat akçası olan 225 ltra teminat makbuzlarıle 
birlikte Edremit Tüm aatıDalma liomlıyonuna mür•· 
caatları . 

<4 - 1- 44 

Kaymakamhğından: . 
Haydar köyünden ( 13) mükellefin vergf borçlar1ndao Balık es 1 r Na f 1 a 

dolayı tdare heyeti kararı ile aıağıda lıim ve isimleri hl · 

zaJarında hudut ve mevkiler ile dönüm ve miktarları yazılı M •• d •• ı •• w •• d • 
aayrl menkuller 18 ı .938 tarihinden 8 2 . 938 tarlhlne kadar u u r u g un en. 
21 ıün müddetle müzayideye konulmuı fıede tlmdtye ka · 
dar yapılan tli.nata rağ~en talip zuhur etmediğinden mez · 
kur arazilerin 8.2 938 tarihinden 18·2 9J8 tarihine rastla 
yan cuma günü saat 14 de kadar, daha on gün müddetle 
temdit edllmiıtlr. Talip olanlar yevmi mezkurde ve yüz de 
on depozit akçaları ile hazır bulunmaları ilan olunur. 

Mevkii Dönüm Hudud Eıaml 
83: Söğütlük 15 743 Şa : Mahir , G. Nuri, Şt. Hendek 

66: " .. 5 -280 

56: .. " 
18-122 

33:Çayar bayır 2 202 

7: Söiütlük 5 · 829 

31: " " 
5·289 

29: Ada 2-332 

5: Göl mmrhk 13 2S2 

O: Söiütlük 9 353 

1: Kırlanaıç 14.658 

ı: Söğütlük 16-881 

5: .. " 
24 344 

: Kulak 2~5 l 15 

C. Murat, bacı., bey o . Rauf 
.. Hendek, G . Yol, Şi . Mehmet, 

C . Hendek: Haıan O Kimli 
.. Yol , O . Firdeves. Şı Hayriye, 

C. Yo1• Ahmet Hüınü 
,, Ahmet, G . Abdullah, Ş. Ab· 

duUah, C. Harun: Mehmet o. 

" 

Ki.mtl 
Muıtafa, G. Mehmet, Şi Muı 
tafe., G. Dere: Kokucu Muı · 

taf a 
• He.ıdeL:, G. Dere, Şi. HeDdek 

C. Kard l: Küçuk Ahmet 
.. Mahir, G. Fert, Şa. Ntzamet· 

Un, C . Mahtı : t-lurflt . O. Tahir 
" Şehrln•z, G. Yol, Şt. Şehrl

oaz, C. 8 . Süleyman: İzzet 

O. Kadir. • ·• 
,, lımall, G. Hayriye, Şi. İımail 

H: eıı Zekiye 
,. ' Bay Hüıeyın, G. Hilmi, Şi . 

Hulki, C . Hendek: Zekeriya 
O, Mahmut 

,. Mahir, G Ze kiye , Şi . Azmak 
C. Ferit: Çolak Ômer. O 

,. Seniha, G . Muatafa, ;;ıi . Az · 
mak, C. Mahir : liaaanı Ômer 

.. 
O. Ha1an 
Yol, G . Memlf, Şi Köy tar · 
Jaaı , C Kendi: Hay Hüıeyin 

: Sungur bayır 85 21 O .. Yol, G . Yol , Şi. Mezarlık, 

C. H Süleyman. Uay Yuıuf 

le kararı fesholunarak keo 
d isinden evvel en yükıek 

teklifte bulunan kimse arz
etmiı olduf'n bedelle alma· 
ğa razı olursa ona, razı ol 
maz veya bulun nazaa he 
men on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkarıhp en çok 
arttırma jhale edilır . 

İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 

vereıeai 

beıten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmakaızın 
memudyetimizce alıcıdan 
tahıil o lunur. 

ltbu malin yukarıda göı. 
terilen 7 3 938 tarihinde 
mahkeme kalemi oduıoda 

itbu ilin ve: göste rilen art 
tırma ıartnameıi dairesinde 
aatılacafı ilin olunur. 

1 - Açık ekıiltmeye konan it: Balıkesir - Bandar1D• 
yolundaki Karadere köprüıile Balıkeılr · Bursa yolundaki 
Yayaköy köprülerinin pre inıaah olup keıif bedelı 1534 
lira 88 kuruıtur . 

2 - Bu ite alt doıya muhteviyatı ıunlardır: 
A Ekıtltme ıartnameıi 

B Mukavele projeıi 
C Bayındırlık itleri genel tartnameıi 
D Fenni ve huıuıi ıartnameıi 
E Ketlf cetvelleri ve projeler 
lıtiyenler keıtf doıyaaını Balıkesir Nafıa müdürlü· 

jünde görebilirler. 
3 - Açık ekıiltme 18 / Şubat / 938 tarihine rulıyeP 

cuma günü aaat 15 de Balıkealr nafıa müdürlüjünde ku· 
rulu komisyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Ekıtltmeye girebilmek için 1 IS lira J 2 kuruılu1' 
teminatı muvakkatenin mal ıandıjına y1t lırıldığına dair 
makbuz veya bu miktarda ıayam kabul banka mektubu 
ve yukarıdaki iti yapabileceğine dair nafıa müdürlüğüo• 

den ekılltmeden en ıon sekiz gün evvel müracaatla alın• · 

cak müteahhitlik veılkatı veya bu ite ıirmlye ıallhtyel 
veren evrakı müıbite ile birlikte nafıa vekaletinden ahP' 
mıı müteahbıtlik vealkaıının ve 938 yılana alt Ucaret ve" 
ılkaaınıo •brazı gereklidir . 

5 - lateklilerin 2490 numarala kanun hükümlerıoe 
göre bu evrakı hamilen ilan edilen ıün ve saatte Balıke· 
ıir nafıa müdürlüğünde bulunmalara ilan olunur. 
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Defterd rlıktan: 
Türk para11 kıymetini koruma hakkmdakı 12 numaı• 

lı kararnameye ek kararnamenin hükümleri da 'restodt 
altın ticareti ve altın ahı verlti ile meıgul olan hakilıi 
ve hükmi ıahHl arın mezkur kararnamenin dördüncü mad' 
desi mucibince tutmak mecburiyetinde oldukları defterle · 
rin numuneleri hazırlanmıştır. 

Ahın ticare~i yapmak üzere Maliye Vekalettnce meı· 

un kılmmıı olan bankala rla kuyumcu ve antikacılar gibi 
ıanal ve ticaret erbabıoıo ve dlfçilerin ve hurda ve1ş 

masnu altın alım ve satımını ıanatı mutade halinde ict1 

eden hakiki ve ya hükmi tahılların azami bir hafta tçindt 
idarem ıze müracaat ederek mezkür numuneleri almalef1 

ve defterlerini ona göre hazırlayarak tasdik edtlmek ü:ı:e· 

re (defterdarhğımıza) ibraz eylemeleri lüzumu ilan olı.J ' 
nur. 
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