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Yeni Avusturya Kabinesi Siyasi 
Mahkümlar için Umumi Af ilan Etti 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON IKlNCI YIL SA Yla 3782 

Avusturya Yeni Dahiliye 
Nazırı Berline Gitti. 

Vilayet Umumi Meclisinde Dün 
Yapılan Konuşmalar .. 

Nazır Hitler T arafındanKabul Edildi 
Al11nrı, Amtuıyı dıhilıye nızııttlrn msındı bir mesai birliği kuruluyor. ingıl· 

lıre, frınıı, Amerika Awusıuryı ~i~iıeluine ~üJOt ıhemmiyıt ııriyırlır. 

Dünkü Toplantıda Muhtelif Evrak EnciJmen· 
lere Havale Olundu. Enciimen Rei•i Ve 

Mazbata "Muharrirleri Seçildi. 

t V&Jına, 17 (AA) - Avut· 
ur,a lrabınesi en mihim 
••~klaaı,etler de dabıl ol 
••• la 
la ldı •re SIJatl mOcrtmı .. ,. 

• nıcl. umumi af i ln et 
•ittir. 

Franea l •e nııhere ayra 
aJrı Be lı k • 
A ' Dde 1 elçUertnl 
d •-tur,, bldtaelerı hakkın-
16• Alaaan hGl&6 r: etlnden ma 

... illet • 11D•ia memur etıpıif ve 
"-YUltUtJ da •nan vaalJetıle alika 

r oldal&ıaraDı bUdtrmtılerdir 
AvaaturJanın Jenl dahili· 

~e D••arı Berltne ıitm•ı ve 
.:tlter tarafından kabul edtl 

t lr. 

lau Berllndeki ıiJatl mehafıl 
&IJarettn iki memleket 

:~:·.:~a laer tirli suıtefeb-
• mani ve bdbaıaa 

h.'tacırlar meıeleıl, hudut 
f h ı .. ıer1 baldundalcı sulte 
Al lal•lere ••nl olmak lçlu 
~ .. ••nJa ile AvaıturJa da-

IJe •aaaretlerl ara•nda 
. •ıkı bır me1aı btrlıtı Japıl 
-~-· ••dar olacal•dır 
a ır Vaıınıton telırafına 

.! re:._~•rlka hariciye na 

B. Hltler 
aaretl Avusturya lıtikllllntn 
hukukun m"vcut ve fakat 
fıilen ortadan kallcmıı oldu
la flkrlndeclır we Almanya
nın 6nClmhdeki manana11 · 
nın Çekoslovakya lstlkame 
tinde çevrllebil•ceilnl tah· 
min etmektedir. 

BiUln Polonya ıazeteleri 

Rusya Deniz Kuvvet-
1 erini Artırıyor .. 
lllllrı -,~~imtık. Dıı iialiıtın va tıbiı ya hudutla· 
rıı bmt tıhıit ıtıılsıi 1l•••lırı hıymna dOsDıdü 
• ..:•kın, 17 (RadJo) - S9n bGsata ıırııerelc, bOtün Le -

an haberle - R • lar V re ıore uı nlnırad ve havallılnl ahali· 
• lldlvot k d M lıetan ° ' ıı onto den tecrl j eylemlıUr. 

da I~ StblrJa hudutların· Pariı. 17 (RadJo) Al-
huadurlDa~atrpd taJareıl bu- man matbuatı, M Sta1 1nın 
al&L a arlar. Bu haber 

~•dar •eh f ld 1 son beyanatanı tenlud ede 
UJ & ı e te lt 

;aclarmııtır. rek ııddetlt hOcumlarda bu 

Jet ~ra.. 17 (Radyo) Sov· lunmaktadır. 
,

111 
d uı,a, dlnJanın en bG Allkadarlar; ~· Hitlerin 

karar :ll•nrnaıını yapmaia bu ayın 20 11nde Ray ıtai · 
da te ermıı •• (Lenlnırad) da irad edeceğı nutukta Bol
•aet ... •d~ceıı blylk ter. ıevtzme çatacaiını tıildırı 
-. er •~ın tlmdlden te,eb ,orlar. 

Bükreşte · 
lln te111i imııci 111-
-. kil ıdıl~i 

Rort •ı, 17 (Rad•o) 
er AJ dea: Aı1& ••11 muhabirin· 

talı .. at •rl idare, verilen 

"''•dta~.:•l•en m6he,,ıç 
9Cael.t neıreden bazı 
et•ı~ı l••etec:llerı tevkif 

· Beyrut, 17 (Rpdyo) 
LObnan Baıve"lli , Franıa 

Suriye muahadeslnin Fran 
•ız parllmentoıunda mOza· 
keresi eına11nda hazır bu· 
luamak lzere mart içinde 

Parlıe 11tbıele karar ver-
1 ı r. Bu 1 ı •lerı b ı•zetecl erin mittir. 
tir. F•ts. enGa blldtrllmemıı ==""""""'===-==-==-....... === 

te•l&ıf ....... t •6,lendljine ı6re manyada dahili vaziyet bak-
-.u... 1 k J h •tada l .. ıazetecl er ara· ınuan eyecan verici ha 

......... IDerlka ve lnıillz berlertn neırtle allkadar dört 
&aL~•rı de •ardır. ecnebi muhabiri divan harp. 
: -..., 17 (AA) - Ro. çe ıorıuya· çektlmlttlr. 

Avuıturya hldtıelerlnln Po· 
lonyada uyandırdığı endiıe 
lere tercüman olmaktadır. 

Hükdmet gazetesi: •Alman 
gentıleme ıiyaıeti Avuıtur· 

yada mühım bir zafer kazan 
dı Avustur1anın Almanyaya 
ilhakı kan dökülmeden ba 
ıa nldı ., Diyor. 

Mussolini 

Vlllyet Umumi Mecllıt 
dan ıaat 14 de ikinci reis 
8. Feyzi Sözenerin riyaae
tinde toplanarak ıörüımele 

rine devam etm •ıtlr . 
Evrakı varide araıanda 

ıunlar bulunuyordu: 

" G6nen kaymakamlıiının, 
tOtüncO adında yeni bir na· 

htye teıktlt haklundakt ya 
zıaı ve nafıa ten memurlu· 

llmı ·ı yayı kıhıı gonderdı 
Hamburı, 17 (RadJo) -

Habeıistan mabıul(i y(iz bin 
kilo kahve bura,a vOrud 
etmtıtar. Bu kahve, Alman
yadaki fakirlere tevzi edil 

ğunun tanzim eltlil rapor; 
Bandırma kaymakamlıiının 

Bandırma kaz1111ına alt ıhu 
yaç raporu; Bandırma lıke· 
leıtnın bir haziran 938 den Vilayet Umumi Meclisi içtima halinde 

mek Ozere ltalJ• Baıveklll 
Mu11ollnl tarafından 16nde 
rllmııttr. 

itibaren denlzyollarana dev· ma memleket hastahanesine 
rl J&zımıeldtflnden bele· yapılan 3500 liralık yardımın 
diye biitcesinln bu y6zden 19 bin llra1a çıkaralmaaına 
yCizde elli nlıbetlnde bir va. dair Sıhhat Milclilrl6tGnGn 
rldat nokaanhlı karı111nda 1 dileil; Balyada açılan hay· 
bulunduiu, onun lçln Bandır · van panayaranın Yenice ka-

za11 pana7ırlle aJnı tarihe 
rHtladıfından 8a1Ja pa•· 
yarının 30 maJ11& bırakıl· 
ma11na dair ka1makamblaa 
yazı11; Erdele bir beleclt1e 

(Sonu ikinci .. ,fada ) 

lngiltere, ltaJya lmpa- Ç i n Yüksek Müdafaa 
ratorluğun~ Tanıyacak M e c 1 is i To plan d ı •. 

---------------
8. ~em~erliyn ilı 8. Edın ırısmdıki ihtillf[hılleldu. 

ingiltarı itılyı ilı ınlııacık 

R. Çember/ayn B. Eden 
Londra . 17 (Radyo) - 1 cekUr. 

Beıvekil M. Çemberlayn ile Halbuki, lngillz hariciye 
Hariciye Nazm M. Eden nazm Eden, bu buıuıta ace· 
araıındakı thtilif tamamen le etmemek ve teenni ile 
zail olmuıtur . 

lnılllz kabinesi, harici ve 
dahili meıelelerde yekviicud 
bir halde hareket edecek ve 
ltalya imparatorluğunu ta · 
nı1acaktır. 

lnıılız gazetelerinin neırl · 
ya tandan anlaııldıfına ıöre, 
lngiliz kabinesinde baıvekil 
le hıuiclye nazara araıında 
çıkan thtilif baılıca ıu 1e 

beptendtr: 
Baıvekal, Akdeniz, lıpan -

ya ve Yakın Şark etrafında 
lngtlterentn vekarına uyar 
bir ıelci lde Mu11o!ini ile -· 
mümktln oldufu kadar ça 
buk - uyuımak istiyor. 

loglll;ı baıveklllnfn kana· 
atine göre, mevcut lngıltz 
- ltal1an ıerginlıtı zail 
o!u;aa, bundan, dloya pi 
JHaları blJiik faJda ıöre· 

hareket etmek llzımıeldill· 
ol ileri ıOrmektedlr. 

De,11 Expre11, baımakale
ıtnde ltalya ile uzlaımak 
haıuaunda "icap edene da 
ha ziyade bekllyebllirlz.,, Dı. 
yor 

t==.================== 

Danimarka 
Mımlekatimiz~ın ıırıp vı 

hah ılıcık 
lıtanbul, 17 (Huıuıl) 

Tirkiye Danimarka 
ticaretinde bloke alacakların 
taaflyeıl için Danimarka bü
k6mett Tlrklyeden 100,000 
kron kıymetinde ıarap ve 
aynı kıymette balı aabn al• 
mala karar •ermlftlr. 

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

Ynkıık kuıındınlır ~ıııti Lung~i ızıriaı ''"~n ·Ja-
pon ilıri hırıkılini ~urdırıık icin tı~~ir~r ıld1. 

Londra, 17 - BltGn Çın 
aakerl ıef ferinin lttlraklle 
Hanlceuda mOblm bir top
lantı yapalmıt ve Lunıhal 
deniz yolu üzerindeki Japon 
ileri hareketini durdurmak 
için almması tcabeden ted
birler ıörütülmOttOr. 

Bu cümleden olarak Sarı 
nehrin sahil ıedlerlnin yıkıl 

ma11na karar verilmlıth· Bu 
hkdırde nehr in civarındaki 
bütün arazi sular altanda 
kalarak, Japon askerlerinin 
ilerlemesi hemen hemen im· 
kin11z olacaktar. 

Bundan baıka, bazı mev· 
kilerde ıtddetll bir mukave· 
met göıterllmesl de karar 
laıtmlmııtar. 

Londra, 17 - Hanlreudan 
alınan haberlere ı&re Çin 
hükiimet ricali biiJCik bir 
hayli ınklıarına uiramııtar. 
Çünkü Moıkovadan hen6z 
gelmıı olan yeni SovJet el · 
çiıl , Çtne aıkeri J&rdım Ja · 
pılacaiına dair hiç bir vld 
ve teminat ıetlrmemııur. 

Şanıbay, 17 (RadJo) -
Fran11z hlkdmetlnln mlda· 
haleıl Gzerlne Slmotojakl 
limanında Japonlar tarafın 
dan tevkif edalmlt olaa pro 
jldan D6mmer vapuru, bu· 
ıiin aerbeıt bırakdmııtır 

HankoY, 17 ( Rad,o) 
Çın askeri menbalaranın net· 
rettlklerl reımi tebhflere 16· 
re iki Çın ala11 Ti Nını ıeh· 
rlne ıtrmııterdlr, 

Bu ıebrl daha eYvel ı11al 
etm tı olan Japoa kuvvede· 

rlle 10lf.aklarda vabıt1ane ve 
ı&rllmemlt bir bofuıma de· 
vam etmektedir. 

Üç Çın alayı da Japon· 
larla çok ıtd•etll harpler 
yapmaktadır Çıntao ıebrl 
ne ,ap lan Japon hlcumları, 
bu yüzden durmuıtur. Ja· 
ponlaran mlnakale 1olları 
keıllmtıtir ve Japonlara mG 
hım zayiat -. verdlrtlmlftlr. 
Şanıi hava meydanını bom· 
bardıman eden Çtn taJJa· 
releri, meydaQdald on Japon 
ta yareı i nl kullanılamı1acak 
ıekllde tahrip etmtılerdlr. 

Penı Po ıebrlnl lfplle. 
rlndenberi Japon kuv•etl,ri 
biç ıılayememlfler ze tl•al. 
de bir muvaff akı7et elde 
edememıılerdir. lkı ıln ••· 
vel KuYaJ uebrlal ıeçm•I• 
teıeb.bGı eden 500 Japon 
aıkerl , mltralJ&z ateetle 61-
dGrGlmüıtlr. 

Amerika 
Or~u lf~lmHl iliıiUik

llr .. 
Ne•Jor, 17 (Ra1110) 

Amerika ordulUbun kuman· 

da keyeUnde mlhlm delt • 
ııldtkler olacaktar. S&Jlendı . 

flne 16re, Jlk1ek rltbedekl R 
ıubaylardan yir111l kiti te-2 

kaüd~ MY~edU ... ktır. 

Dellflkhlder laakkUMlald 
kanua, 7alu.U Çtlı..a•. 



!AYl'A. : 2 

Von ZelandınRaporu Bekleni
lenNeticeyi Verebilecek mi? 
İnıtliz matbuetı 8. Yon 

Zel&odın bundan on ay 
evvel .. konteojanlanD 
umuml bir tekilde indirilme· 
si ve beynelmilel ticaret ma· 
nialaraoın kaldıralmaaı,. mev· 
zuu üzerinde batladıiı tet · 
ldkler buıün bltmlt ve tet · 
kiklertn mabıulü olan rapor 
fn1rlltere Te Fraoıa hüku 
metlerine tevdi edilmiıUr. 
lnıill:ı gazeteleri bu raporun 
ınuhtevtyabaı ve Belçikalı 
de•let adamının büyük bir 
tbtlıaıa dayanarak aptıja 

pratik tavılyelerl memnunf· 
niyetle karııhyor . 

Gazetelerin oeıtlyat ıelıt
line bakılaraa İnıtltere bu 
raporda tavaaye edilen yolda 
yurumeje hazardır, yalanız 

bunun için aynı biiınüoiyett 
ve tatbikata ıeçmek arzuıu· 
nu dijer devletlerden, bıl
ha11a cihan ekooomJıiode 
mühim rol oynıyan büyük 

ekonomi devletlerinden bek · 
Jemelctedir. Sütun bunlara 
rajmen diğer dcYletleri ha· 
rekete •etlrmek için İngilte
renin bu ltd~ mihmandar 
rolftnü oynıyacağını ıöıteren 
bir ifade yoktur 

Timeı ıaheteıl B. Van
Ze)indın raporuna hasret 
tıji betatakaleıtnde Helçikah 
devlet adamının k.-ndlıine 
te•dl edil~n nztfeyi mu va · 
ffak1Jet1e baıardıfını , uzun 
zamandanberl denm ed4!!n 
lıtıymetlt tetkıklerlotn netice· 
•inde verdiil re porda AÜA1 -

rilk tarlfelerloin tndJrilmeal, 
kontenjanların tahfıfı ve dö 
viz tahdidatmın kaldmlmaea 
yolu da a>uayyen teklifle de 
bulunduktan maada bir 
"beynelmilel ekonomi itbir · 

liıf paktı., nm taha"kuku 
fçfn pratik bir hareket tar · 

zı ıöıterdliini, maam•fih 
raporda mufa11al bir ıekllde 
yapıl•n tantyeler hakkında 
nihai hükümün dUdıetli ve 
ince bir tabllden ıonra veril · 
meal ıerektliiDi Ye ilk ba -
lılıtt• yapılan tekliflerden 
bazıla11nın, bilba1aa döviz 
tabdidatanın kaldmlmatı hu · 
suıunun oldukça mühim 
müıkülit arzettljlni bildlri
yor. 

ıazetelere ıire ılmdtki 
halde halli m6tkül ıörülen 
noktaların hllihara yapıla · 
cak mü~akere ve müaaka · 
ıalarda, me•cud ıüpbelertn 
ir~ale edılmeal üzerine tatbl· 
lci kabil bir ıekle ıtrm•t 
çok muhtemeldir; çünkO B. 
Van Zelindın tavtlye ve 
teklifleri tadece nazari de· 
ill, pratik tetkiklerin mah
ıulü ve pratik muhakeme
lere dayanan tavılyelerdir . 

Ekonomi 1&haaında be nel 

milel .kalkınma e•lntne ma· 
ni olao mütkü1it B. Von 
Zelindın kanaatince ancak 

umumi bir bal çareti bulu
nmrkla önlenebilir . Karııık 
meıelelerln, tiki1etlerin ve 
tani1elerln bir arada g6r6-

ıülmeıl zamanı ıelmiıtlr. 
fakat bu ılrüımeler ancak 
samimi bir ltbirlJii ruhu ile 
ıemereli nttllceler verebilir. 

Gazete makalenin ıonun 
da 1ö1le ediyor: "Rraporun 
ihtiva ettiji tavıiyelerln akı 
beti ne olurH olıun, htf 

ıüphe !Ok ki B Von Ze· 
li.ad be1nemllel letrlki 111e· 

rai 4iaTHı1ta 'nymetlt Itır 

1 

yardımda bulunmuıtur . Bun 
dan sonra alakadar hükü· 
metlerin kendi hisselerine 
düıen vazifelerı ıf a et mele 
ri beklenmektedir.,, 

Oaily Telegraph gazete11-
ne ıöre B. V on Zelindın 

raporu, tetkik edilen mese 
leyi her ıuretle ali.kadar 

eden tartları büyük oir nü
fuzu nazarla meydana çıka · 

ran bir eserdir Hu raporda 
bildirilen müıahedeler ve VI\ · 

rılao hükümler ıahıi temas· 
)arın ve tetkıklerın mahııu · 

lüdür. Bundan baıka vazi 
yetin esas hakikati hakkın . 

da t&mamiyle objektıf olarak 

verilen malumat baılı batı 

na büyük bir hizmettir . 
Gümrük tarifeleri, konten 

janlar. ıcrmaye hareketleri 
ve döviz kootr.olO beynel· 

mılel ticaret yollatan• tJlu 
yan haillerdlr, fakat bunla 

rm ıörüıiilmNi ancak he 
nüz· hallcdtlmemit bulunan 

ılyui meselelerin •ölıeıl nl · 
tında cereyan etmelidir ya 

ni iktisad ile pollUka itleri 
birbirinden ayrıla mı vncak 

kadar imtizaç etmif bulunu 
yorlar Bunun içindır kt R 

Von Zelindm misyonu her 

tarafta iyi n iyetlerle karıı 

lanmıı olmakla beraber pra 
tik hareke te geçılmcm husu 

ıuoda dalma ıhtıyatla telik· 
ki olunmuıtur . 

B. Von z~lindın ba,lıca 
müıbel tavıiyeıi Fraosa, ln 
ıtltere. Amerika, Almanya 

ve ltalya ııbı en büyük 

ekoaoml devletlerioio bey 
nelmllel itblrliii tellliAine te· 
,ebbüı taraftarı olup o'ma 
dıklarana müzakere zeminl 

olarak kendi r•porunu ka 
bul edip etmediklerfne ve 
yahud bu rAporda ne ıibi 
tadillt yapılmuını lüzumlu 
ıördüklerlne karar v~rmek 

(Sonu dördilncü ıavfada) 

---=- c::c;oo--

Dilber 
Heaap 
•• 
Oğretmeni 
Amerıkada San Diyaao 

ıehri liıetinde ıon sı01f riya 
ziye öğretmeni, Lı Rey iıfm· 
it ıenç bir kızdır . Fakat bu 
ı~oç lcız çok ıüzeldlr . o 

kadar ıüzeldir ki, ıören 

kendlıine aıık olmaktadır . 
Bu ıebeple liıenin talebeleri 

bir ıene daha sınıfta kal · 
mak ve bu suretle bu aü 
z.elden bir ıene daha uzak 
laımamak için kendi arzu 
larile dcr:alerden ııhr almak 
tadarlar. Hu ıcbeple mesele 

çok karaıık bir ıekil almıt 
tır. 

Gene kızın mektepte vü 
cudu bir tehlike teıkıl et
mitUr. Genç lıcız da güzelli · 
ğlol bildiii içın Hollivuda 
intisap etmek istemektedir . 
Mektep ldarroıl, bu kızın 

mektepten ayralmasmı temin 
tçin Holllvuda aııtmeslni 

letYik etmektedir. Fııkal kı 
zıo ailesi de öğretmen kal

ma110t istemek ledir 
Bakahm it ne ıekilde hal-

1..ltl~ktlr? 

,, 
1 ., s 
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Asker gibi selim verecekler Altı ay hapse mah~ôm oldu de yapı I an Kon 
Ortaokul ve 1i elerde oku Son bir hafta içinde Dur · 

yan krz talebenin de bu 
yıldan itibaren askerhk der· 
ıi görmeğe baıladıkları ma 
lümdur. 

Son "Zamanlarda uker) 
deu öjretmen 'eri kız ta le · 

benin de baıl• değıl, aıkerler 
gibi elle selim almalarıDl 

lıtemiılerdir Kültür Bakan
lıfı bu vazlyf'ti tetktk ede 
rek butün okullMa bir 
tamim aöodermitllr . Bu t" 

mime ıöre. kız talebeler 
okuldaki talim umanların · 
de. eüolük okul kıyafetlerıv · 

le bulunacaklar ve ııelilmı 
talim zamanlarında ordunun 
ıç hizmet taltmatnamealne 
göre aıker usulü, ıah zaman 
ve yerlerde de ılvtl selamı 

vereceklerdir. Bu ıeklin tat · 
bfklne buıünden itib" ren 
baılanacakhr 

Kayıp 

Maslahatgüzar 
Roma da 

Roma l 6 (Radyo) · .lur 
na le D'ltalıa gazetesi, ıuba 
tın altmndan beri kaybol · 

mut bulunan Rusyamn Bük 
ret maalahatıüzarı Teodor 
Bonenko ile yaptığı mülii -
k"ta neıre<lıyor . 

Teodor Boncnko , Jurnale 
D 'ltalia gazetesine ıu beya· 
natta bu lunmuıtur : 

- Yirmi bet yıldan beri 
bolıevıkliie hizmet eltim . 
Buna rağmen . Ruı gizli tef 
lcilitı beni daıma uzaktan 
takip edtyordu Anladım ki , 
kendi adamlarana bu derece 
1timataı:r.lık göıtereo bir hü 
lnimete ıtaat etmek abestir. 
fakat aılemin Leningradda 
bulunması , ellerimi bağlıyor 
du 

Bu ayın beıinci gunu, 
Moskovııdan gelen gizlı za 
bıta memurları , evıme ge 
lerek kendile rini takip et · 
mekhğimı beyan ettiler Ben 
bir fırsat bularak bu me
murların elınden kurtuldum . 
Ve ıubatın 6 mcı gününden 
ıtıbarcn bulundujum yeıden 
hiç bır tarafa çıkmamağa 

karar verdım Bükrcıten a Y· 
rıldı ğım tarı h, 1 O ıuba ltır . 

Ştmdi artık Rusyanm adını 

bile ıııtmek htemiyorum 
Roma, 17 (Radyo) 

Ruıyanm Bükreı maslahat 
güzarı Teodor Bonenko, bu 
gün İtalya Hariciye nazırı 
Kont C6ano tarafından k'~

bul edilmiftır. 
Rus mulatgüurı , Bükreş 

ten kıyafet i ni deği~tirerek 

İtalyaya kaçmııtı . Şımdi Ro
mada oturmağa karar ver 
miş bulunuyor. 

Azerbaycanda 
isyan mı çıktı? 

Londra, 17 {Radyo) 
A~erbaycanda çıkan ltıyamn 
Ruılar tardından baatmldı 

ğı ve yQz kitlden fazla mak· 
tul düıtüğü ıöylt'nlyor Alı 
nan haberlere göre, Azeri · 
lerden birçok kim eler, kom · 
ıu memleket lere iltica etmit 

lercllr . 

suobey mıntıkasında iki tü 
tün kaçakçısı y~ka.lanmııhr. 

Jandarma ve İnhisarlar ta · 
kip memuru tarafından takip 
edilmekte olan G.ökçedağ 
nahiyesinin Doğanlar kö 
yünden Hai n oğlu Talip bir 
hayvan, luydmış kaçak tütün 
le birlikte: Kireç nahiyesi · 

nin Dada köyünden Hüıc · 

yin oğlu Alı de ıekiz ktlo 
kıyılmıı kaçak tütünle ya 
ka lanmıılardar. Adliyeye teı · 

lım edilen kaçakçılardan 

Talip "ita ay hapAe ve 30 
lira para cezasına mahküm 
ed ılmiftir Ah hııkkıoJakt 
tahkıkaıa devam edilmekte 
dir. 

i~i sene sonra yakalanan 
suçlu 

Müteaddit hıuızlık vaka 
luı tle alaka.dar olduğu için 

iki en~denbt:r 1 İstanbul em · 
niyet müdürh.igünce aran
makta olan Btğadıçlı Alt 
oalu Mchmedın araıtırma 
ıouunda BiRadıçta ıaklan· 

mıı olduğu anlaıılmıt ve 
yakalanmııtır. Mehmet, İs 
tanbul zabıtasına teılım edı · 
lecektır . 

Bir köyde soyulan ev 
Yağcılar nahiyesinin Yu

karıdevrek kövünden Eyup 
oğlu Hasanın evinde kımse 

bulunmadığı b 'r ıırada 

anbarı açılmıt 30 lira kıy 

metinde bir av çiftesi ile 
dört kilim. bır ipeklı entari , 
iki üslük. bir ıııl ve diğer 
bazı eıyası çalmmııtır . Ya · 
palan tahkikat ve aramada 
bunların yin«! ayni köydt:n 
Mehmet adında birisi tCHa 
fmdan yapıldıiı meydana 
çıkarılmııtır. Suçlu yakala 
narak adliyeye tcılim edal 
miştir -

Kız ~açuma 
Biğııdıcın Balatlı köyünden 

Me hmet i<11.1 Münireyı bu 
köyden Musta fa oğlu Halılin 
kaçırdığı f ıkayet olunduğun 

dan ıuçlu yakalanmı~tır -- -

Gayri mü~a~illerin isti
kaklan 

Malıye Vekaleti , gayri 
mfibadlllerin iıtıhkaklarmın 

tasf IVf!&i ıçin bulunduğu tet 
kiklere devam ctmektedır. 

Söylendiğine göre taıf iye 
için bir kanun projesi hazır · 

lanacak ve hazirana kadar 
Meclhe verilecektir Evvelce 
dağıtılmış olan mübadil bo 
nolııırıoın da kıyınetlendiril · 

meııl için tedbirler alınmak· 
tadır Alınacak kuarlarla 
bonolar yeniden yükselecek· 
tır . 

- - -
Maaş artması 

inhisarlar müdürlüğü ev 
rak ııicll memuru Şadiyenin 
maaıı on lira zamla yetmit 
lirn.y çıb:anımıftır 

(Baıtaraf ı birinci sayfada) 
doktoru ve ebe tahsuatı ile 
fidanlığa beş yüz lıra yar-

;dım edilmesi, Tatl11u kö 

Kahve 
Çuvalını 

Boşaltmışlar 
Bir bakkal dükkanında 

tuhaf bir husızlık vakaaı ol · 
muştur . 

ltiaariçi mahallesinden 
bakkal Ahmedin dükkanına 
Ali oğlu fsmail, arkadatı 
Süleyman, Süleymanın oa· 
lu Fahrettin adında üç müı 
teri gelmiıtir . 

Süleymanla oilu bakkal. , 
bazı şeyler alacaldarını 'ÖY· 

lemek suretiyle me~gul eder 
lerken İsmaıl de bir taraf~ 
tao yanında bulundurduğu 

bir hunu vasıta ile heybetine 
çuvaldan kahve doldurmuı· 
tur. 

Çuva ldakı kahveyi heybe· 
ıine naklettikten ıonra 

üç müıtuı dükkandan çık
mııla rdır . 

falut çok geçmeden bot 
kahve çuvalı bakkahn gö-
züne ilıtince teliıla hemen 
karakola koımuıtur. 

Yapılan arama neUcesinde 
suçlulardan üçü de çalınan 
kahve ile birlikte yakalan· 

rnıt !ardır . 
---.ır:ıwr----

Bir kö.>·deki 
Yaralama 
Yakası 
Çağıf nahiyealnln Aılan 

köyü · de 16 ya~larıoda Ha 
lim oğlu Alı tle yine bu köy. 
den 17 yaşluında Recep 
adında ıki delikanlı araeın 

da kanlı bir kavga olmuf, 
neticede Recep bıçakla Ali · 
yi iki yerinden ağır ve 
tehlikelı ıurctte yaralamıştır. 

Kavganm sebebi henüz 
anlatılamamıştır . 

Neşriyat: 

Yeni Adam 
Bu. haftalak fikir ga:ıete 

sının 216 ncı sa yuı çıkmıı · 

ltr 

Yeni A<Jamın aıcelecd.: haf · 
tadan itibaren ilkoıtul müf-

redat proğramlarına uyıun 
olarak befet' kurut fiatla 
çocuk hikayeleri çıkaraca 
ğını cf ,, hu son sayısında ver
diği malumatla öğrenmck
teyız . 

G~rek Yeni Ad mı ve ge 
rekıe bu neşri yatı karileri· 
miı.e t11vıiye ederiz 

~ocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılmakta olan (ÇOCUK) 
, adlı derginin (73) llcü sayısı 
çıkmııtır . 

Yurd yavrularının sağlık, 

sosyal kültür~! durumları

nın inkitafrna hizmet eden 
bu kıyınetlı derg'yl çocuk 
lara, çocuklu ana ve baba · 
larn ta. vctve ederiz 

yünde yap, lacak okula bir 
öğretmen tahıiıatı kon -
maıuna, Yukarıyapıcı köyü 
okuluna bir öğretmen 

tlavesi, kaymakam konağına 
eşya alınmoı için tahıiıat 

aynlm~uına daır olan dilek 
lerle Sındırgı belediyeıine ait 

muktelif dilekler ve 11hhtye 
müdür)ügünün Bandırma Sı · 
ğırcı nahiye11ine 52 lira ay · 
hkl. bir ebe; maarıf müdür
lüğünün S8rıköy okuluoa 
ilave edtlecek inşaat lçirı 

4599 ltra koomaaına dair 
dileği , sıhhiye müdürlüğünün 

köylerde bitle mücadele olun· 
mak üzere iki bin lira tah 
ıisat konma11 hakkındaki 

yazısı; Seferberlik müdürlü
iünüo yapılmuı gereklt iı 
ler i~in bütceye 33 bin lira 
konmıuma d,.ir dileği; ziraat 
bankatı müdürlüğünün ga y • 

r! menkullere kıvmet takdi· 
ri için merkeze ve ka1:ala.ra 
birer asil ve y e delı aza t.e 
çilme ~i hakkındaki yazıtı: 

Parti baıkanlığıom 937 Par· 
ti kamun kongrelednce tes 
blt edilen muhtelif itlere ait 
dilekler ait oldukları encü 
menlere havale olundu . Bun· 
dan baıka Ayvalık civarırı 

da bulunan ve Bergıımay• 

tabt olan dört beı köyün Ay 

valığa raptı için ıelen maz 
bata dahiliye encümenine. 
muhtelif maaraf encümenin 
den vilayet jandarma lıu 

mandanlığının t~lefon ıeb• · 
keıi için 30 bin lira tahıiıat 
ayrılması hakkındaki yaz11ı 

nın bır defa da nafıa en· 
cümeninde tetkiki ksrarlaı · 

tmldı . 

Bu görüımeleri müteakip 
Kamil Karana (Susığarlık) 
iki gün, B•1rhan Yenala (Ban· 
dırma) dört gün, Mümtaı 

Evkafoğl una (Hal ya > üç rürı 
izin verildi. 

Meclis pazarteıl günli 
aaat 14 de toplanacaktır · 

Encümenlerin reis seçimi 
Umumi toplantıyı müte•· 

kip encümenler toplanaralı 
reı-t ve mazbata muharriri 
seçimlerin! yapmııleı rdır . 

Maarif encümeni: Rel6 
Hulü i Küçükler, rnazbal• 
muharr ıri Hürban Yenal . 

Dahiliye: Reis Emin lnaf1• 
mazbata muharriri Hilmi Şe · 

remetlı 

Sıhhiye: Reiı Avni Sağ · 

lıl<çı, mazbata muharriri 
Hamdi Arabacıoğlu, 

Nafia: Reisi Ali Reıat Gö~· 
sidan, ma:r.bata muharriri 

Hatan Kaptanoğlu. 

Maııarıf ı muhteliFe: Rei• 
Sadık D~nız, mazbata mı.J 

ha rrirı Feyzi Sözener. 
Teıekkül eden mıJ 

vazene. maliye encümeoi 
reiııltğine Feyzi Sözenel'· 
mazbat& muharirliğine de 

Sttdık Deniz avrılmııtır . 

Bu enc6men muhasebe' 
hu usiyederı verilen tahıtteıt• 

munzamll maz.batlı11 üzeriP" 

, de görüımüı ve ma7bat• • 
yı <'nayl nııftır 
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Rir H --l!J!.anw /::/eri: 

HASRET 
Senelerd b 

d en eri gençlık 
uyıularilc - .. - d 

nıp d ıogıuaı e çu pı 
bi . ~ran ıu küçücük kal

rnı oteıi ol 
ra ıal ınıyan dıyarla 

•am bana 
dcrıin? ne getirir 

Onun k 
dir ' aı ımızm belgeıl 

' diye verE- - . 
gettrıe kabul ceaı Çiçekleri 

Ç- ._ etmem un.-
rio btr u, ~ zavallJ çiçekle-

ld tnuddet ıonra bu 
Yo a •olacaklarına i . 
rnıvor. çım al-

dö~~· • onun ıözlerindcn 
1 1 

en •ıcak Yaıları getir-
e ıteOJem. 
YüıiiOJ b bı _ e, neye aluyorauo; 
r ıun 0 -

kuru1a~•kl ıoz Y•ılarıom 
tirQJ d arını akl1na ge 

e in mi? 
Ortada 

1 o zaman ne ka 
•cak? Ne •ık 

fı. .. ' ne aöz ya. 

Kalbtrni 
b l n , onun kalbini 
d: up Çaetlrnıeıinl lıtemiyor
b 1111 •• Ünkü kalbin, bir aık 
c ıet1 old -

nun Yok uruna zaten ina-

çü~~- Uıaklara giden kü 
kalbime - - ·· 

yettıfi k d ııucumun 

K l 
• ar ıeıleniyorum 

a birrıl B 
sıcak b le. ·· ana annemin 

. • ıılarile ılık hiılcrl · 
nı ıetir kaf ı .. 

Çünkü· o·· d • unya a kuruını 
Yan, ıol 
Yan Ye ?1 1Yan. yalan olmı

ııane fey onlar .. 

Muzaffer Verse! 

Bir JiPôôkih'c~nın hi~iyesi 
Batanab dl 

İnallte ı a ı bır Japon, 
Alb renin Tokyo sefiri Sır 

ert Kr 
lıç aınue eski bir kı 

J vermiftir. 

bu ~~on aazetelerine göre, 
1 ıç ıu ifade ile aef ire 

Yeril rniıtir · 

f..d:Bu lcıl;ç, Japonyanın B. 
De ce•a hıdır." 

~e:.:~at, •efır bu kılıç htlciı · 
t d 

fu l\Jretle anlatmıık . 
a ır: 

ren. Bu kılıç bana lngtltıe 
J ın cakı dostlarından ve 

aponyan 
raf d ın ••il bir ailesi ta 

~· 
1 
an hedire edil mittir. 

lıcınh a·tldığına göre, bu kı 
Çij k" 1 

1 tarafı da keskin 

dia~ı ~ her iki taraf da ld 
dtr n 4 haklı görünmekte 

Uz on ıa 1 f ' 
ı~ ç ı, ne ti btr koı 
Ulıtı ICYmiı. kokulu ra 1 b· . ve pod 
bı •r ltalyan aııanıöre 

0 mck -
ti . uzere onlara yetiı 

f alcat l·k 
lı çc 1 kapılar açı· 
rıc,, önl · 

k b Oıne i~Çmck için 
• •cıt · 

lltı ve aynı za 
lbanda 
rn ... çıkarken onları ııüz· 

egı • 1-tmal etmedi 

ho, ~u adamın hali bRna 
Korüorn· d 

Ceçc k ıyor , iye holü 
' en V ıı· G 1 ıamı söylendi. 
taDf',' 

Hiz· le 1 ha f •rn 1 er de onun da-
•zla h 

lir. 0 tuna gıtmemit 

Strect () 
kü 6 ._ earbon da bir 

ç " lok 
Ya glttıı •ntaya kadar ya-
•l1t1.~ er Garson enıirlerini 

... il ı 
bird b ac lrkl'n Vtlttamı 

en lre· 

le,;:-
1 

Kendi kendime Fınk· 
nın 

ll'a(i .. i Y•pacajı bu kadar 
l'lüy rr.. it nedır diye ciuıü 

orurn. 

Ccbınd 
rı"•k en bozukluk çıka· 

' ka lcl~f •anın yanındaki on k 
gld abıoeılne doiru 

en " • ~tane: 
~ Bı 

btr n ' f•krım var, dedi 
- Ufbara çafırdı 

run 8 ana bayan Hoıa-
d "Pllrtrna . . d 

ı. nını verınız, e· 

B Ura11 "d Bay F mu ürün kebineıi .. 
lnkleıtein ile ıörUı· 

an 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
-- 4 

Kanunu medeoıde bir h11· 
kiki ıaht1lar, birde hükmi 

ıahıslar olup bunlar hakla· 

rını ikUaapta bir takım us\JI 

ve ıerait itibariyle yekdlğe· 

rinden ayrılırlar. Hakiki ıa· 
h11lara dair olan (8) ci mad

deıinde (her şahıa medeni 

haklardan iıtlf ade eder, bi · 
oaenaleyh kanun datreıinde 
haklara ve vecibelere ehil 
olmakta herkeı müsavidir.) 

Au ibaret kanuniye doğup 
yaıamakta olan her ıah11 

yaı, mevki, neıep glbı ıeref 1 

ve imtiyaz farkları tanın 

maksızın ve hiçbir hakkı 

tercıhe malık olmaktozın ka· 
nuo dairesinde haklara ve 

vecibelere ehil olmakta her 

kesi müsavi id ve itibar edl· 

yor. Bununla beraber kaou 
nun bahıcttiği bir haktan 
fatdelenmek ile bır hakkı 

kullanmak ayrı ayı ı ıeyler 

dlr. 
Kanun bu maddesinde 

haktan iıUfade cihetinden 
bahıediyor. (Kanun daire 

iıUfade için bir da va açma 

ja deı ehil değildir. Binaen 

aleyh medeni hakkı kulla· 

nabilmek · için 8 inci mad· 

deden iıUfadeye ehtl olma· 
sı ıarthr. 

Mimeyyiz olan küçüğün 
hibe ve hediye kabulü eıbı 

hakkında mahza meof at ve· 
rtci olan husuıatta veli ve 

vaıioin i:ınioe ihtiyaç yok
tur Fakat malini ahara hi-

be etmeıi ve btr borç alb
na airmeıi ııbt hakkında za· 
rar olan tasarruftan mem 
nudur Bu bapta veli veya 

vasisinin bin ve icazeti de 
f alde vermez. 

Onuncu madde (mümey· 
ylz olan reıtt medeni hak · 
ları iatlmale salahiyettardır) 
diyor . Diyor amma hem 

mümeyyiz ve hem de re~lt 
olmaaını ıart kılıyor. 

Rüıt lıe 1 1 ci maddeye 
&öre 18 Yaıın ikmali ile 
baı1ar . J 8 yaııoı doldurmuı 
olan kimıf! muhakkak fartk 
ve mümeyyiz olarak reıld 
addolunamaz. 

Deiil 18, daha çok yaıta 
bulunan bfr mecnun medenf 

hakları istimale salahiyettar 
değildir . 

l'OIUtDİLI 

Düşünceler: 

Aradığımı 
Şu hayat 

ne· baılangıcı 

ıonu . . 

denen şeyin 

bellı, ne de 

Arap efıaneıine göre, ha 

yat Ademle baılar, onunla 

bitermlt· Fen adamları ise 

hayatın baılangıcı hakkında 

muhtelif teoriler ılerı sür 

müıler; fakat hiçbirini is. 

bat edememiıler. 

Akla yakın olanına gelin

ce, hayat ıudan gelmif ve 
ilk canla ıuda hasıl olmuş, 

ıoora arzın geçirdiği dcğiıik· 
ilkler dolaylsiyle - sular 
kurumuı, kuruyan bataklık 

taki bu canla güva muhl 

te uymuı ve kabuklanmış 

Yağmur yağmıı. göl olmuf 

ve tekrar canlanmıı. işte 
böyle binbir geçit geçire· 

rek ilk cftnlı olan bu tek 
höcreden bu gi.ink ü muhte 

lif mahlüklar m~ydana gel

miı diyorlar. 

Acaba hakikaten bu bôy 
le mi, dejll mı? Henüz oraşı 
malum değil. Yalnız bilinen 

birıey vana o da· Bir can 

ladan diğer bir canlı mey 

dana gelebiliyor. Hunun fak· 
törü ve kimyaca terkibi 

belli. fakat bu elemanları 

birleıtirecek fh~ıkl veıut hitin 
mi yor 

lnsnnın , bu ve bu gibi prob · 

•• 
ıamaktnn gııyenı lz ne? Ha 
yatın sonu ne gıbı? Kendı 

kendilerine binlerce sunl sor 
muılar ve bu suallNe cevap 

vermek iatemiıler fak at hep 
si o meçhul noktada sap
lanıp kalmış. 

Düşünü) ordum, meçhul 
bir ufuktan ak bir yıldız gi-

• 
bı dünya ya doğduk Kör bir 
ıtık, kör bir kandıl gıbı .. Na · 
ıııl bir lurndılin, bır düğmesini 
a§ağı yukarı harekd ettır 

mekle zıyayı fazla, veya nok

san verırse. yeni doğan bız · 
ler de dünyaya geldığlmiz 

zaman tıpkı bir kanci tl gibi 
ylz Çünkü her canlı gibi . 

biz de verilen şeyleri düşün
meden alıyoruz. Sonraları 

etrafta gördüklerimizi zapte 
decek hır kudrete sahip olu-

yoruz ki, o kudret dimağdır 
Dimağ bir duvArdır: Onun 

ustası muhitindeki her fev 
dir Muhitte eğer ivi bir 
nakkat varsa bu duvarı 

istediği gibi .yapabilir. Fa 
kat bir ıııvacı .. Hu sebepten 

ıu alem içinde portakal ka· 
dar kalan kürrede hir ny, 

bir gün gibi doğan ve ha 
tanlnrdan başka geldiğinde 

bir vıldızken, glltlğlndt> yağ · 
sız bir kandil gibi , sön,.nler 

de pf'k çok . Oü~ünüvordum, 
hiç olmazsa bir yıldız. gibf 
doğduk , kandil gibi ııönebt1 

ılnde haklara ve vecibelere 
ehil olmak) keyfiyetine ge
lıoce nikah, gayri ıahıh ne· 

ıep. hacır gibi ahvalde hu 
kuku medeolyeden iıUfade 

ve hukuku medenlyeyi lıılı 

tJJalde takyidat ve tahdldllt 
vardtr. Netekim ibarenin 

(kanun dalreıiode) ki . kay· 

dı da buoa ıoarettlr. lıte bu 
maddeyi takip eden (9) un· 

Mümeyyiz kanunu mede· 
niye göre (yaııo küçükl016 
ıebebi ıle yahut akıl haata
lıiı ve ya akıl zatfliil veya 
ıerhot veyahut bunlara ben~ 

zer sebeplerden biri ile 

mak6l ıurette hareket et 
mek iktidarından mahrum 

lemlerl düşündükçe deli ı ııek, diye düsünüyorum 
Düıünüyoıum, dünyaya 

cu madde iıe tmedeni hak 

ları kullanmağa salahiyettar 
olan kimse ikthab4 da ilti

zama da ehildir) diyor . Şu 
lbarei kanuniyeden aldığı · 
mız ılhame aöre bir küçük 
veya bir mecnun medeni 

hakları kullanmaia muela 

nikahlanrr •ia, bir vecibe te 

kabbül ve teabhüdüne, ahı 
verit, evlat edınme gibi me· 

deni haklan istimale salibi 
yettar olmadıjı gibi batlı 

baıma yaot veli veya vası· 

ıl ve kanuni mümesaitleri 

o1mak8'ztn medeni h"ktan 

olmıyarı her ıahıs) diyerek 

tarif ve laıvlr edtlmlftlr 

Ahkamı ıabıka ( alım ve sa
tımı fehmetmiyen yani mül 

kireti beyin tillp vetiranın 
caİip olduiunu bılmiyen 

ve onda beı aldanma gibi 
gabna fahit olduğu zahir 
olan bir gabnı yuirden tef 
rık ve temyiz eylemiyeo 

küçuk olup bunlara temyiz 

ed.-n küçük mümeyylıdh) 

ıureli ile tarif etml~tJr . 

AVUKAT 
/{asım Sami Paylt 

Sonu Var --

olmamak elden gelmiyor. 

Deli olanlar ne b" hti yar. 

Her halde on 1ara göre biz 

deliyiz Ztra aklımızın er 

m"!dlii herhangi birşeyi 

allab bilir, dlyip geçmekte 

yb;. 

Acaba bu meçhul kuvvet 
nere de? Btzim terkibine mu 

vaffak olamadığımız o ele· 
manları, o hangi liıbratu 

varında hlrleıttrmiı? Aılı 

yine o tek höcre olmakla 
beraber nuıl buklldar çok 
ve binlerce nevi hayvan ve 

nebat yaratabilmlı? 
Bazıları diJnyaya niçin 

geldik, neye yafıyoruz Ya-

mek istiyorduk . Bay Fink 

lesteinin kendiaj. Peka · 
li! Bay Fınkleıtein oturma 
odasmın ıstorlanm indirme 
nin münasip olacağını ha

tırlatmak istedim . 

! ··················································~ • • 
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• 
Yeıılland tıfnin hallini 

bulmuı kadar memnun, ma· 
ıaaına döndü . • • -· Salı Akşamı - : 

1 
•• • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ÇEVtREN: Keınal Demiray : 
Q ğle yemeğinden ıonra : 

1 
Gr•ıne ve Vılliamı adli : 

polis biiroıunda direktör Stro· • 

1 

mu görıneği kararlaıtırdılar. ğımız kanaatindeyim Van 
Rüzgar bir parça dinmiı Buren Street cenobundaki 

1 di ve ince ince kar ıerplf garip mahalleyi geçtiler. Bır 
tlriyordu. Şimdi tramvaylar, niıancı dukkanı, bir Burlesk 
örtülü raylar üzerinde, ıeı tiyatrosu. tahrik edici ili· 
ıtzce kayıyorlar, otomobil- nında .. Yedi canlı model 
ler bembayaz yerde ihtiyat tarafından ifıa edilmiı bii· 
la ılerUyorlardı . yük bir ıehrln kötülüiü ya 

Her vakit, 0 kadar gürül- zıh dijer bir tiyatro salonu 
tülü ve 0 kadar hareketli bir tatuaj uıt11ının ve te-

olan State Street. bir kır minatla ödünç para verilen 

halini almııtı Yürürken. 
mağaza •ltrlnlerine bir göz 
atıyorlardı 

Grane, Veıtlandı dütünü 
yordu. 

Kederle: 

Neticeye ~üratle ıler· 

1.-mıyoruz, dedi. 
Villiamı ıliıve t"tti: 

Hiçbir şey btlmıyorum, 

daima ben Voodbury ~ ıöz 
kulak olmalıla iyi yapactt 

bi· dükkanın bulunduiu ör· 
tülü bir galeri boyunca yü· 

rüdüler. 

Vllliams: 
_ Bakımz, dedi , eier 

cildini zeyazı Y"zdmraanız 
sevıllinlzfn ismini yazdırma · 

yenı:ı. 

- Bu huıuıta en küçük 
bir arzum bile yok. 

- .J•Jel fllcrintzi dejıı· 
tlrluenf7., l&arık bh· lralb hir 

(Hürriyet J heykeli veya ga 
gaaında bir zeytin dalı bu 

Junan bir göğercin reııioı 

ettiriniz, fakat isim değıl! 

Bir kadmla ne kadar klılı 

nacağı belli olmaz ve o za 
man bu itaretlerl kaldırmak 
drt güçtür 

A<Jli poliıe yaklaııyorlar · 
dı; yol kafi derecede karan· 

lıl<h, ıiyah kazıklarla çevri 

li kömiir depoları boyunca 

ıidlyorlardı; yolun öbür ta 

rafında dört katlı bir ~ara 

bina uzanıyordu Gelip ge· 
çenler seyrekti 

Vıllıams devam etti: 

- Mary iılmli bir kızca· 
ğı:sla kur yaparken, Hobo· 
ken lılmli bir adam, göiııü 

me bir ıu pertıi rcaim etti ve 
altına Mary yazdı AngeJa 
adlı, bir ltalyan lc111m ~ide 

yaıamak lçın geldık ve yi . 
ne düşiinüyorunı ki . yol, ye 

\

. re ölm~k içfn değil 

Büyük gayelere inanarak 
döğü~en ve ölen Mf'hmet 

çikleri dütünüyorum. Sönen 
binl~rct! kandilleri düşün
dükçe de içim içme ııı;:imı
yor. Göğsüm daralıyor ve 
ah onlar gibi olabilsem. di 
yorum. 

O gf ce bu .Rcayip fikirle 
rı düşünürken hatiften bır 
ses bana dt!dı ki: 

Ey Türk gencı , uadığın 

ne yf"rdedır , ne gökte .. Onu 
altı olrnn ucunda bul. 

flhmet Bozelli 

eltığim zamana katlar her 

ıey yolunda gitti Angela, 
Muy ismini kaldırmadıkça 

hıçbir şey dinlemek istemt
yordu. Kız bunun dtne mu. 

2ayir olduğunu iddıa ediyor· 

du fakat bu ısmın onu bu 
kadar heyecana düşürmesin 
den hiçbir şey fınlamamıı 
tım . 

Grane: 

Belki o hem mukad 
de118tı tahkir etmek hem de 

bir günah i~lemeh düşünce 
sile korkuyordu, dedi 

Vfllioms bırdenbire arka
sına baktı 

- Allahım ! Diye bağır 
dı : 

Graneyi vücudundnn ya 
kalıyara\ hızla geriye çek
ti ve lıer ikisi de şiddetle 

kaldırımn düotüler; r.üratli 

ve bır parmaklık boyunca 

bir ~üpürge sapı sürtülmüş 

gibı gayrı muntazam Lir gü 

rültü duyuld:.J ve istorlarl 
inik bir turızlm otomobili 
saatte otuz mil ıle geçti 
önde oturmu§ bır adam, dı 
ıarıya değru eğilmi§, ~üçük 

bir mitralyöz ile üzerlerfne 
ateş ediyordu 

Grane yüzünde karın buz 
lu ıoğunu hissetti 

Villiamı ll'lbancaınnı çek 

feci ~ir a~ibet 
Cenubi Amerikada, Peru. 

da Lıma ~ehrmde Erlanl 

Estepan adlı bir adam 70 
yaşında o' duğu halde ölmü~ 
ve bu münasebet le yırmı 

milyona yakm serveti hayır 

müeııııeselerile şehır fakirle· 

rıne kalmııtır. 

Lima şt"hir meclıaı bu 

adamın ölümü münasebettle 

fevkalade olarak toplanmış 
ve şehrin en büyük cadde · 

lerlnden hirısine Eııtepanın 
adını vermek müzakeresine 

başlamıştır. 

Tam bu sırada Estepanın 

hususi avukatı gelmı~ ve ölü· 
münden sonra açılmak üze· 

re kendısine müteveffa ta 
rafından verılmiı olan mek· 
tubu heyete vermiştir 

Mektupta, Estepan bütün 
servetini şehir ve fakirleri · 

ne ht•diye ettiğini tekrar bil· 
dirdıkten ıonra, şunları da 
zıkretmfştfr: 

.. Bf"n bir katilim. Bu se· 
heple namıma bır fevkııla · 
delik ızafe edilmemesini ri 
ca ederim. Ren bundan ~ili 

sene evel bır arkadaıımla 

birlikte e::lmaı mıntakalfHtna 
zengin olmak için gltlım. 

Orada muvaffak olamadık. 

Ôlmeğe karar verdık . Bu 
karar mucibince arkadaıımı 
tabancamlıt öldürdüm. On 
dan sonrada ben intıhar ede· 

cekttm. lntihnr edemedim 
Oradan kaçtım. Fak1tt tal ıh 
hundan sonrn bani\ güldü, 
milyoner oldum!,, 

[o genç mebus 
Mebus, m illetin vekilı de 

mektır Mebus, hükümdar 

ların dırl\k ıbi demektir' 

eunun için meputiyet fer· 
manian bınbir macera veya 
ıhtilalle Alınırken, hüküm
darlar mebuıı lntıhabını bin 
bir kayıd altın almağı ıh 
mal etmemi~lerdir. 

Demokruinin veya iyice 
ııolluğun huküm sürdüi:ü yer· 
lerde, bu ka yıllar derece, 

ka ' dırılmaktadır l~te bu sa· 
yededir ki .. Son Rus intıa 

batında h Pnüz 19 yeımda 
bulunan bir kız mebus se 

çılrni~tız! • 

ti ve bir çok defalar ateş 

elli 

J\rkalarmdll, bir ha.va ga · 

21 lambasının sarı ııığı al 
tında, ıhtimamla geylnm1§ 

ya~ ışıkh bir zenci, gözler& 

büyümü9, manzarayı seyre· 
diyordu . 

Otomobildeki adam bir 
•onuncu defa ater etti ve 
oturduğu >erin arkasında 
kayboldu, Grane bir defa 

batını eğdi yeniden kaldır
dığı zaman otomobıl kay· 

bolınuıtu , fakat zenci su iç· 

inde mafsalları kopmuş bir 
lrnkla gibi ç.t.bahyordu 

Grene sendeliyerek kalk 

tı ve el yordamile ıapkasını 
aradı. Bir nevi yüzme ha 
reketi yaparak yaya kaldı· 
rım üzerine varı çıkmağa 

muvaffak olan zenci, yeni
den suya kaydı ve Vıllıams 
üzerine eğıldığl zaman ıhli 
18.ç içinde olduğunu gördü. 

Pollı haf ıyesi: 
Korkmayınız, sizi öl 

dürmlyeccğlm! Dedi. Yara· 
landınız mı? Siyah yüzünde 
zenci, araba kapun gıbi iri 
gözlerini döndürdü Parma· 
ğiyle, kanın 11zdığı ve kar 

üzerinde yay ıldıiı yeri göa· 
terdi, Vılllams tabancasını 

bırakh ve pantolonunun pa 
çaıımı çalt11tle yardı. 

SÜRÜYOR 
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Von Zelandın Raporu Beklenilen 
Neticeyi Verebilecek mi? 

tr······················ .. ! TÜRKDİLI ! 
: Pa zartesinden baıka her : 
: r iin çıkar. Styaıal gazete .. : • • : Y ılhiı: 800 Kuruı : 

( lkincl sayfanın devamı} 
üzere müıterek bir toplantı 
yapmalarıdır . 

Dai ly Bera ld gazeteıi B. 
Von Zelandın raporunu 
çok k ı ymetli ve fa idell bir 
eser olarak kabul ediyor 
Bu gueteye göre raporda 
bahsi geçen bazı noktaların 
ezcümle manda altındaki 
ülkelerın tamamlyle beynel· 
milel bir idareye tevdi edil· 
mesi ve müıtemJekelerde 

"açık kapı., slyaıetinin tat 
biki g ibi cthezler lnıtltere· 
de sağ cenahın koyu muha 
fazekarlarınm hoıuna git · 
mlyecektir. Dıfer tarafdan 
mesele İta l ya ile Almanya 
beynelmilel ekonomik an· 
laımaya girdikleri ve poli 
tik garantiler verdikleri tak· 
dirde mali yardımlarda bu· 
lunulmaaı gibi demokratik 
efkarı umumlyenln 11kı bir 
tehlillnden geçmeıi llzım · 
gelen cihetler de vardır. 
Fakat umumiyet ıtlbarile 
bu rapor çok yerinde ve 
haklı tavılyelerl ihtiva eden 
ekonomik naayonahzm tle 
mücadele eden ve dünya tt · 
careUni ta vıi hedef ini gü 
den bir eıerdtr · 

News Chronlcle gazetesi 
8 . Van Zeelandın raparunu 
hararetle alkııhyor, lnaıltere 
ile Fransanın bu büyük dik · 
kat ve ibtımamla hazırladıj: 
eserden dolayı kendtıine son · 
suz bir minnetdarlık borcu 
taııdığını tebarüz ettiriyor, 
vakıa bu raporda mevcud 
müıkülatı yirmi dört aaat 
içinde bertaraf edecek mu 
cize nevinden bir hal ıeklt 
ıöıterilmeyoraa da .. B Van 
Zeelamlan eıasen bunun bek · 
lenmedığiol, raporda yapılan 
tavılye lerln tamaretyle pra
tik mahiyette olduklarını, 8 . 
Van Zeelaodın ekonomik 
tıbtrllğtni teılı yolunda rast 
lanacak politik mü~külleri de 
heaaba • ketmaktan fariğol 
madığını , bu_aebeple faıist 

devletlerle, su l bp~rver niyet· 
leri hakkında politik garan
tiler vermeleri şartiyle mali 
yardımlarda bulunulacağının 
tasrih edlldiflnl, üğer dikta 
törlük idaresinde olan dev 
letler yapı lan teklifleri kabul 
etmtyecek olurlarsa Van Ze
eland planının demokraat 
devletleri tarafından tatbik 
edilmesinin de büyük bir 
fayda temin edecejlnl , böy 
le bir hareketin demokraailer 
arumda f alll teırlkl mesai 
kuvvetini arttıraca ğını, halka 
servet getirec~ğlnl ve dı kta · 

törlere güzel bir örnek teı 
kil edec~ğini , lngtltere hü· 
kumellntn bu raporu çok 
müıatd bir ıe kilde karıılan· 
eığını fakat pek tabii oJa· 
rak diğer devletlerden lehde 
bir hareket aadır o l madıkça 

logılterenin de hiçbir hare
kete geçmesine imkan bu
l unmadığ ını , bugünkü vazl· 
y'!t içinde ilk a.özün Alman
ya he İtalyaya dü~tüğünü 
B. Van Zeelandh1 bütün 
düny ya ekonomik mütkül · 
lerden nasıl sıyrılmak imka
nı olduğunu gösteren bir vol 
bulduğunu ve ancak dıkta
törier demokrRsilerle birlık

te aynı yolda yürümeğl ka
bul ettikten ıonra atılacak 

müteakip adımı li:ararlaıtır 
mak lmkidının bulunabtlece· 
ğln l bildiriyor. 

lzvestla gazetesin in 30 &kin. 
cikanun tarihli nüıhaıında 

"Barıt blokunun ihdasına 

doğru,. baıl ığı altında neı · 
rolunan makalede- Milletler 
Cemiyeti konseyinin yüzün 
cü toplanhaında Sovyet bir · 
iti• murahhuı Litvinof ile 
lngillz ve Fransız delegele· 
rlnin söyledikleri nutuklar 
hakkında ezcümle ıöyle bir 
mütalea yürütülmektedir: 

"f aıtst mütecavizler ta
rafından dünyanın iki ucun
da ha kiki büyük harpler 
açıldığı ve bu müteca vlzle · 
rln yentden l tr cihan hür 
riyetl ateılemek için varkuv
vetlerlol sarfettıkleri bir an · 
da, bar11 için mücadeleye 
muktecflr bütün kuvvetlerin 
durumunu anlamak ve bun· 
ları ıüratle ıeferber bir ha 
le getirmek fevkalade bir 
ehemmiyet kesbelmektedir-

lnglltere, Franaa ve Sov· 
yetler birliği gibi en kuv 
vetll üç memleket hatibinin 
irad ettıklerl nutuklar; Mil 
lt'tler cemlyeUnln barıı için 
mücadele etmek ve harbe 
mani olmak yolunda bir si 
lih hizmetini göreblleceği 

ve görmeaı lazımgeldığl gibi 
aynı noktal tebarüz ettir -
mittir. Lttvlnofun ; Mılletler 

CemiyeUnin mütecavızlerin 

•ıkeri harekat ve düıünce
lerfne mani olacak bir ka 
bllly~tte bulunduğuna müte · 
cavlzlerin ıüphe etmedik · 
lerini nutkunda kaydetmeal 
mana11z değildir . 

Şüphesiz, konseyin bu top· 
lantısmda irad edilen bu 
nutukların merkez noktala 
.om birbirine tetabuk etme· 

ılne rağmen bu nutuklar ka · 
ti yet noktalnazarından bir · 
birlerinden ayrılmaktadırlar. 
Bu nutukların arasında en 
kati ve müe11ir olanı hiç 
füphesiz: mevcudiyeti itiba
rile yegane barıı kurucusu 
olan memleketımlzln mura 
hhası tarafından irad edilen 
nutuktur. L1tvlnof, "Sovyet 
ler birltjlnln; Milletler Ce · 
mlyetlnln dığer azalardan 
daha fazla mikyasta evan 
tüel yardımına muhtaç ka 
labHeceğlni hiç hesaba al 
mamıı . btlakit Sovyetler Bir 
ltğlnin kendi kuvvetlerine 
diğer devlet lerden dahil faz 
la ıüvenebllect'ğlni gözönün
de bulundurmuı,olduğunu be 
ya&ı etmiıtlr . Bu beyanatıo bir 
hakikat olduğunu bltbaua 
mılvonlarca h"lkımızın ılyaai 
Vahdetinin bütün kudre· 
tini gösteren yüksek mecliı 

lntihabatınm neticeleri ve bu 
yüksek mecltı konseyınin 

bahriye halk komlserliiinin 
ihdası gibi harbi kuvveti 
mlze delalet eden mühim 
kararlar alması tebarüz et 
tlrmiı bulunmaktadar. 

f ovyetler blrhğl; harbe 
bir derece engel ola hilece
ğıne kani olduğundan Mil 
Jetler Cemiyetine glrmlttlr . 
Sovyetler Btrltğl Mılletler 

Ceml ~et inin bir azası olmak 
hasa biy!e üzerine terettüb 
eden bütün vazıfeleri her· 
zaman bir katiyetle baıar· 

mıfhr. Ve bundan böyle de, 

: Altı Aylağı:400 • : 
Mılletler Cemiyetinin harbe • • 

• Sayısı : 3 • 
btr enıel olabileceği huıu · • • • 

:
• Günü aeçın ıt ıayılar 25 •: 

ıunda en uf ak bir ümit ka 
1 d k •• kuruıtur. 1 
ıncaya ka ar, endi harl 

H • ADRES: • 
ciye komiserinin ıozlertyle : O • 
de t eyit ettiği üzere, "Mıl · ! BALIK.ESi R T RKDlLl : 

1 ti C i ti l d i 
................ , ........ ... 

e er em ye n n ı er aza-

esklıl gibi azami ,,bırlii• Kayık SP.hadetname 
yapma ya amade bulunmak 
la de vam edecektir . Sovyet
ler Birllğfnln bu pazlıyonu 

bı lha11a barııı korumak, kü 
rreiarzın herhangi bir mm 
takasındaki hca~üzlerin ön · 
üne gecmek ve tahaddüı 

edf'nlere de bir nihayet ver 
mek hususundaki prenıipl 

cehldden ileri gelmektedir. 
Eğer cemiyete dahil dl · 

ier büyük memleketler in 
pozisyonu da Sovyetler Bir · 
llğınin poılıyonu gibi olsay 
dı ve mesela, lngıltz dele · 
ıesi Eden, güya logilterenın 
Milletler Cemiyetine istinat 
etmeıine mani o lan lfogün· 
kü beynelmilel vaziyetteki 
"Keyflyetlerı,. aözönünde 
bulundurmaklıiın lüzumunu 
ileri ıürmeıeydi, barıı tı • 
oldukça ileri gıtmıı bulunur
du. Ve bu takdirde Millet 
ler Cemiyetini hakiki barıı 

bloku hahne ıokmak yolun 
da hayli adım atılmıı olur 
du. 

Mılletler Cemiyeti dahi 
ltndeki barıı elemanları ha· 
rlçten gelecek yardıma aü 
venebıJirler. Bilhassa Çınde 
diler devletleri o menfaatle 
rtnf kamçılıyan ve Çine 

karı1 açıktan açıla harp 
ed~n Japon askerlerinin ha
rekatına kartı doğan reak· 
ıiyonun tesiriyle Bırleılk Şi· 
mali Amerıkanın poziıyo · 

nun son zamanlarda husule 
ıelen değfııldikler; Milletler 
Cemiyeti az çok kati adım · 

lar attığı takdirde, Birleıik 
Şimali Amerikanın büt<in 
aayretlnl mütecavizlere kar -

. ıı Çine yardımda bulunmak 
üzere Mılletler Cemiyeti 
azalarının aayretlertyle tev 
hit edebileceğin• ümit etmek 
imkanını vermektedir. 

Gerek bu meıelede gerek 
mütecavizlere kartı müca 
delenin diğer hususatında 

esas, cemiyete dahil baıh

ca mem leketlerin yani en 

934 - 935 Seneıi Sarıköy 
ilkokulundan aldıiım diplo
mamı zayi ettim. Yenisini 
çıkarta cağımdan esklılnin 

hükmü olmadıimı ilan ede
rim. 

Sarıköy Orta maha lleden 
Nuri oğlu Hüsamettln 

Açkalmaz 

Ballkesu Suı~ Hu~uk 
Kak iml : g · n~en: 

Balıkeairln Vıcdaniye ma · 
halleılnden Mehmet kızı ve 
Şaban karm Münevvertn 
kocası aynı mahalleden Meh· 
met oğlu nalbant Şaban 
aleyhine açtığı sulh teıeb· 

büsü dayasınm yapılan mu
hakemesinde. 

Mü ldeaaleyh Şaban göı

terllen adres ve ika metgi. · 
hında bulunmadığı ve halen 
nerede olduğu bilinemediği 
cihetle müddeaaleyh Şaba 
na ilanen teblı~at yapılma · 
ıma karar verllmlf olduğun 
dan muhakemenin bırakıl 
dığı 21 -2 938 tarih ve saat 
15 de Balıkesir Su lh Hukuk 
mahkemesinde hazır bulun · 
ması müddealeyhe tebltğat 
ml\kamına kaim olmak üze · 
re ilan olunur. 

kuvvetli azaların barıı için 
mücadelede katiyet ve se· 
bat göıtermeleridfr 

Sovyetler Bırlıği , tecavüz 
lere bir nihayet vermek ve 
bunların önüne geçmek yo 
lunda kollekttf harekata it 

tirake hazır bulunduğunu 
murahhas bulunan Lttvino 
fun sözlerlle bir deha lıbat 

etmtıttr Tecavüzlere karıı 

mücadele husuıunda pratik 
tedbirlerin al ınıp a l ınmıya 

cağı dljer hükumetlere ve 

evelemlrde J ngiltere Fransa 
hükumetlerine bağlıdır Bü 
tün dünya memleketleri hal k 
kıtlelerini n ise , ha rbe karıı 

müt»vecclh faal bir siyaıeli 
iltizam edecekleri ıüphesiz· 

dlr ,, 

Balıkesir Orman 
Başmühendrsliğinden: 

1 - Balıkeıir Vı l a yetınin Kepeüt nahiyeaioe bağlı Se
rçeören köyü c ı varmda Ka labak kayın koru devlet or
manında 1 numradan 306 numraya kadar numaralanmıı 

449 metre mikap gayri mamule muadıl dikili kayın ağa
cı yirmi gün müddetle ftçık arttırmaya çıkarılmııtır . 

2 - Arttırma 8-3 938 salı günü saat on bt'ıte Bah
keıir Orman Baımühendisliği binasında yapılacaklar. 

3 - Beher metre mıkabın muhammen flatı 210 ku
ruı yüzde 7,5 muvakkat teminatı 70 ltra 72 kuruıtur. 

4 - Şartname ve mukavelename ponjeleri Balıkesir 

ve Su11ğırlık orman idarelerinden görü lebilir. 
4 - 1 -- 61 

Balıkesir Ziraat 
Müdürlüğün r.len: 

Mülga Kepsüt ziraa t mektebine aıt yeııısı ve çayır tar 
lalar iki sene müddetle icara ver ı l t c"ğtndf'n taliplerın · 

3 3 938 Perıembe günü Ziraa t müdüriyetine mür11 caatlan 
ilan olunur. 

4 1 - 62 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Açık ekılltmeye konan tı: Balıkealr - Bandıroı• 
Jolundak• Karadere köprüstle Balıkesir Bursa yolund•:1 
Yayaköy köprülerinin pre inıaatı olup keıtf bedeli 1 SJ" 
lira 88 kuruıtur . 

2 - Bu tıe alt dosya muhteviyatı ıunlardır : 

A - Eksiltme ıartnameai 
8 Mukavele projesi 
C Bayındırlık ııleri genel ıartnameıi 
D Fenni ve hususi ıartnamesl 
E - Keıtf cetvelleri ve projeler 
lstiyenler keıtf dosyaıını Balıkesir Nafıa müdürlO· 

ğünde görebilirler . 
3 - Açık eksiltme 18 / Şubat / 938 tarihine raah1• 11 

cuma günü aaat 15 de Balıkesir nafıa müdürlüğünde kil 
rulu komlıyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Eksi ltmeye glrebtlmek için 1 l 5 lira l 2 kuruıht~ 
teminatı muvakkatenin mal sandığına yatırıldıjına dair 
makbuz veya bu m iktarda ıayanı kabul banka mektubıl 
ve yukarıdaki tıl yapabileceğine dair nafıa müdürlüğüO' 
den eksi ltmeden en son sekiz giin evvel müracaatla alın• · 
cak müteahhitlik vesikası veya bu tıe glrmlye aalahtyel 
veren evrakı müıbite ile birlikte nafıa vekaletinden alıP' 
mıı müteahhıt ık vesikasının ve 938 yıhna ait ticaret ve" 

sıkasınıo ibrazı gerekltd ı r. 

5 - lsteklilerln 2490 numaralı kanun hükümlerine 
göre bu evrakı hamilen tlin edilen gün ve aaatte Bahke 
ıir nafıa müdürlüğünde bulunmaları &lan olunur. 

4 -- 1 - 48 _,,, 

Defterdarlıktan: 
Türk parası kıymetini koruma hıklc:ındakı J 2 nun ,,,,. 

la kararnameye ek kerarnam~nin hükümleri datreaınclt 
altın ticareti ve ahın alıı verlti ile meıgul olan haktlıi 
ve hükmi ıahısların mezkur kararnamenin dördüncü macl· 
desi mucıb\nce tutmak mecburiyetinde oldukları defterle · 
rin nurounelerJ hazırlanmııtır . 

Altın ticareti yapmak üzere Maliye Vekaletince meı· 
un kılınmıı olan bankalarla kuyumcu ve antikacılar gtbl 
sanal ve ticaret erbabının ve dııçılerin ve hurda veY' 
masnu altın alım ve satımını aanatı mutade halinde ter• 
eden hakiki veya hükmi ıah11ların azami bır hafta fçlocft 
idaremize mfiracaat ederek mezkur numuneleri almaterı 

ve defterlerini ona göre hazırlıyarak teadtk edtlmek üze• 
re (defterdarlığımıza) ILraz eylemeleri lüzumu tlan olu" 
nur. 4 1 - 54 

Bulckesır Cumhuriyet 
Maddeiumumiliğınden: 

Balıkesir asliye mahkeme11i on lira maaılı zabıt ki.tip' 
liğl inhilal ettiğinden memur olmak ıartlarmı haiz olmak· 
la beraber dakikada el ile on iki kelime, makina ile okU' 
yup yazmak ıarttyle yirmi dört kelime takrir su. etiylt 
otuz kelime yanlıısız yazabilecek ve makine ile yazıloııf 

yazıdan dakıkada ıek sen kelıme okuyabllt et k talıplt-r ar" 
ı ı nda müsabııka ve münasibi seçilmek üzue 26 Şubat Y38 
Cumartesi günü saat 9 da evrakı müsbıtel erıl~ birlıkte 

encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bal!kesir Vılayet 
Daimi Encümeninden: 

1 - 15 Gün müddetle açık eksıltmeye konulan tı; B•• 
lıkeıir - Sındırgı yolunun 58 ncl ki lometresindeki ahı•P 
Simav köprüsünün tamiridir. 

Keıif bedeli 4088 lira 6 lrnruı ı muvakkat teminatı 306 
ltra 65 kuruıtur . 

Z · Bu ite alt keıifname ve evrak ıunlardır: 
A . Eksiltme ıartnamesi 
8 Fenni ıartname 
C Keııf cetveli. 
D Mukavele örneii 
H Naf la tıleri ıtmıili umumlyesı. 
lıtekhler bu keılfname ve evrakı Balıkeair vilayet da· 

imi encümen kaleminde veya nafta mOdür lüiünde görebl· 
lirler. 

3 - Eksiltme 7 Mart 938 tarihine raatlıyan pazarte• 
ıi günü saat 15 de llükümet konaiında Velayet Daı111i 
Encümen odasın.la yapı lacaktır. 

4 - Ekıiltmeye bu gibi itlerle uğrıııan daire nafi• 
müdürlüğünden bir hafta evvel vesika alanlar girebilir. 

5 lstekhlerin yukarda 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar muvakkat teminatlarını ~alaandığına. yatırdıkla
rına dai r makbuz veya banka mektuplariyle Vilayet Dal 
mi Encümenine müracaatlara ilen olunur. 

4 - ı - 60 

.5ah ı bi ve Baımuharrı rl: Balıkesır Mebusu H. KARAN 

Çık s.-rım Genel Dırektöı ü: FUA. T BIL'AL 

Basımyeri: Vilayet Matbaeeı - Balıkesir 


