
26 ŞUBAT CUMARTESi 19~8 

İran Hariciye Nazın, Dün Bir Ame
liyat Neticesinde Ölmüştür. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON lKlNCI YIL SA. Yl: 3719 

Vekiller H ey eti Mühim 
Bir Toplantı Yaptı. 

, •....................................................................•...... , 
Tür ~iye _Hakkında Şayanıdikkat Bir Yazı: 5 a • R 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "il 

• 

Pencereleri Avrupaya ~ 
Bakan Asya devleti.. i laııııl hni Ç~kıııı cın n bü!Un hkılleıın b2ııı tulumcu tu topltrıtıiı bül.ô

mlUmiz htş senlik bit M,ıu Mü~af aa proüıam' tesbit etti. Çekoslova Gazetesi Makalesinde Şöyle Diyor: 
• • • • • • 

R. CELAL BAYl\R 

A11lc•ra, 25 (A.A.) - Bfa· 
:(ik Şefin, •erdıklerl yüluek 
le lrelcttfler eııu tutular8 k hü· MAR~ŞAL FEVZl ÇAkMAK 

6 met ProXramına ı..ıh•I •dıl•n 1 f 1 d K tı "" "" ıut ısptrto arın iat aran a 
ordunun t"çhlut ve teıhha· mühim tenzilat v•ptlmıı ve 
tın• m6tealhk y11pılen ha bu tenzilatla b6~ 6met 
a:arhlc ve teklıfler Genel Kur. 
••v Baık M Ç •na araıal Fevzi 

V•~ml afın da ittlrak eltili 
••t ler H l da eyet top\antı11n 

8 tetlcUc olunmuı ve don 

l 
•tvelcU Celll Bayarın reis 

lltnde M ı· M a ıve ve Mılli 

Gdefaa Vektllerinden mü 

proğramında ver alan vatt· 
lerio bırili dftha yerine ge

tıralmftlir. 

Eıkl fıftllan 140, 130, 120 
kurut olan kolonya saf iı· 

pirlo muğayyer bpirto f ıat· 

lara hepıl içın dokaan kuru 

ıa lndırtlmtılir 
re\clcep h . 
b 

U1tı11 encümende T l uva et ııpırlotıu yarım 

eı ıenelık ) eni bfr M•lli ı m6daf • • litre ik tite içınde yet mit 
l a proiramı teıbit yerine elli kuruıa &atılacak 

0 unmuıtur . 
1 ve boyalı ispirtonun litresi de 
nhııarlara ta•ll"·k •d'"n k '" u .... ~ altmıı sekız yerine kırl~ beı 

=:!•ıcada 11hhata ve temizlıt~ olacaktır. 

lngiliz Avam Kamara~ 
sında Tenkitler .. 

Edenin iatıfa~;-Dolayı aile Ye
niden B. Çember layna Hücum

lar Yapıldı. 
Londra, 25 [Radyol - birhkte ıiy8ai bır parlı tef 

Lordlır kamauı11 bugünkü . kıl edeceklerini haber ·o1nı 
toplant d E ••ın a dentn ııtıfaıu yor 
hadı, • =====-=:.;....::<:=,===:..:...:= -

eı,nl mevzuubahı et R 
rntıtır .. ot. "lan b rçok par oma r~ ya 
ti 1\7..l\aı 8 k i aıve t Cemberli.ynaı 
tekrar hü 

cum etmıılerdir. l 1 l d 'd k 
l Hülc6met naımna söz alan ra 1 ın raya D ~CB 
..oord li•hfaks, lnıiltere Fran Londra, 25 \Radyo) 
ıa ar d Romanya krala ıkinca Karol , 

aıın aki nıünaıebatı 
•olata.

1 
marho 22 ıinde logiltereye 

' 

t ve batip\erın 11ö:ı- gelecek ve kral ile kra 
•tine 

ce9 ap vermitlir . Uçeyi ziyaret edecektır. Kra-
MCh:alcerelere, reye müra· la . Baıvekıl muavini ve Ha· 

::a.tl edılmekeı:ıln nihayet riciye Nazm Jorj Tatareıko 
'• rnııur. refakat eylıyecektır 
Lood .. ••-

loaılterra, 25 {Radyo] ithalat 

ATATÜRK 
.1 

"Türkiye, Muazzam Ve Esaslı İnkılaplar 
Geçiren Yegane Avrupa Devletidir.,, 

• • • • • • • • 
Dün Ankarayı avdet 

buyu'dular 
An"ara, 25 (AA) Re 

isicumhur Atatürk. hu ıabah 

şehrimize t1\'d~t buyuruıuı 

lardır. 

Hüvük Şef. Gazi İila"yo· 
nundl\ Batvekıl B. Celil Ba· 
var ile Dahiliye ve H r-ı riciye 
Vekılleri tarafından, Ankara 
istasyonunda Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdillhalık 
Rend1.1, Genel Kurmay Bat· 
kanı Maraıal Fevzi Çak
mak diğ"r Vekiller ve 
mebuslar ve Vekaletler ileri 

gelenleri tarafından ıelim 
lanmıılar ve bir aıkeri kıta 
ihtiram reamini ifa etmittir. 

ÇekosloPa yaulesi mtm- 1 

ltk< timiz lıakkuıda şaya
rudikkat bir makale neş
ret11ıiştir. 

Hu _ya:ıyl uyneıı sıiiun 

hm :m:a alıyoruz: 
(Kalkanlara göoderdıjimiz 

hususi muhabirimiz.den:) 

Ankara kanunuıant nlha· 

yetlerl - Aıya ate Avrupanın 
birleıtiği noktalarda diioya· 
nın farketmedıil yepyeni 

bir hükümet yettımektedir. 

Hu, Ruı ihttiiltyle yalnız he·• 
yeti umumiye.ini kıyea ede· 

bıleceilmiz fıkri ve lktlıadi 
inkiıaf diyarı l.~Türkiyedir. 
Ancak bu kıyas, devam ede· 

gelmekte olan Tilrkfyedeki 

blyilk inklllbı tarif etmek· 

ten baıka bir gayeye matuf 

deitldlr. Ruıyaya nazaran 

Balkan Konseyi Toplantıları Başladı. 

Dost Ve Müttefik Devlet 
lVlümessilleri Ankarada 
Muhterem Misafirler Dün Başve
kil imizi, Millet Meclisi Reisini Ve 
Hariciye Vekilini Ziyaret Ettiler .. 

B STOYADİNOVİÇ 
Ankara, 25 (A.A) 

ka dört müttefik devlet mılli 
marılannı çalmıı ve bir aı· 
keri kıta ıhtıram resmini ifa 
etmtıtir. 

Halk muhterem misafirle· 
rimizi ıamimi tezahürlerle 
selam\am:şlardır 

Müttefık devlr.t ler baıve · 
lolterlle harlcıve müıt~tarı 

Baıvekıl B. Celal Bayan. nu 
yük Millet Meclisa Reiıi Ab 

dulhalik Rendayı liariciye 
Vek;li 8 . Tevfik Rüttü 
Arası ziyaret etmltler 11e bu 
zıyaretler ıade edllmlttir. 

Misafirlerimiz öğle yeme· 

ğloi kendi ıef arethanelerin 

de yemiılerdir. 

B. METAKSAS 

Romanya hariciye nazaretl 
müstetarı M. Komaene Pct. 
reako bugün huıuıi trenle 
Ankaraya vasıl olmuılar ve 

Ankara pala.ta mlıaflr ol 

muılardır 

Türldye muazzam ve eıaeh 
tebeddOller geçiren yeglne 

Avprupa devletidir. 

Türkiyede buıün, devlet 
yalnız bılfııl polıtik bir reh · 

ber olmakla kalmıyor. Hu· 
ıuıi ve devletçi kapitalizmin 

bir t~rkibi denilecek ıekilde 
olan sistemin çerçlveıl için-

de iktiıatçı, intacı ve ban
kacı da oluyor. Demokrat 

zihniyetle T6rk de•lettnt 
tenkit edecek oluraak. bu 

devlete A nupai bir merte
beye eritmek lçln yaptıiı 

anudane sayretlere raimn, 
mıkyaa olarak Anupayı ala-

mayız. Maamafıb fU ıon 80 
sene içinde A•rupada ıahlt 

olduğumuz milli lnkiliplarıo 
en entereaan11u ıeçlrmekte 

olan ve yiizlerce ıenellk kül· 
t'ilrlü ve lktlıadi inklıaf ı aıı 

lamak latlyea bir memle
ket için ıtmdiki TGrktyenln 

idare tarzından baıka bir 
tarz imkanı mevcut olamaz-

dı Bustln •dcut bulmakta 

olan eıer, T6rk mtllettnln 

halk kitlelerine iyice k6k · 

lendiği zaman Türkiye bi-

zim bildtilmiz demokraalye 
yaklaımak imkanını bula-

caktır BuıGnlük, bu devlet 
idealini T6rk6yeye tatbfk 
etmek mümk6a deitldtr. Ye· 

nl Türkiyenln Cumhurreiıt 

ve rehberi Kamil Atatlrk 
bir kaç sene evvel parllmen· 
to muhalefetfaı vücude •e 
tirmek iıtediii zaman bu 
baaıl \"ft.Zıh surette kendini 
göıılerınııtır O zaman bu 
t~tebl,üs muvaffakıyet ıör 

rnedı Çünkü muhalefetin 

arkaıuo4 sığınanlar yalnız 
polttıkacı muhahtler dejll. 

bugün Türkiyede b0t6n olup 
bitenlere mubaltf olanlar, 

yani dıier bir takdirle TOr
kiyenln maddi ve mane•i 
A vrupalaıma11na aleyhtar 
bulunanlar da oldu. Çlnkl 
laik ve modern Türldyenln 

L erıın Roma elçlııi 
ondra 1 h f Ja 89 mittir . Elçi bir 
• ta k 1 it 

1 
" •rak, hül<umetteb 

1 Ve ihracatımız 
. Ankara, (A.A) - Mem

leketlmız. ı n 1938 ikinci ka · 

Balkan Antaoh daırni kon· 
ıeyınin altıncı toplantıaına 
ıttirak etmek üzere memle 
ketimize gelen Yunan Baı 
vekili Ekıllna Metak•u, 
Yugoslavya Bftıvekıli Ekı · 
lans Stoyadınoviç 11e Ro· 

maDY" Hariciye Müıh!f&rl 

Etuılaos Komn~n huıuıi treo 
le bu ıabeh Ankaraya var 
mıılar ve Halkan Antantı 
devletleri bayra klarile süs 

lenmiı bulunan iıtaıyonda 
Baıvekil 8. Celil Hayar, Ha 
riciye Vekılı, Baıve"alt-t 
Mösteıarı. Ankara Valisi, 
llar!ciye Genel Sekreteri, 
Ankara Mevkı ve Merkez 

Kumandanlar•, EmlJlyet Di 
rektörü, Kordip1omatik tara · 

latanbul, 25 {Radyol 
r.nkarada toplanacak Bal· 
kan Aotanll konıeyio" lft-İ 

rak edecek olan doıt ve 
mütteftk Yugoslav Baıveki 
ll ve hariciye na zırt 

M. Stoyadinovlç ile Yunan 

Baıvekıli M Metaluaı ve 

Muhterem miaaftrlerimiz 
Baıvekil B Celal Bayarı, 
Büyük MtHet Mecltıt Reiıi 

Abdülhalik Rendayl ve Ha· 

riciye Vekili Doktor Te•flk 
Rüıtü Arası zlyerel etmit· 

lerdlr. 

katı bir hilk0mı6zl6fe mah 
küm ettljl ilk tef m6ıl0man 
ruhanileri ve ruhban ıınıfı 
olmuıtur lıte bu ıebepler 
den dolayı Cumburrelıi bu 
muhalefet meaeleainde kıaa 
bir tecriibedea ıoara otori· 
ter ıiıtemt ele almıı ve el· 
an da busiiae kadar tat
bik etmekte devam etmtı-

a Y•o 6 d 1 r&ımelf!t1 hakkın-

R a 11\•ltimat "ldıktan ıonra 
0 "'"Ya doneccktir, 

rl P-.rı,, ıs (Radyo) Ma-
• rrı Ta ö el Povi vr gazetesın 

nun ılhalatı kıymet itibari· 
le dokuz, ihracata da on üç 
mılyon lirava varmııhr. 

Gf'ç:eıı yılın a.ynı aylarma 
nazaran ithali.tamızd1t dört e Y•ı.dı~ l . 

l 1111 "r malcall"'de. 91tlt-. b buçı k mılyoo. ihrınhhmızda· 
..,

1 
.. .; ık Hariciye na da ilci milyon bir arbt n ~ 

•in, Loid Corçla ' dır. f•odaa kartılanmıılarc:lır. Muaa· 

lran 
Hariciye nızuı öldü 

Ankara, (A.A.) - lran 
hulciye nazırı bir amahyat 
netlceıinde llmGtt6r. 

Bili hare Baıvekllımtzle 
üyük Millet Meclisi Retıi 

ve Hariciye Vekili Ankara· 
palan sıderek doat devlet· 
lerin müme11lllerine iadei 

ziyarette bulunmuılardır. 
Sayın .• miıaflrler 611• ye · 

meğini kendi tef arethanele 
.ıaııie yemlfl.,dtr. 

Ur -

lıkıri r1111i11çit göstı~ 
riılıri yerine iı: 

Türk de•let otorlteti ılll" 
f Soaa tlrteoi .. yf •• ) 



TÔRKOfLI 
o . e· d 

1 

,; .ı ' • ·t!· .. : "• .. 

• 

H R H B 
Pence ele i Av ·p~ya '
Bakan Asya Devleti .. 
{Baıtarafı biroıcı aayfada) ı• 

- aü üzerine istinat etmiyor. 
GeniJ halk kitleıinfn bükü
mettn idare tar~ml\ kartı 
beıledlil emniyet hl11lne Is· 

tinat edıyor Çünkü bu ha

reket tanı mtlli emperya
lazmln tehlikeli yollarına aü

rüklt"meden onun hayat se· 
viyeılni yükıeltmek ve en 

muyafık yol olarak bu!duiu 
1.vrupa kültürüne ulaıtarmak 
ıayeıindedir. Türkiyede ba· 

u memleketlerde olduiu gi· 

bl, kütlentn büy6k lçttmalar 
1aptıfı alliblı mtlıılerin ıbva 

ve taıbthı aibl ıeylere teıa · 

düf edemeyfz ve yoktur. 
Radyo ile nutuklar vertldlil 
ve hiiktıınet idareoctlertn•n 
bir takım nümaytıler yap
taklara ıöriilmez D•ferlerty· 
le Türkiye araa1odalc t f arlcı 
teı"tl edenlerin bir kısmı da 
budur. Bunun ikinci bır k11· 
mı da Tlrkiyeyi ele alıp 

·• mutı kalan bir polttılca par. 
tlıl dejıl , tek bir adamın 

birçok politıka parUalnın 

eerbeıt itllfak1a herelcet ede· 
rek Türkıyeden halife ve 
ıultanı tardetmeıtdır. O za. 
man henüz vücut bulmakta 

olan bGkCıcnetfn kadro unda 
eaaeen metcut bulunmakta 
olan yeni politika partlıt 
ııte bundan ıonr• teıekkül 
f'tmlttlr . 

P ~ncarelari A vrup1ya b1kan 
Asya d nleti: 

Cojrati noktainazardan 
harpten ıonrakı Türkiye he· 
,nen hemen tamamiyle bir 
Aıya memleketidir 762 000 
kılometre murabt'ından mq 
teıek-<tl meaah&t athiyeıln 

r.len 24.000 kilometre mu
rabbaı Avrupa iutaıınıJa bu· 
lunmaktadır Yeni ancak 
-v6zde üçii demektir. Buna 
raimen eni Türkiye bır 

Aıya clevleu olmasını iate 
mtyerek keilmeoin tam ma 
alılyle bir Avrup devleti 

olmek arzuıundadır Bundan 
tiaıka Türkiye yalnız Bal 
kanlarda defll , umumiyetle 
A•rupada bıle ctddi bir ıulh 

mili buluomaktadu Çün· 
kü kendi içıo tHavvur etti · 
~ . mühtm vazifeyi ifa ede 
btlmeıl ancak ıulh tle ka· 
bildir. Hu devlet büyük 
harpte majlt:kp vaziyete dii· 
fenlerin ar&1mda revbyo · 
nizaı olma11nda bulunma· 
mıı •e ancak ıktısadl 

ile k ttOrel lokiıafın icap 
.eltlrdlfl atatiinilo muhafaza 
·~ndan hKtka btr arzuıu 
.Qlmıyan yegane devlettir 

Oo f'ltıncıdan on ıeklzıncl 
&era ka iar ·ı ürklye naııl 
Aıranın Avrupaya mOıtevec · 
clh bir oku olarak bulun 
muı•a , buıünkü Türkiye de 
o nııbette A nupanın Aıva· 

ya dofru dönmüı oku bu . 
lunuyor Hem bu ok kanlı 
bir ok dejtldlr. Btlilclı Av · 
ıöpanan maddi ve manevi 
k61tür gayeıtnl h•t•Y n bir 
oktur 

Tahakkuk ı-tmelcte olan 
proiramında eler muvaffak 
olurn Avrupanın (ıültürlü 

devletl~ri a!e Aıy1ı1 htlk6met· 
lerf raıında bir Yaaıta ol· 
mak İ6rlctyenln tauht ı•· 
yeıl•I teıkıl edecektir. Hattl 

ima • "••• •••rel•rt bu 

günden t•t:ellı etnıekt. dir. 
Şimdtlık Türwi~ f! , pek tısbii 

olarBk kendiıiyle çok mf'f · 

gul bulunuyor •e Aıyaya 
bakmaktan ziyade geoit açıl· 
mıt pencer,.lerdP.n Avrupaya 
1lakıyor. 

Şarkh, Avrupahya tah1v
vül ediyor: 

Yeni Türkiye, ıurkl.ları 

asri ve rasyonel Avırupaya 

tahan·ül ettirmek btiyen 

azimkar adamlar tarafından 
tdere edıJmest dolayııuyle en 
1•1an1 diklcat hard,etlerden 
b ırlni teıktl etmektedir Bü 
tün bu yenld~n yaratmanın 
ancak 1.ı ı•nedenberi yapıl 

makta olduiunu batlrlath 
f1mıı. zaman, elde edııen 

netl-:e bızt hürmet vto iteba 
ra aevketmelldir . 

Birçok Türkten de itıttl 
ğimız ıtbl, Türkiye pek ta 
btl olarek zayi edtcek za· 
mana malik defıldır. Şımdl 
Je kadar yapamadıiana erit 
m~k ve Avrupanan anceık 

bırl:aç a11rda manen ve 

maddeterı yaptıi• terökld 
devirlerini birden atlamek 
mecourtyetlndfdir. Kama 
Uzm TürklJede halıhuır 
da yapılmakta olan tt-rakld 
lere reımen Kamiı.liuıı de 
nılmektedir 

Avrupa nan uıkiıafını tah · 
iti etmit ve bundan ıtonra 

dar ki onun özünü dlarak 
Türk ınilli i tıkıili iç!n iıti · 

mal etmııtir Bugünkü Tür 
kiye milli bir devl .. t olmak 
lıtlyor. Ôyle bir devlet ki 

polit.ka ıahaaandaki i•tıklalf, 
lkUıadi istikl - l ılc takvıye 

edılıhı ve huuuo n'tıcuınde 
de Avrupanın büyük kültü · 
rinde olduğu gıbi, mllıi kül 
türünün illıkli.li inkıtılf et· 
ıın . Polatıka nokta 1011 zarın 

dan iıe ( mühim bir Türk 
polıtakacuıının bu mat<ale 

ıabıbtne ıöledıja v~çhtle ) 
1 Y uncu aarm b0y6k •deai · 
lerloi ıooradan sebebiyet 
verdtklt-rl mahzurlardao ve 
krizlerden Ari olarak mem 
lekete it" 1 ~tmeyt arı.u et 

mektedır. j 

ıhti!i:ci inkisı f m istif ada ı 
ve mahzurlan: 

Bu inktıaftB Türkı)"~ye 
düı~n • büyük avdnlej. 
arzu etliği o ı ı b e t t e 1 

Avrupayı uzun zaman 
müıkılil içinde bırakmıı 

olan kültürel 1 ınai ve iktl· 
aadl tycrübelerdelJ iıtifade • 
edebilmeaı, hRtta Avrupanın 
yapmrf olduğu hatalardan 
dera alma11 ve bütün bu 
tecrübelerin aruından en 
muılp olana alabtlmeıidlr. 

Şimdiye kadar d" birçok 
vakalarda böyle olmu~tur 
Mahzurlat1na gelince · bu 
da oldu"ça müblmdır · Av· 
rupaya yetlıebtlmek tçttt 
röıterdiji tel attır . Çünkü 
eaki Arap harfleri verluc la 
tin harflertnt ıkame etme · 
le feı ve aralı atmaff !a ark· 
h adamın ruhunu değı tir 
mek ko!ay olan bir mesele 
dejildtr. 

Maneviyatı yemden yarat· 
mak ıçio timdi Tiirkiyede, 

I 
Y4'Y&f ya•af bGJÜJ«ID neell · 

Kızı!ay Çök.en Ahırın Altında Kalan= Ed ·emit 
F 

. k ki Kadı Kazaen mı öldü, ı . -.- .. 
akırlt:re ömür verece •• I d .. . 

1
. d ."' .. ? ı Eskı beled'ye reısı ve mu: 

ş.cıdetll •0i0"1•rın hüküm 0 U U m U • 1 hasebec'ısı' nı'n muh1kem Si 
ıürGıeıhuJen fes!lijlarla vn 1 il 

ian karlardan mütee sir olaıı d K d . B ~,-"'d. . d Vazıfelerint ihmal ıuç.urı· 
fakir lerin vazfyetlnt oazarı a ının ar eşı u. a ıse e dan mahkemeye verilen eıkl 
dtkkate alan Kızılay Kuru E . . . Af ,. k d Q[d ., E::Jremlt belediye refıl Ce(,f 
mu ıdare heyeti dün ak~am nıştesının a a ar u gu- det tle belediye muhasebe 

kurum kurai·nda vaptıaı l.d n.. E J. cisf Muıtafanın ?kinci aılfYt 
topldotıda beledly~d..-o aldı · nu aıa O ' yor. Cı!'Za mahkemrslnde durUf 

iı liıte üzertne mahallitta Ça ;,1, 0 ,.,1r;;, köyünde I İsmail, hamtle bulunan k&· m&Jarı devam etmektedir 
mevcut fakirlere bugünden lımaıl karaıı Atıke adında rm Atıkeyi gecele~ın döfe· Yapılan on duruımad• 
itibaren lcömür dağıtılma@tn' hamıle btr kadının geceleyin, rek öldürmüıtür 1 iddi& :nakam•nı ltgal edet' 
kararla•ttrm•ıtar k ı k 1 ı müddeiumumi muavini 8 "' çö en ahu altında ka ara sın , dnayetı örtmek içtn , 

Kurum, bütün kıı günün · öldüğünü yazmı§bk. ölüyü ahıra indirm· ıı ve dı · Azrot Altan, iddiuını sef 
de falurlere J•p•lac11lc bu Bu hidiıe üzerine o vakit var! rdan birini üzerine yık dedcrt'!k fiıllt-rinin ıubu 
1• fçın yirmi bin kilo ' o·. 1 hk k A k d A k tunu dt'!tmeya~ ile va.ıife ,. yapı an ta i atta t ! enin mıı, netıce e ta enin en 
mür depo etmtı bulunmak- yem vermek üzere gittiği kaz altand" kalarak bir ka- lerlnde ihmal göaterdıklerlP' 
t a dır . emula ahndakt hnvnn · za neticesinde öldüğünü uy · den dolayı haklaranda J(jr" 

Kömür, tik anda hlcirlerin larm itiımeai yüzünden durmuıtur. ceza kanuuuuun 230 ncLI 

ihtiyaçlarını lc•ırt•'ıvabılf'cf"k zaten harap bir halde lbrahtro; adliyeye vaphlı madde11 mucibince cezalao· 
miktarda vrrtlf'c• k ve hu bulunan r.hvar ve çatı mürecaatta k11 kardeıfnin dınlmalarım iıtemittlr. 
vardun ift lnı müdd~ttncf" aksamının çöktüAünü, enkaz döfüldüjtü eınada hoykırııınıo Mahkeme bu dava hakksO' 
d•,.-am erft!cf'ktfr ahında kalan kadının da öl en ardaki ~vlerden de iıitll - da bir karar vermek üzere 

mit bulundufuno, hatta vaka duruınıayı buıün aaat orı' 

ı .. r lazımdır 8t1günlf O Tür 
kl1e temellndf'n demın" ica

tlar fnf& e-lllf'n h6v01c ve 
g:ınJ btr bina va benzemt>lc 

te"fr . Ru, menfi zlhnivetlt> 

ve~·· ku,dle 113v•~nmfı htr 

tentcit d~ifMir. TürklYf>l\;n, 
çtzdtif yolda devam t-dehtl-

mt>ıi fçfn hund"" h11tlc" fn -
tfhap edebilf'cf"il bir yol nl · 

m•dıeını t~stfık f'tmf'k ee· 
r~ktir. Yeni Türk r .. jtmf, lfen · 

dlsfnfn ıöyled ft v.-çhflf> curn
hurlyetçf, mtlllvetçl , halkçı , 

devle•cf, fllk ve fnkı16pçı· 

dır . Rug6n Türkfyede cere· 

Jan f'df'n h1tl hakikaten bir 
lnkılAptır . Hem de yalnız 
tktil'adt har tnln18p rlf'fil , fa · 
kat baıta olank kültüreldir 
Kam l Atetür'4. . T6rkteo, 
aaarlardanberi herıevfnt t e f · 

kil f'!denlerı , vani ıultan ve 
ıultanla baraber halifeliRi, 
hatta mabf'dlerinl. f eıinl ve 
ı arkh ruhunu atmaıtsr. Run · 
farın y~ı le-r ı ne ona litın harf· 
lerini. hayatiyetini temin 
edecek olan ıuırif1tbrikeJ rı. 

ıektz ıaallık rne"ııi , kadan
larm hürriydınl vermiıtir. 

Şlmdlyr kadeı Mel<lce~ e 

döomüt olftn 11a~ar!arı Av 
rupayu doğru ÇPVfrtm f~ ve 

Türkün maddi h yatını ve 

~ ftltüriinü iı' ah edeceğini ve 
oou AvrupanlD ııevıyeı;ine 

yükıelteceğini veat etmiıtir . 
Bu cesur oldugu kadın mu· 
alp bir rehberlik tuavvur
udur Şimdi d e onun tatbık 
ine frthit oluyoruz. Muveıf · 

fak olacağına dair olen ıh 

Umailer kuvvetiıdi r Bununla 
beraber açık pencerelerden. 
Avrupanm timdı~e kddar 
halletmiye muuffıt ~<olama

dığı me&'-:!eierın bir mahreç 
bulup Türk yeye gırmiyece 

gl , veya tabavvüle uiramıı 

ıarklı ruhunda, farkta 5rtı r· 
bın karııl mıyact· ğ ını . yant 
Avrupanm htçhır yardımda 

bulunamıyec11ğı ve ancak 
Türkiyenjn bizzat kendine 
bir ça~e arameeıoı Jcap et 
tirecek btr luızirı \'uku bul
mıyacağım henüz tahmin 
edemeyiz. Maamafıh Türki· 
yenin bu ıtbf manetıl kriz· 
lerden muaf Jr.,lmft11 cok 
mubteın•ldb 

düiünü yazmıt!lık O zaman 
bir kut eaerl gôrO!memekle 
beraber bu huıueta ikinci 

ıünü köyde bir düiünde bu- bırakmııtır 

ıuliye cez mahkemeılnce 

tahlukat devam etmekteydi. 
Atıkenın kudeıı, Nerkaali 

Halı} lbrahtm dün ikinci aı · 
liye ceza mahkeme ine bir 
iıtida ver,.rek kız kardeıt 

nın ö lücnünde kocuı lımai - . 
lin alik•dar olduiunu iddia 

lunan Atıkenin koc1111 tıua-

hndan çaiırtıldıiım, kadınm 
korkarak 1: u yüzden eve 
ıttmek bıle •stemediiini. bun 
dan orad ıı bulunan kadınla 
ran da haberdar oldu~unu 
iddia etmfttir. 

Hi.diıf!! etrafında y&palan 
bu ihbar ve ,tka vet üzerine 
tah" tlcata 1ıiritl İ mtıth . 

--.... -...... 1 ........... -

Tebdil 
Edilen 
Radyolar 

Nafıa Vekaleti tebdil edt· 
lecek radyolar haltkıod8 

ilgi :il~re tu tamımı gönder· 

etmlttir. Tahkikat netkt':einde va· rni lir: 
Tebdil edılen radyol•' lbrahlmtn bu ıddıaaına na- kanın içyüı:ü ayd1nlao.ft 

zaran hidtıe ıöyle olmuıtur: csktır 

Eğlencede Öldürü en 1 

K ö y D e 1 i k a n il L. 
----- --- ---

Oelıkanlılar oyuna kalkınca arkadası hevese kapılarak 1 

bir!~~u~L. at~!ğ .. eı~.~~.~cık!~.~~~~ed~~!~~.~~ .. ~'~~~ i 
köyünden Emın oglu İhu . ka1kmıılardır Bu sırada lb
hlm adında bir delikanlmın. rahim de tabancasını çeke. 

kurcalarken alef alırn taban rek hır kaç el ateı ehnltUr. 

catından çakan kurcunlardao Kurıunlardan biri yanında 

hırinin lhrabim oğlu Hüse oturan Haıanın. kalbin in on 

yioı vualadıimı vazmııtık sartim kftdar gr.rla&ne tıabet 

Vatu haklımritt ''"'palan etmlf ve gene, bu yü-ıden 
talıkiklll ıu ndtceya •erm ııı ôlmüttür Yakııı1anan ıuçlu 

Ur: hakkında talub11ta deva m 
Tertip edıl.-n eğlencPde edi lmektedir. 

Memleket haberleri: 1 Geceki 
• 

T .. vşa ltdal Yangln 
l Gece ıaat l ,30 da lıtaı 

Kooperatif laaliyeti tak- j 

dirle arşılandı . 
Tavıanlı. (f-luııuıi Muha 

hirlmizd~n Hır kaç güo
denberı güzel gitmektr. olan 
havalar birdenbire bozulmuı 
ehemml~etl ce icar Y"imııbr . 1 

Tanm kredi kooperatifi 

yon cftddeıindekt Kooperatif 
btnasmd~ bir yangın çıkmıt. 
biyürnetnne meyda veril 
meden önü alınmııhr . 

- z07r 

Bir ha~aret davası 
Terzi Bayan Muzaffer ta· 

raf andan Şevket, St!lamt, 
ve A ıım alehlerJne e.çılan 

h&karel da •n•'' btr gün önce 
ıulh cez mahkem sınde 

Tav &nlı tanm kredi koo nthayetlenm ittır 
pt:ra tifi ~enellk toplantıı-mı eu muhakf!mede suçlu 
Halk P1trtlaı binasında yap lnr•n ı-vut atı , y11phğı m6da · 
mııtar faanamede , mürur uza men 

Bu içtimada kooperatif in. olduğunu ıövlıyenk d 

k k 
vanın ıuJ.utunu taltpf:tmlıtlr . 

gere .,zeıun ı ve aer., ~r i M hk ü l 
a eme m za tere '° 

maye_ıinl çoğaltmak hut. sun j nunda hu talebl yerinde 
da go•terdıii fe.allyet ta k görmüt ve kabi 1i temyiz 0 1. 

dır tle ke.rıılaoarak bir çay mak ftzerP. davanın sukutu. 
zfyafetile tnplenh"t'e. n\ba t n• arat vetmııUr Davacı 

rtlmtıtlr rarı temyiz etmlftir. 

hakkında olunacak muarot' 
le , bazı mahallerce ıoruldU' 
ğundan bu b1tplll y pıl•c:•" 
muamele , berveçht zır ıeb' 
h~ olunur: 

1 - - Ruhı&tnameıi ehf1 
mıı bir radyonun &ftba rı• " · 
iazalarına 1atıldıia rlldf" 
ıahıbi tarafmdan b ir beye.f' 
name ile ldar~ye blldlrildıJf 
•e bu 1at ıı keyfiyeti, main' 
za eahtbı tarafandftn bey•" 
name arkasmda ıerb verillP 

imzalandığı takdırde: satalı" 
radyo, artık satıf emtfuı b•' 
linl almıı butunacaf1nd•" 
dolayı ruh11ıtname11i tsurd•1 

edilerel" ıptal ve kf!yfl1et 

künyf! defterınıo mülabAt"1 

ıütununa Jıaret olunacok vt 

fakat alınan üc retin o rrı•li 
'"Df'Dln müteakip mudd~dtıt' 
aid mıktan, radyo ıahtblflt 
geri verilmiyf'cektir. 

Ancak, aym ıahı . dl~~' 
btr rad)o aldığı takdırd' 
veoideo rub1atname verılt 
cek ve fak at o mali ,eot 
n lhllvetine kadarki müddtt 
içın .ayrtc bir ücret tah&" 
kuk ve tabıil olunmıy•c'~ 
•e künyfl! defterinin (jctef 
ıütuniyle yeni beyanodoıe11 

ne. eıkl ruhHtnamenln . ıııt 
m~rası göstertlmek Auıetllc 
tebdılcn vertldıjl tıarel olıl 
nup merkezin mu•vln vd' 
ıefl tarafından ım:ıalaP c:•" 
tır , 

Ruhsatnamesini ,sd 
\iODun buıunduğu mahal btı 
rlctndeln posta telıraf rııe'~ 
kezınden almıı olanlara 111 

radyolar1n. sahf mııiazal"'1 

na ıe. tıı Ye tehdihnde yıJ'-'" 
rıkl maddede beyan edılt~ 

ı b 1 r;I muame.e, ru ıa.toameJ 
1 

ren merkezce yepılacal; ı• ,, 
de bu munme!.a.\' '" radyo tl 

hibinhı bulunduft'u aı~rk'1 

l va1tut e tlec iu ı 
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Tarihi Tetkikler: Hukuk Sütunu: 

P rsiHarabe 
o 

Bursa Merinos Fabrikasında 1 

1 Saat •. HUKUKİ BAHİSLER •. 
•• 

938 Yılnun ıubat ayı, ~n 
1 
yakın k&1abalara dtt elek 

itüıtrı he.yallmızın geHtinl trık verılehUeceğfnl söyledi Aleyhlerine vapılan ıttra 
huıuıunda çok mühtm ''~ V k 'h d • • d zın bakım~lıf(ma ve verinde 
parlak btr ay o larak cndüııt· la g a 18 1 zar a:resm e; gfmadığın dair ofıanhlar 

(P ri tarihimizd.- yta.r 1!'1acaktır. Büyük Atanın, altın anah· tarafından verilen cevap ve 
er ı) Çağıı nabiye11n• n n dı· ·., eph•ıı'nde Lıre k 'dd· 1 tt· h b b 1 b il '" 1 g"' c ~ aı ç Zır , temeli 935 de atılan farla ıu.tıkl"'' ve açar en 1 ıa arın ıra:'.': H i ine i · 

a 1 bir köy Çukura go-- l l f k 1ı enmtı, •• inmtı 8 at par Gemlik Suntğpek ftıbrıl\ası Celal Bavnrın 11ııh11nda top· dırllmeıi üzerine muteriz 
lllulmüı, e•lcri hep dam u-1 . ) t k 103 - dd ak ıklarmı ıamen 11akhvan bu ay içinde Büyük Atanın lanau mılle~e, fabrskaoın ha cu ma c mucibince 
tü · Sokaklarm hemen her baç ve tanirler görülür. nurlu eliyle iılP.mete açıl yırh olmıuım dıledi"lerl. yı ttlrazında iırar edera~ ıl•n 
tarafından u akı"'or .. Der• k ı t 1 b· 1 k' td JI; h 1 kt ~ .... Bu oyufun ön tarafında mııtsr kcıml\ daireıinln tarjhi a a e. ın n va 'o u~n ma ıı 
el er' akıntılar pek çok .. · yüksek ve ıenit bir eed!rln ~ Şubatla açılım Merino · pmndım glrtyoru'l.. Sağluol • hlkımi huzurunda ~vlenme· 
d Aiuıtoıun ııcak bir ıünü n•ha)'ettnde köye beıkan btr su. n çılıııodan oo gün ıonra lu konmuı yıkama makınl' ı nln menini dava edebilir. 

: .. : ~ızt ca~t oda ına aldı delak veyahut bir pençer~Jf: ıörebllmı-.k nasip oldu. Bli lerfnln araınndan geçiyoru7. Hl4 cü madde icabınca ika· 

(Kilise Kaya) (Kese Kaya) 
YAZAN: Kemal Özer 

~· ıçtılıt rastlanır Tekrar weriye dö - yu apa an ıçer• ııırıyo "- .. K n "' 
- en •onra: harabeyi ru7 Karııda ohılennı'.! "alo de arapRabuou ve sıcak ıu n itddetle mukeyyP.ttir ( Bu 

il 

eder Kanunda 16ıtertteo 
müıteına hallerden bııka 
hakim atıunen ta ylo edılen 
müddetleri tezyit veya ten 
kiı edemez Kendinin t•YID 
etliil müddetleri ık& tarafa 
dinledikten ıonra maki se· 
beplere binaen t~nktı nya 
t~zJit edebılır . 160 cı mad· 
deıine aire müddet ilu ta 
rafa tefhim ve lazım lııe 

uıulen tebltj tarihinden ltı · 
harl'O baılar. 161 cı nıad 

or~un uk knhvelerlmı - -k k d ' · v6ıli y•pa;c 1 Lu ma'·lneler· ı mei dava haldcı da on ıu-n 
gorrnek üı.ere &.t- - nulüncc metbale girecek bu 

ı. oyun cenubi nu var Ôonud•ki geui~ tle yılcanı~or. N bayetle, har- müddet, lhtl'IZ tçın tlan gü 
ı•r-.lıinde •e 1-- ( kapı ile dı .. n çı!<ılır . Hara· 
k k •oye 10) da r- tarhlarla tıınzlm edil mit dü7 · ınao makinesini andıran iki uüoden Vl" halouzhk iddiaıı 1 meıafede, tah i benin iç &uımı da bund" n 
Yerd m nen lüğe Büyük Kurtarıcının bir kurutma makine i var için itirazın evlf!necf!k erlcek 

ea itibaren: ( 120 · ı 30) ibarettir. büı~6 rek:ıedtlmft Katdeıılıı Burad11 n tarak dalteılnt! ve kadm" tehltöi 17Qnünden metre ınıraınd , __ 
1 

., a 

c (K ve •oy üler- Köyün içinde gördüjüm de fU ibare Vftt (loanıvoru7 geçiliyor Tarak dalreıı, kü· ve ev1enmenln m~nl dav•uı 
t e .'"ıılcaya) denı· l·n bı· r b 1- l b b 1 

ı tleılne nazarao müddet tifo 
olerak tayin edilmtf iıfl tef 
him ve teblii edtldiil ıOn 
heHbıt !.:atelmax Ve ıon gün 
tatil ıaattnda biter Binaen· 

"' irço"" t~me ara e eri n!!l· ve ynpıyoruT) .. ük çapta tabı maldnetc-ri • tç;n itiraz ıahthlntn hak11zlak 
epenın 1a111 1 "' 
dık 8 aç arına hrmao · zarıd1kkattmi celbettt. Bıl O ınlentne ıalo"u aırııeJPnin ne benziyen taraklarla do· idd;uındnn hah~rdar edil dl -

. uraıı h '-·•- ı 
aıefe il k •ıııı:ı•aten görül . ba11ı1a köyün üıt trırafında her türlü tıtirah,.,tlni ant · lu Yıkamp kuruyan Y•P"i' il gO"den hatlar. Bin;aen 

Jı bir Yerdi. Te yecek bfı v11ziy~tt v~ bil tarıık kıut 108 o,.çtilct,on ~on• aleyh her 6ç: hald" m6ddet 
Penıa ta11ı d küçük hir meydanlıktaki te I • 
i"'tn.. I ucun a lcayalann Uin konforu hAb:dit. ç•nne, ra otomatık bir ma1'1n~ va. onu ıftndftt. "' ~ ovu l'b b mel enkazı ve bunlardan 
Kö iM• Uf fr harabe.. . l.;a1tte ve kalori balunnnden ıntasiyle bu dainde tartılı Ll1c1n bu üç elbet h•k 

{,, v u et harabenin fımlne çıkan harçlı tuflalar kayd" y"'kıek, fakat ~0•- ucu-. ye k d .ıd h d ı 
" u .. K ' yot ve oredAlrl fire farkı tn a n>Ü<1 et eıap ~ 1 in 
eıe ka.v,., KU:ıe k ) f\Jaadır Hele Çömlekçi k6· mek veren bı.r lokantası 'Y<" t • l k tııı. h d diyorlar H aya ml'!vdana çıkmıt o uvor ce fuV e 1 an tarı in t-n 

k I · •rabe hartcen iki yü lıtikftmettnde köye glri· ayrıca hfr büff"'at var, ame Bundan ıonra gelen dat· dava tarihine kadar otuz 
J at 

1 
kava.dan iharet bir l<u lloee; küçük bir derenin ke· lenin temaıa . bt1gi •e eğlen rede ince tHakl"r var. Ya ıün ve bu meyanda i'lnın 

.~ 18
"nura11 arudtyor. Alt narında, bir oda ıelcllnde ce ihtivecı g6z~nünde tutu pafıdalct ufak ufıık fıtılc1an muht~11f rhfr •e k .. ,..,,.1,.r-

"atı gen' larak Hhn~ıt ti~ bir de ıtnem11 d ı •- '- k .1 
f •e (ht kah kü 9t! tHvam kapalı ye ailam bu taraklar ıııyıkhvor Avm " '"" f'rKe11: Vfl • 111 nın 

çük v~ [ ...ı makinesi var Dlnlenmt- H üf t '- ti L 1 ~ 1-I ._ rnürıcvver 1 bir harçla yllpılmıı bir kapıcıl< dahede de çok or1j 1nal bir n u• R KAVI ı nu nnou" ""' 
oyu"···· lonuoun lrar111ınds da h~r ma~ine var Sel 0 da. uzun el- mahııtllerde •apı1'"~"'i' ve bu 

H L ile 1 rtlır eıkl bir ıu mah türlü hekkatly~ maddf-'8 nt 
1 araoeye alt kattan gtrı zenl görülm(ye layık blr :YBfın fçtndt>n ku:" elvftfı tllnlara itfraz ..... 1cı olup ol. 
ınct>; tavanın kubbe•ı .. e en ucuz fhatle vtır•n bir d~ ayıran makinedir madıeı halckın:hkt ~vra"ın 

.ı::.• ., .. yerdtr .. Mahzene bizzat gfr kantin var. 1 t 18
• ı , o llu ikı' t- edt ö· I D•ier lnıma atorfvoru7. eııaı e• f'nme mf!mUPUn" «"' 

... r g dım Tetktkat yaptım. çln· s rd ., ,. h 
rülür . Bund l"lf8 ı•, Sa" tusft ya~ malrtnelf!ri meıi ve po•ta anelf'rde do 
b. •n sonra, ildncı dr. taı olukla genft bir ha· r• o ts ft I 

" oyux var. Yıkanuken lcendi 8 llftYUUt V"HirP. r1 hı ar""" 
"• girihr Buradaki zfheye aktın ıuyu 11eyrettlm. Fabrlkan1n lhtiuaca olan .-n ve h .rt. d h 

vaziyet daha b"' kadır . Ta " ğmı ı, B vbeden vapağıya ru lff'Ç S on ıun " a 
"" Mazının •aıannııı devirler•· • · t ı .. d,.n da ~re tla dl ' k 1 "an lcubb ._ J ene•J •Jı em 0 1 tube-lt- kartı metanet vermek zam ve ve e PCe o ur-

ld e fe" inde. aıı:. fa ni biran ırln hatarlıyarak devız. Alman!arm buldukla· k k llt - bf - .ıd t •o il 5 
' y ' için 1Lfno1vum vsğ • ) dPntlttn "' ır ·,. gun r muo f' 

de Y~ne tati ' dırlerle, ön büyük bir b,.y .. cen b111f"t· rı ve fenntn en l'l«'n terak· bir nevi va~ "t'f'rlyor. Yapa· tutar Hukuk u .. uta muhAlre· 
ko ve ötelerde lcüçük ,ki 1 tim . kıleriDden btrl oltJn iki bü· ;;

1 
ka ybettlit yağmı tama m~IP.rl kanurıunun 159 cuma 

ıe sedtt naı:a.rdtkk • 1 B d l k d ük b h '- B • dd b 11.dd l -bed S a.ı ce u o ac:ağm ao eoaun a Y u ar &ezauı var. u mlvl~ almıı oluyor eti muct ınce mu et ,.,. 
d er ol hr han içeriy bir tat sederle, birdf" küç6k fıaı.an'u en az mauRf!a O•h .. ir•rde iplık -ve bo haktm v~~ t k"nun t"vln 0 ru bir k d l k d .. n "'"" b oyu aha var ki ve gayri muntuen1 oyuk, ça •tma ta, piyHa 8 geçmı· ~aoıa daue&1 geliyo~ . Pamuk 
QUr )'tı llrlflnce İf deiiflJOr: ,akıalrıcla da ayra bir Çefmf" yen toz {kriple) kômür ,Of(l gıbı vumuıak ve ıaf bir he-

at tıu f k bb 1 mstikman mütehorrık uıka 
•o!llJ tepe ae~lrl:~~i, kuıbğbıeı : tle ıkı tdet hela Hr .. Köy rRlarm üzrdne dü~ülmek le re rek terbiye edilml§ 
ntn ılk f • lülcrin if adeıine oa7aran, teı:hr olan vapaiı buradaki 11ra 

l k nıaı cephesinde hı r b - k k d k l k 1 d b 
1\ un oyu} u uç ver ço es ı en a . Ruradan jenetAtör dair~ ,., ma •ne er I! ovanıyor 

k il muı. yontulmut mıt ve o vazivf'tte kullllntl Jine "f'Çiyoruz. Her tarafı .., .. makaralara aauhyor. 
te 1 Cl'e teııadüf edılır . Ge " rı dönül .. makta 'hntı!?.. türJü türlü makine ve alet FRbrtkada ayrıca in 
oyu" .unc~ uçüncü bir ı Bütün bunlarll naı.aran, lerl e dolu olan bu dairede galnlertn 4'ın son ıl11tem , lf· 

d g ıırıltyor Burada cahbi Persı liövünün bulunduiu üç turbo jeneratör ralıı ttk ı1lı1,.n makinelerıni de 
tkkat fk j ı · h T 

mıt f brıka bacaları gibi. 

uzanan bronz renlclt borular 
kııın teshin iıtnı gardü~ü gı· 
bi, vazın da ıoğutma vtu:if ~ · 

~ini yapmakt 4ır 
SümerhAnkı. mtlletimlz~ 

hayırlı olacak olan bu on 
eıeriyl~ dP birk~re daha 
tebrak ederek, •üktıek ba a · l!. ıt ''e lnıan yer v kule bfr kasaba veya mal' tftdn Falırlkanın ııefı . zikretmek lazımdır Fahri 

vatrnıt • kli rılıır dilPrne"-i .,ir vaztfıe bi ıre m aöıterir oy· koy, Peul haraheı• de bu f ebrık110•0 f!lektrik ihtıyacı ka ela dıkk tf çek~n bir nok · • 
'Jklar \ar... btlhim 

köy veyi\ kuebamn kflieeı6 na teman eden buradan Mu tada teıbtn tert ibatıdır Ge · 
ilhıdın kat•ııınde kay.. 1 k d M K 1 b 1 d t l E. Özen ~ • .. o ıa gere . . anya ve cma p1.1aa aı ı , nlt t avan arın ıı yan ya uı -
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- liayır. ortaklarım ve 

veaıkay 1 yazan noter müs-
t .. ına ki -' nııeye eoylıenıedım. 

K ranıı. hrıkkında . 
8 Dtrelctar Buckbolz, bayltn 
renhnonuıı 1 k • r 1~ t ıçio 
•pıyı fl(tı ve ona her ZP. 

rtl•nkı kurnazlığı e: 

- u k d zurı -ıaman ııze '". 
t •d "tlık yapmak zevkinı 
• &~ty 

dedt aca ımı unn~der m 

Adabımuaıerel kaMelt! . 
rlne r · 
ol 1•Yet ettığlnc .. mtn 

tak apı) ı kapadı. 
- a ı 

d 
0 enırı karm hakkın 

be a. 
n , erenmek latıyorsu 
u~. Dı V 

ij Ye oodburı: sordu 
sıo nv_ 0 Brentbıo mnvı jer 

y. bır k t h 1 1 k og Uttı )<! i dar 
ere on 1 , 

h• •U'Z. u a keri biçim 
•r <:ek 

a r et ge; nılotı Boynunu 
an -k - Kuınüıi re k Ulkt k.ür . 

u l\t ıı d 
~e b n an n11rln bir çiçe 

t:llıly h nQ en çe re 1 görü 
Yordu G 

c: v · re.n~ Voodburve 
ap "erırken 

onu •Ü:?dü 

ha v.ı\rıu ~dıyorducıı ki 
y eatl&.nd - -

ıtttw· onu gorme2e 
eı ek k ge 1 •m r11ının ua ııl 

1 - 1 °1ll l~ oldu unu bana. 
ov esın 

Açık 
cclı lni ge 
bth tura 

eıll ip ~ten se 
rni,ti, " vic.. h" 

- Oturma odaeınm ma 
aa larındao hırt üzerinde pa 

raları tark <e'tmtı miydiniz? 
E Vt!l maıa ÜzP.rtnde 

Joanın auahtarlart yananda. 
Grane tasvip ı-dP.r her lf 

aret ) aph 

- Şu hajde ııp11rtmanı 

terk ~tUğ ın;z ıanumll\ a 

bablevin karmızcn bulundu· 
iu vakıl arasmdn hiç hir 
d~ği~ltı lik olmftmıtlı 

Veıtland mütemlld,yen 
ka.pıyı ıöz, .. tliyerr.k: 

- fılhnkika, ded ı, cnah 
kemede ııhltlerin teh&dettni 
itııılnce onun avdetinıden 

so ıra h .. men öldürilldüğünıe 

ketna l getirdi m . 

Grıutc baisrdı: 

Allahım! Btr tıe keaı· 
cıtıi bulunıın htr rovelvt r 
•le kapıdan çıkbğmız eana -
da lıoridor dan oon at~ı edil 
diglnl düıünenılyor suou1} 

· u bude lto c.1t bh taniye 
fıtkrıt .. 

Veıtland : 

Joao bıına kapıya ke · 
der refakat «ıttl , dıve tlive 
etti: 

Ona o · ade r ) ak1ndan 
alet edjlmlt a.:ı be tul onu 
Vl\kmı;: 

Greoeı: 

Sunun 1' ,. tauı r ı aoı 

mma 
Odada btr adıın a th, 

ıonra Voodbıırye hll•p et 

ti. 

Herkeıin nıh!!)·et ge 

cekı 7.amanını nasıl 8'uUon · 
dağım kontrol etm"k arzu -
eunc1a)·ım Siz ne vaphfıoı 
zı hahrhvor mu•unuz , bay 
Vodbury? Vodburynin gıt 

örgülü kostüruü içinde pek 

zarif bir hah vardı . Açık 

yeıil ipekten bir g6ml .. k 
eymitti ye zeytin rengi bir 

l.ara~·ıı.tı takmııtı , i'tJDt r~nk 

bir tnl"Dtlil d~ cebinde bulu
nuyordu. O cevap "ferdi: 

Alakadar olduium eı

ki müıterllerinden biri hık · 
kında onunla görüımek üz
ere Bobın evin~ blr aralık 
ufradım ve akıam bayan 
Rr ntlno ile Bladı Hawkda 

geçırdım Onu aramafa git 
tıjtm 1.amau ıo.at takrıben 

alta idi, ıaet ikiye lkadar 

da.nsettık 

- Bu 31'\lltler doğru mu 

dur, bav n Brentıno? 

Siyah tri gözlerile , aydlO· 
lantnıf oluk mal çehreıf 

bu }'arı ydmhktıt c.ı. zlpti 

A~tr hır ed" ile: 

Bay Veatlandı 7.iyar~l 

bakkmda hiç bir fe}' bllmi · 
yorum . fakat haktkatf'!n i& 

at altıdan iki c kadar Bla 
eh Hawkd" danı ettik 

Gr ne sabit nazarlarla 
ono baktı. BrenUno ıözleri· 
nt lndlrmeden bu blllkı§a 

tahammGl göllerdi. 
Graoe kendi k~ndine dO 

ıGndfl: "Bu ıüı.t~I kadına 
verecek zam n sahip olma 
rnak ae f'en ., yükıe1' • .,, 1 

- Zannederim h herıe~e 

m6t~hammil hlr aöıleıme-
nı:t. var? 

, - Şu hnld~ böyle \ıir 
ıeyc muhtaç 1 oldugumuıu 

zaonedlyonıu nu7., bft \' Gra
ne? 

Yeniden kapı nç.ldı ve 
be.yon MarUn ulcuında 
Fenklelltein olduğu halde 
odaya girdi. Vut'8ndın kol 
l arın1t tıtılarak beğırdı: 

Sevgıllm1 

Ftnkleıtein bt< limon gibi 

aarı idt ve ıözlert kan ça · 
nnğıoa d6nmü!tü. lnltyerek 
kt ndıni bır koltuia attı. 

Vdlıaıns, onun parmaiın 
da elmaı vüzüiünü ht:r za. 
manki gıhi , taııdıiıoı görün-
ce: 

Bak! Detli 

Veatlindao kollar1ndan 
ayrılınca. Ru "en martin ar· 
kadaımm 

gördü 
tıcaip çehreııbn 

Yenı bır ıey m~ var? 
Mahirane çfztlmiı kirpıklt 

büyük mavf gözler& hakiki 
bir endt1e9l ıfıa edıyorlardı. 
deniz maviıt robunu ıOıllyen 1 

beyaz yaka11 ona uılu bir 
küçOk çocuk balJ eriyor 
du. 

V ıtl&nd mt:nft bh tıaret 

• aleyb evlenme ilanına tUroz. 
itirazen hak11~1ıfınn. dair nl · 
tantal r tarafından verllree" 
cev"p •e hu cevabı tebelUii 
eden muterizin e•lenmenin 
meni için açaeaiı davaya 
dair ki tıte fU Gç hal için 
olan m6ddeUn tatbikinde 
hukuk uıa1Q muh"lıemeleri 
kanununun uzf!tttjlm mad 
delerlnl n•r:ara elmamız IA · 
zımd1r . Şunu da tll"t'e ede 
ylm ki bu üç hal için olAn 
müddeti kanun tayla etmft 

olmakla m~zkür 159 acu 

madde mucibince bu mOd 

det tenkis veya t•zylt edile· 
mez. Avnı zamanda bu ten· 

ki• veya tezyit kevftvetleri 
bilctınlere mflhıuı olup ka 
nun evlenme memurlarına 

bu hakkı bahıetmemtıtir 

Netektm kanunu medeninin 
102 ci maddesindeki {eYle 

nıocek erkek ve kadınflan 
her birine derhal teblt 
eder, bunlardan bırt Jt 

irazm hakeızhiını ıddia ed 
er e itiraz ahlbi keyfıyet 

ten hemen haberdar •dilir) 
kayıtları da evlenme memur
larenı müddetlerlf! talcyU ve 
keyfıyetin t~trl ve t~ctllnt 

"mredlvnr 

AVUKA1 
Kasrm Sami Paylı 

Sonu Var 

yaph Crane karııık renılni 
fark ettf; deriıf bir morıuD 
ıoauk od.sandaki kadavra· 
lara nıe hıuı renıi almııtı 
Mahbuı, bal<ıtlle F-lnlcleıte
ine ıordu 

Avukat . 
Btr feY bulmadım . de-· 

di Ya Grane ne yaptt? 
Ôbürü ümitsiz bir ıeıle: 

H.ç! Dedi. 
Ftnklesteln ı6zünfi oded.ı. 

ıudtrdt 

- Zannederim, her za 
rnankt ııbı bu bah lsala· 
balık deıiliz, 

Voodbury sordu: 
Spraıue nerede? Bu 

aün bize mühim hır ıhbar
da bulunacaktı 

Gra1:1e: 

Onu bilmeniz l&zım, 

dedı Siıfn memurunuz de 

jıl mtdır? 
Henüz bftroya ıitme · 

dım . Bolstoa nerede? Spra · 
iueolo itine gidip ıttmedı 
jint o btltrdt . Emily Lonu he· 
(inden tutan Veıtland cevap 

verdi: 
Dlck dırekt6re haber 

vermek 6zere bu ıabah ı• 
lemiyeceitoi telef on .etti 

Yepılacak mübla• b r ıt 

var 

.. s0R0YOR 
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ŞISI . da it ly eo 

İtalyan matbuatı . l\lman· 
yada Hitler larafırıd'in ~·a 

pılan · on teb~ddülata ıyi bir 
suretle karşılamaktadır 12 
numıue ı İnf o rmazıorı (> dıp 
lomatıctt. notnaınd11 ~ hükü 

metin· re mi bülteni,. ıu mü· 
t lealau yürütmektedir: 

.. Führer tarafmdao Rr:i 
ehin ıiyagi ve idari heyet · 
lerinde yapılmı§ olan tadilat 
halyan mehafilinde iyi kar 

ıılanmıı ve bu tlldfla · 
tan eııbabı takdfr olünmuı · 
tur 

Bu mehafile göre Führer 
tarafından verilen lı arar za
manan ıcabatma tamamen 
uymaktadır Herıeyden ev

·veJ Führer menılcketin bü. 
tün aıkeri kuvvetlerının ida 
re ve kumandaıını deruhte 
etmekle İtalvada olduğu at 
bi .bir cephe vahdetini te · 

• 11110 etınlt ve kuvvetlerin 
parçalanmasınm önüne ge· 
çmlıtir. Uıtler büyük harbin 

değerli bir ,8 vavçısıdır ve 
bütün 41keri meselelerde ve 

bahuıus bahriye işlerinde 
tam bilgiye maliktir. 

halyan mehafıli General 
Görfngin rnareıallığa terfi · 
ini manidar ve haklı bul 
maktadır. Görlnı eski ot 
duye menıup olup Alman 

bava kuvvetlerini ia!ah et 
mlftir. 

Yon Rıbentrop harici it· 
!erinin baıına gf'çmeıl de 
halyan meıul mehafılinde 
hararetle karıılaomııtır . Ke 
ndısl dürüat hareketlerıyle 

tanmmıı olduğu gibi komi. 
otern aleyhindekı üç terarlı 
pakhn imzası tçin Romeya 

ıelmlştı. Faı•zmin ilk ıenP· 
lerlnde uzun müddıet Ro 

mad bulunmuı ol.an Von 
Neuratha gelince beynelmi 
lel eıyasaya ait mühim me 
satye bakacak olen gizli 
meclisin relgi olarak Fübrer 

ile teıriki mesaiye devam 
edecektir 

B~rlınde vuku bulan son 
tebeddü at faşist aleyhtarı 

beynelmtlcl ümitlerin ne ka
dar gülünç ve manasız ol 
duğunu bir defa dAha mey 
dana . koymuıtur .. 

Muuollai, İf itlere ordu na 
mına fU telgrafı yollamııtır: 

.. ltalyan ukeri kuvvetleri 

nazırı sıfatıle ve kendı nR 

mıma olon\k tarnfınazdan 

Raychın bütün kuvvetleri 
kumancfoısının deruhte edı l 
meılnden dolayı benim vr 
halyan milletinin büyük ma
hzuziyetınl ek elanunızA Lil 
dirmekle bahtiyarım . P.u te -
beddülün askeri kuvvetleri 
mlz ve rej!mff!rimlz eraıın 
deki dostluk münaaeb8tın1 

takviye edeceğ•ne ~minim. 
S zf dos çuana selamlarım ... 

Ouçe ayrıca feld mR ratal 
Görfnge bakao Von Riben 
trobn ve Neuratha tebrık 

telgrafları çekmlttir. 
1ütün İtalyan gazeteleri yu

k rıda z kro,unan reımi te 
bili{ çerçiveıinde mütalea1ar 
yürütmektedirler . 

8 Şub t tatthlı .. La Sta
K ral fıuukun Türkiyeyi 

ziyareti Mırırın slyaıi me· 
hııfi ' ınde büyük alaka uy11n 

dırmaktıı 1 ır Çünkü bu zi 

yaret. Mısır Türkıye ittıfak 

po ttılrnı;nın mOhlm bir ala· 

rm addedilmcktedtr. Şurou 

tebarüz ettirthyor ki Rüıtü 

Arasın Türkıye-Mıaır ıttıfak 
nameıını lmzalı>mak iizere 
ıubat sonunda Mıaırl\ gel 
mesı beklenmf"kter! ı r Bu ve-

sıle ıie kr 1 f nrukun Ao-
karada iknm~ti sıraıında 

Mısır·lran lrak ve Afıanls 
tan arasında ;mzalanmış olan 
Aıya dörtler paktına girme 
ye davet edllecektır .. 

"f empı~ gazetcai kral Faru
kuo Ankarayı zty.aret ed~
ceği h ıı berıni vermektedır. Bu 
gazete diyor ki: Kral Faruk 
Ankarayı z yarct elnıek iı 

tiyor Kral, Türkiye hüinl 
met ' ne bu yolda malumat 
verılmcsı içın Türkı1enln Ka 
hm: fevkalade elı;ı11ne mü -
ıaade vermlflir. 

Fransız aazetelerı Alman 
yıı hüdııelerı ile uzun uza 
daya me11ul olmakta berde
vamdırlar "remps" Alman 
ya hakkmda gayet idareli 
bir liıan kullanmaktadır. 

*lnformatlon,.nf" fazla bed 
bınliğe ve ne de fazla nik 
binhğe yer olmadıjı fıkrio 
dedır. Sol gozf!telerinden ba
zılnn vaziyet hakkında bir 
fıkir hasıl etmek ıçin Htt 
lerln ıo ıubatta ıöylfyccefl 

büyük nutl<a intızar lizım· 
geldırH · bazıları iee bun 
katiycn lüıum olmıldıgı fık 
rindedirler. Sol gazetelerin -

den bazılarında von Rıbben· 
tropun ıahsı hokkında bü· 
yük bir ıüphe ve endlıe go 
ze çuprnaktıı dır. Müfrıt •ol 
cenah dahi 20 tubat nutku 
na intizar fıkrlndedar. 

iz vestaa a-auteeı Sovyet
ler Bırlıği Ali Şurasiyle Mıl 
lctler Şurasının müıterek 
toplantılaran da lli ıura ıda 
re heyeti tntıhabatının ya· 
pıldığı ve yem kanunu eııa · 
sinın 70 inci maddeıi mu· 
cıbmce hükümctin lt-tekkülü 
meselesi Sovyetler Birlığioin 
ali tura konıeyinin müzake
resine vazedılmlı olduğun 

dan halk komiserler mecliıl 

reisi Molotofun hükumetin 
iıtifaaını konıeye arzeltlii 
kaydedılmektedir . 

Halk komis~rler ıurtuınm 
ıstıfıumı vermesi münuebe· 
tile söz alan Leologrftd mc 

buıu fjdanof, ou tstıfamn 

yeni kanunu eaaslnın 70 
maddesiyle tetabuk ettığlni 
kaydederek ali fUfft mebus 
larman tam bir ekıerlyetle 

halk komiserler ıuraıına ati 

madlarını beyan ettılclerlni 

bıldirmıı ve yeni hükümetm 
te§kilmi ve hü"ümel azala 
rmm lısteslnln kon~eye ar
zetmeyı Molotofa havale eda· 

lmesi teklifınde bulunmuı · 
tur- Sundan sonra nazı halk 
komıserlık lerıoin faaliyetleri 

üurınde durarak demitlir 

kı: 

" Ben, hariciye komi 
serlıiinio itleti hakkında bir· 
kaç öz ıövlenıek ısterdim. 
Hariciye komiıt!rliğlmizin 

Sovvet hükümelımn rehber · 
lıgt altında dalrnıt. sulh siya· 
ııetıne gütmekte ~östcrd ı ği 

büyük hizmetleri hakkında 

aramızda muhtellf fılur mev· 
cut de,~ildir 

Haricı e komiıerliğitıin 

pratık ivlerinc ait bazı m · 
&l"'lelcr vardır ki. bunlnra 
ben burnda iznh t vertlme 
ah~i uteı dlm. 

Ririnci mraelo Rtzlm Le 
nan •r d da oıuhtelif ecnebi 

devletlerin fevkalad- çok 
konsoloalukları va

0

rdu. Di 
y,.bilium kJ , hemen hemen 
ber bir ecnebi devletın bir 
konsolosluğu bulunmaktadır. 

Bu müoaaebetle fUDU da 
arıetmek tıterim ki, bu ko 
nsolosluklardan bır kısmı 

kendi aalabiyet •e vazif elert 
çereivestnden çıkarak bulun 
duk l arı memlekete ve bu 

memleketin ha l kına karıı 

tecavız edilmıyt:cek itlerle 

me11ul olmektarlır 
Sovyetler Birliğinin mev 

zubahı memleketlerde aynı 

miktarda kooıoloılukları bu

lunmadığı da malumdur. 
Acaba bu neden bayle? Ha 
riclye komiıerliği Sovyetler 
Birliğinde ecnebi devldleri 
temsil edeo konıoluıJukları 
nın miktarının ecnebi dev
letlerde Sovyetler Bırlığlnt 

temıil etmekte bulunan ko
nıoloıluklanmız miktarına 

nisbeteo f alkiyetinf! neden 
meydan vermlılir. 

lkıncl meıel~ - Ben öyle 
düıünüyorum ki, hutciye 
komiıerUğinın; J"ponyanı.n 

kuklut mahiyetinde bulu- · 
nan Mançukonun ajariları 

tarafından küstahcaaına ve 
külbanbeyceılne yapılan tah 
rikitlara kartı daha kftti bir 
ıekılde hareket etmeıi lazım 
gelırdi. 

Uzak ıarktakt münaaebe 
tlmlzın ınklıafını takip eder· 
k~n. ffltk hudutlarımızda 

Jdpon ve Mıı,,nçuku 1tj 1rnları 

tarafından heraün yeni bir 
muf11idane hlldııenın çtkftrıl

dığını görn.ekteylz . 
Yolunu saınarak Mançu 

'ko topraklarana inmek mec 

buriyetinde kalan poıta ta· 

yareal etrafında ~uku bulan 

soo hldısede buna bır de· 
ltldır. Malumunuz oldufu 
üzere, tayare ıle yekünüo 

iadesi hususunda ılmdıye ka· 
dar müeuir bir tf!dbir alan 

mıı değ•ldir . 
Zannıme göre, memleke 

timlzin efkarı umumiyeaı de 
bundan böyle ıark hudut
larımızdaki müoaaebatım•zı 

Japon emperyalizmin kül· 

hanbeylik yapan ajanları 

tarafından herhangi bir pt o
vohosiyon harekatın yapıl 

maeına ımkirı bırakmıyacak 

mıyacak bir tarzda tanzim 
etmek huıusuoda diplom~ 

ılmız tarafından müeHir 
tedbırler Jımmaaında müt 
tefiktirler 

Bugün Fraosada olup bi · 
tenl~rden de hiç bir ıey aıı 
lıyarnıyorum. 

Sov yeller Birltjiinin ol 
dukça ııkı bar münaaPbatı 

bulunan ve k enrfiaıy l e bir 
yakmıık husule ~elmekte 
olan bir memfeL:et hülcü
nıelioln kendı toprAklarmda 

Sovyetler Rirlığine kartı te 
rör yapılnrnınnı na11hat ve 
bu iol organize eden teıel< 

üllere yol vermesine ne 

mana ver&lebllır? 

Hunun. ecenebilcrin aığın 
na hakları hr.kkındaki ka 
nuolar eıaslı üzerine yapı 

lmakta oldu~unu !IÖyleınek 
tedirl~r Hann kalırsa, 

bu h iç bövlede de 

ğıldir Oen ö ~le ı.annedıyo 

rum ki , kendısiyle n ormal 

münıuehatımız bulunan Frn· 
rısn gibı bır devletin hudut 
le rı <la htlinde bu gibi leçe 

kküll r . n bulunması, ı sl f' n 
R.Jb v ya Rus olmayan her 

türlü laini rin (!ü4m ınane 
faa ln·etlerinin kend• tyle roü· 

-== 
Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

mı 

tekabıl yardırn paktamız bu
lunan bir hükumet tarafın 

dan huıuıi surette taltıf edil 
melertnden baıka hiçbir ıey 
deiıldir. 
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Muhasebei Hususiye 
MüdürlüğQnden: 

Bandırma Haydar Ça~uı 111ahalleatnde E•yepan •" 
kai••da E•yapan Abdullah ve ciijer •artılere ait btna all ' 
kazından çıkarılan tehnıinen ( 10) ton 1tıl"h11md•ld pot 
rellerle hurda demirler 8 Mart 938 de verıl borcuna k•' 
ıılık haczen ve açık arttarn>cı. ile satılacaiıodan talip ol~ll 
ların Bandırma muhaaebel husuılyeılne müraceatları illll 
olunur. 

Bunun için biz burada 

mevzuubahı paktın mevcut 
o lup olmadı~mı ve meriyet 
te bulunup bulunmadıjını 

ıormak m~cburiyetindeyiz. 

Ben, Sovyetler Htrlığl halk 
4 - 1 - 66 komlıer ıura11 reıainfn bu 

gibi no"sanları nazarı dik- I======~=====================~ 
kate alma11nı ve bu noluan. 
ların bertaraf edilmesi hu
ıuıunda lazımaelen tedbir 
Jeri lltıhaz etmesini isterdim 

Üzerinde duracağım ciı 
ğer bir nokta vana, o d" 
ıkUıadiyahmız için büyük 
t:hemmiyeti 
ıefaln halk 
i~leridır. 

bulunan ıeyri· 

komlıerlijinln 

Bu komiıerliiin fealiyetı 

ne .btr nazar atfedılecek olu 
u~. ;nşanda SovyetlH Hırli 
gının sabalda'r bu unduğu 
hüıün ."üçük ve büyük de 
nızlerin · ve Sovyetler Bırli 
i•ntn büıün nehırlertnio don 
muı olduiu tesiri ha11I olur 
Halbuki .'.>OTyetler Btrliğınıo 

ceoubundaki Hazer dentai 
gıba denı2 ter ve~aynı zaman· 

da nehırler donmuı delil· 
dır ve buolarda ıeyrOıefer 

devam etmektedir. 

Bu noktayı t1eri ıürmek • 
teki maksadım, mevzuubahı 

komiıerliAın emrinde bulu 
nan veıaıtl oaklıyeden kat· 
iyen layıkiyle lıtlfııde edıl· 

medıiinf tebarüz ettirmek 
tedlr . Veııaıti nakliye kaza· 
larının arlmaıına gerek hü 
kdmet gerek parti ve gerek 

ıe Sovyet ammesi ıeyriae· 

fntn halk komlserliğıntn mü· 
teaddıt kerreler nazara dık
kaUm c~lbetmlıludi. Bun

lara cevaben, bazı objektıf 

ıebebler ileri ıürülmüıtü . 

Memlel<etlmizlıı iktisadi · 
yatı için büyük ehemmıyetl 
bulunBD neft nakliyatı ıöy· 

le btr vaziyette bulunmakta. 
dır Şımal ülkeler için Ba· 
küdan yevmiye 12 btn ton 
neft nakliyatı y.tkılmıuı Ja 
zımg~ltrken, bu nalclıyah 
kartılıyacak kafi miktarda 
veaaıt mevcut bulunmaıına 

raimen, bugün ancak dört 
bin ton ıevkedılmektedtr. 

Mütebaki miktar. sevrısefa 

rn ha ı k kom11erliğinin vega· 
itlerile ne. kledtl mediğinden . 

Hklanmak üzere neft an 
barlarına geri uıde edılmek 
t edır . 

Seyr ı ~efain idarelerinde 
genç kıtdroları hazırlama ve 
terfi elttrme ıt1cn de hiç 
kanaathaht değıldır . Bu hu 
IUl.tll Sovyet ammesı baylı 

bahsettiği g ı bi. cnatbu11t ı mız 

da u rçok yazılar y&zmı~tar . 

Seyrisefain itlermdeki bu 

glbl noluanler karıısmda 

komıst-rlığimlzın ve onun 
rt'.hberinlrı sen~lerd~r. beı i 

gfüterdlğı ' ıükün ve gamsı~ 

lığın bert raf edilme11. ve 
seyrısefa l n idarelcrindekı bu 
hal tlerıde de böylece de · 
vam ettiği takdirde fımm e 

ntn sabrı tülıeoeceğlni ken 
dılcrine ıhlar edilme i zaru· 
ridir. 

Ben bu sözlerimle g : ri 

s ~ faln h"lk koınıaer nln h 
m.•n l tıhm el çelitft mt•1 tı:ıı. 

leblnrl" hulu11mak i~h:roiyo 
rum. Auc \i, lt rırnm eey-

Balıkesir Ziraat 
Müdürlüğünde11: 

Mülga Kepsüt ziraat mektebine ait yaaaı ve çayır ta' 

lalar iki ıeoe müddeti icara verilf ctğlrıdt n telıp1tr1 ıı 
3 3 938 Peııembe günu Zuaet müdüriyetıne müıacutl11 '1 

ilin olunur. 
4 - 62 

============================-=====:::::::~ 
Erdek Sulh Hukuk 

Hii·ml ğinden: 
Marmara adasında mul<im 

Ali oğlu İbrah~m Ôzaydının 
aynı mahalden Gtrıtlt kHtap 

Osman ve Mehmet oğlu Ali 
Sertfakl aleyhlerine açmıı 

o lduiu zarar ziyan ve tez 
mlnat da•aaının Erdek sulh 
hukuk mahmeıtnde icra ki 
lınmakta olan duruımaaında 
müddelale1hlerdeo kasap 

Oımanın ıkametgibı meçhul 
olduiu cıbetle ılinen teblt 
ğat ıcraıına karar verılmiı 
olduğendan mumaıleyh ka 
ı&p Oımanın mrıhkf!mf'nin 

muallak l>uluoduğu 19 3 938 
salı günü saat 14 de hazır 

bulunmadıiı takdırde mah· 
kemin gı1aben yapılacaiı 

ıian olunur 

rhefaın halk kom ııerlıgJne 

bundan böyle daha ıyi ça
lıımaa• ahlarında bulunma 
11nı arzu edi1orum 

Fevkatade ehemmiyeti ha 
iz difer mesele vana o gü · 

zel sanatlardır . Bugün kül 
threl ihtiyaçların inklt1tf ıle 
barltlcte genç istıdarlar da 

ycttımckt"dfr . Güzel Hrıal · 

lftr komitetinin bu ıerait ~a
hilınde bakaki bir faaliyt"t 
göstermesi ve hakikaten bü· 
yük itler yapa btlme•I için 
.:::ıovyet güze l aanatlaran& 
f evkali.de uygun va:r.iyt:Uen 

iıtıfade t:lmeıı 1 azımgclırd ı 

Lakın ~üzel ıanatlar ko 
mıtesınt ve onun haı~anı 

lıu lunan KerjeotaP.fl ele 11ıla· 

cak oiurHk, belkı bunlllrıD 

r~hberlıklerf dığer şehirler · 

de. ülke erde. vilaydıerde 

ve bırlığımıze dHhıl cunıhu . 

rtyctlcrde görülü\iona da bız 
bunu LeuingrdddA l<"tıyf'n 
hıasetmemekteylz ,, 

8ahkesir Su'h. huluk 
Hikimlığinden: 

Balıkeıir Savaıtt>pe rı•bi' 
yesınde kömür tüccarı Melı . J' medın lzmirde Karıı:rakıı0 

Vapur iıkeleıtnde kııe 111'' 

muru Balıkesirli . Sıtlu ald 
hine açmıı olduğu alac:•~ 
da vaaınnı yaptlan muhake' 
meıinde müddeaaleyh Sıl"1 

t· gösterilen adreı ve ika111t 

gihıoda bulunmadığı ve d•' 
vacı Mehmet lıe müdde•f 
aleyh Sıtkıytt 1emin tekit 
olduğundan tıbu yemin d•' 
vetıyealnin ilanen teblti1"1 

istemiı ve mahkemece de 1e 
mın davetiyesinin ılancn ttb' 

lıfıne karar •erilmlf olıflJ• 
ğundan muhakemenin bır• 1 kıl~ığı 3 3_93 tar&h saat 1 
de yemin ~lmek tizere B•h' 
ltes r Sulh Hukuk Mahtıe 
meılncle haz1r bulun111s•1

• 

bu lunmadığı takdirde hıJ' 
kuk uıul mahkemeleri ka"'' 
nunun 337 1nci maddesi 111&1' 

cibince mu1t mele cılunac•l1 

,ı 
kendiıfne yemin da vettYe 
teblığ makamma kain olr1'•~ 

:u:-z:e:r:e=::ll:i:n::o:l:u:n:u:r:. ==:::::;~ 

Havran nüfus 
m~murluğan~en: 

OE kazasının Mepsimo lc8 

yü 52 han~de k yıtlı olıJf 
bl' Havran nfthıye i Camuke 

' "'' m halleıinde marangoz u 
ııtıga len ıke.met etmeUe bıl 

. h el luna 11 315 doğumlu A 11'1 

oğ•u Huanı n, ismr lJüst>'111 

ıken nüfus kütüğünde /\~ 
met oğlu Hasan yazılmıı 0

, 

duğundan Edremit hukuk I~{ 
ktmlljhıin 28 "aounevvel 

•' hr.h ve 852 634 esas k•' 
~ numuaıı alamla nüfus kiit 

111" ğünde Hasan yazılı o 
iırrıinln Hüseyin olarak t 11 ' ljdaaof bu nutkun<ia gü 

zel sanatlar komiteıınin 'f hıh edHdiii ıla!' olunur ,!il 
k r ····················- , ler•ndeki hakı i eksikliğin ı 

ve yolsuzlukları tebarüz et • TÜRKOİLI ! 
tırdıkten, h«llk kornherler ! Pazarteııindeu baılca lı'': 
ıurası ı ~' ının 1ur1snm ılera· : gun çık r Siyasal ııa:r.ettı•' ~ . , 
dek ı fA&hyet devrinde, bu • Yıllığı: 80ü Kurut 1 

f I 
kritik outukda izah edılen ~ Aiti Aylıgı :400 ı 
bütün hu nokıan!ann berta· : S ·ı j • ~ u.yısı: J , 

raf t>dtlmui yolunda laı.ım· : Gunü .re\·mlt uıyılrır "" : 
gelen tedbirleri alacağı ümt· : kuruvtu: . i 
dınde bu lunduğunu kaydc - : ADRES: ' 
derek nutkuna nihayet vd i BALIKESİk TÜRKOtı.f) 
miftfr. ee•e•ııt••••O .:_:~ 
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