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~tat~r~·, Konsey Mü_mes-'. İngiltere· İtalya Müzake· 
sıllerını k a bu l E t t ı 1 e r. releri Y a r ı n B a ş 1 ı y o r. 
Konsey Dün Elen Başvekil Gene
ral Metaksasın Riyasetinde Top-

Müzakereler için yapılan resmi Ye hususi göıü1mıl11 hınüz müıbat bir ıakil ıri- · 
etmiş olmamakla beraber İngiltere, İtalya ile dıimı ınlaşma tırafıırı~u. 

1 a d V Londra, 26 (AA .) - iyi 

n ı e Müzakerelere Başladı .. :~:~;:~:!~:.~·i·h:~::,;:: 
A.nlı•ra 26 ( =========== 1 lılc b ' A.A.) Re- 1 ıonra saat birde Harfciye ·~~~~~~~~~~-· de baılıyecak olan nglliz · 

l d urn ur Atatürk dün öi· Vekllet binuında Yunan Hu·· k Q met halyan müzak~relerlnıo Ati e en ıonra El u 1 \ 1 
Balk A en oaıvekili ve Baı ve Dıt Bakanı General deki nokta ara f&mt o aca-

Gener:~ M nlantı Kon1eyı Reiı& Metal< asın nutktle açıldı ğını beyan etmektedir: 

Baı•ekılt ~a~ıaıı, Yugoslavya Konsey. ııaat 6 ya kadar R , . f h 
1 

İtalya, Habeıiıtandaki fü-
R . toyadınovıç ve müzakerelere devam etti J m a ey tar armı ta· tuhatının tanınmHınt, Ha-

Mısır · 
Hü~umeti. ingilız·italran gö
rüşmelerine iıtira~ edacekm. 

Kahire, 26 (A.A.) - Ma· 
ıır hOkGmetl Süven kanalı 
hakkında lnıllız - ltalyan rJoKnıanya Hartcıye Müıteıa . b beıtstanın imar ve lnkl1afı-

on1n Sayın misafirimiz, altıam kıp ı' çın ı'r l.anun Pf0 
le b l eni bırbJrl ardına R • ıu temin için kendfılne kre m6zakerelerlnln, ancak mGı· 

• u et mı üzeri Çankaya köıkür.e gi 1 1 ı. M •- 1 •- b 
... 1 ve nez.dlerinde • · h ı d diler aç1lmasını, ta yanın taatl 111ran ittiraal e aa ul 
.. .,rı ayr derek Büyük Şef ımız tara · ı-ıs\ ~z ı r 8 ' d 1 b l k 
lcoy 1

1 uzun rnfiddet ah· u ~ , Akdentzdeki nüfuzu haki- e l e t ecejlne a r a r 
nıuı • d f mdan kabul edaldtler vermlt ve Kablrede1-I İnıl-

r " · İatanbul, 26 (Husuıl) maneılnln taa1Dmaaını ve " 
Miıdırl Atatürk, ıayan mlaafiriml'ı. · ltz makamları ke1flyetten 

T f k er fereffne don B Hükiimet, rejim aleybtarJa. ,:,Qveyt kanalının ticari ve haberdar edtlmtıtlr . 
ev ı Rü t.n. · le bir 1aat kadar koouıtular d ı d l 

d 1 u Araı taraf nnı takıp tçın, (R•J.ml ko adil rejiminin ta 1 e f me- M 8 klll K 1 
an hır z.ı ın ve kendilerine iltıf atta bulun lllr aıve • ana ın 

b Y•fet verilmı1 ve ruma) namile yeni bir ka ıiol lltayecekUr. mfldafaası h•ldunın yalnız 
u ziyafette IDiiltefık dulıu nun hazarlama.1'a baılamıı Jnglltere, Ltbyadaki hal Mıııra teretUlp ettlilnl ıay. leketlerın b b mem· l!i 

om geri çekllmeaiol, lapan· 
yadaki ltalyan göniillülerl · 
nin ıerl C'alrılmuıaı, Bari 
radyoıunun loıtltere aley· 
htndekt propafanduıaa kati 
ıurette nihayet vermealnl, 
ltalya ıle Avuıturyanın daha 
ııkı bir surette meı•I birli. 
ilnde buhanmaıını, Sıctlya 
ile Tunuı ara11nda bulunan 
Pantellerla ada11ndakl ltal
yan lıtibkimlarınıa yıkılma· 
1101 iıtiyecekttr. 

Sıyaıl lnıtllz mebaflh bir 
az tüpbe ve tereddiitle: 

l - Roma . Beri in miN · 
kının mevcudiyeti keyfiye
tinin Avuiturya nıe1eleıl hak
kında eaulı neticelere va1ıl 1 ki it lrlerlne ballı Müttefık devletler Nazır tır . yan kıtaatından bir kıımı lemtıtır 

~i •~nı "e karıılıklı ıami ları; gece Hariciye Vekaleti c:===========~=====-========.,:=:;:;~;;;~~~~~~:~~::::~=; 
nutulc~ıu16arını ifede e-den köıkünde; Hariciye Vekili · Amer·ık a, J aponyanın Krep olmaia müıaade edip etmt• 

8 r 1 Ylennılttir . mlz 8 Tevfık Rüttü Araa 

tla :••ekil 8 Celil Bayar tarafından ıereflerlne verl-

btr a;f''° Konıey azalarına len ziyafette hazır bulundu T e k ı ı·t ,. n ., R e d e t" t ., .. 
e ziyafeti vermtıtir lar 

Konıey bu ün _ 
lerıne ha g muzalıere- Ztyaf elı ber ~üvue takip 

tleınaıtır ı. k d B ile ettı ve aeç vaaie e ar ıür 
-

~inin Mastova elçisi tayare ile Haniovaya geldi va 
a •n Konıeyl, öileden dü. 

ispirto Fiat==la=--r___;ı=15~M=a=rt=- Ne"'york , 26 (AA) -

Maraşal Şan - lır-~vk ile tonuııu 
Amerika hülulmetı, merkezi 

Maraıal Şan Kay · Şek tara 
fandan kabul olunacak ve 

Sovyet1er 8ırlliınln dahili 
v11ziyeti hakkında iz.bat t a U C U Z 1 U Y O r . . 

Çındeki Amerikalıların ora· 
dan çekllmeıl ve Anıerika 

t blnalarana huıuai lfaretler verecektir 

tıldiya kadar 140 kuruşa milmelte alan hlanya ~:;:!m;.~,~ı:!~·~:.~ ':r:::~ ,.!:::=::~ ;:::~,~~: .. s,;.;~ 
İlp 1JIOJIJ1 9 O kUf U'8 İndİf İf dl. tedetmııur. tının kollekuf emniyet ıı-

' • Hankov, 26 (AA.) - Çın yaaetine tutdılc bulundujunu Ankara 26 ( 
V k ll ' Huıuıi ) - ıu da 50 kuruıa indlrilmittfr ajansının btldirdiğlne göre, ve fakat beynelmilel vazl 

e ' er U 
t eyetı, heıkeaın Bu kararname memleke Çinin Moıkova büyük elçlıl yetinin mOnferiden hareket 
enıızıu, . ld 

IDGh ve 11hhatana dair Un her tarafında 15 marttan I Tuıiaog. dün teyare ile Han etmesine mani o uiuau 
-ı hn btr k•rar lttıhaz et itibaren merıyete garecektir. , kova dönmüıtür. Bu ftkfam ıöylemlttlr 
··• tltr . ==~"""====-======--===='-====== 

Bu lcararnanıeoto ba 1 
•e en - tıca 

nıuhırn k11mt lıpırto 
nun uc 1 

uz •hlmuını teıkil et
lhelctedır 

ŞılDdlye k d ~ 
celık 

1 
a ar yuz dere 

ıtreıı , lcolaoya imal 
edenlere l 40 
melet kuruıa veril 

e olan kolanya iıphto
ıu ber 
90 it Yerde, her isliyeııe 

Uruıa satalac1tk t ır 
l-laıt•hı 1 

lere, ha. ne ere, diıpanıer 
d l Y1r müe11eıelerlne 

ev et daırct ' 
ıekküU erine, u~hk te 
tind erırıe, ıhtlyaç niııbe -

e eczah l 
teplere 130 ane ere ve mek 
lllakt kuruıta... •atıl 

1 ola f fi"tı da 
90 

n ıa ispirtonun 
lhlttlr kuruıa lndtril-

,ı\ Yrıca 
için tentürdiyot unali 

ecııh t 
kuru tane ere. litresi 20 1' Yer·ı lolarlı 130' en iyotlu ispir 
iıplrt ı kuruıa verilen 

o llt d 9 
lcarn10 .. 1 

4 O kuruıa, 
1 .. •rda 
ırınd • gaz ocak •• lculla. 1 ve1air yerlerde 

na an b l 
flatı d oya ı ispirtonun 

a 68 k ru1, 1 h uruıtan 45 ku 
n tıerı d run lıt ar i arealnln ya. 

''ifa rehlc tltelerde 70 ku 
' •attıtı tuvalet lıpirlo 

Yeni 100 
Liralıklar 

1 Mart 938 tarihinden ıti · 
haren yeni .. 100., hralıklar 

tedr1vüle çıkarılmıva bavla · 
nacak ve 5 lira ıklar ıçın 

yapıldığı gıbi, çıkarılacak 

mıktarlar mukobıltude mü · 
tedavıl bankonotlardan aynı 
miktar tedl\vülden çekile 
cektir 

D ğer taraftan 30 mart 
193J tarıhiude ilan edıldı~ı 
veçhılc, sahteleri zuhur etti 
ğınden Merkez Bankaunca 
caaıen kaamıazamı toplan· 
mıı ve piyasada mevcudu 
pek az kalmıı oldn, halen 
mütedavil eski yüz l ıralıklar 

mezkur 1 Mart 938 tarihin· 
den itibaren ancak aiti ay 
müddetle mecburi olara.k te· 
davüle davam edecek ve 
bu altı aydan ıonra kanuni 
müruru zaman müddeti ba· 
kiyeıl olan 9 ıene 6 ay ka
dar da Merkez Banka111 gl
telerlnde tc bdll edilecektir. 

Dığer kupürlerin tf•bdlllne 
baılanma tarihl~rı ay raca 

btldırilecelctlr 

Tren 
Tarifelerinde 
Değişiklik 

Devlet Demiryoll arı . ürat 
trenlerine mahauı tarifc·yi 
değlıtirmivtır. Sürat trenle
rinin lte ndiıine ruahıus bile-
ti olduğu molümdur Yeni 
tarifeye göre sürat trenlerin 
de gcçmlyen 
tenzilli bilet almış olan ya 
takh vağon }'olcuları ııürat 
lrf'nlertnde ~evahat etmek 
isterlerse ödıyeceklerl fazla. 
ücret dığer vağonlarda ge 

yahat eden yolculardan ah 
nan yüzde t 2 buçuğa ın 

diril mittir 
Sürat trenlerinde muteber 

olmayım biletler trene bt 

Bir Beyanna -
mede Gösteri

l lebilecek Eşya 
1 Muhtelif eıhua aid eı • 

yamn bir beyannamede göı· 
terilmeaine dair ıılakadar
lara ıu tamim gönderilmtı 
tir: 

Baıka baı"a kimselere aid 
dahili ticaret eşyuanın bir 

beyanname ile sf!'•klne mü· 
111\ade edilmemeıi hakkında · 
ki 1950 SAJlh \'C l 9 l 937 
tarihli 8.enel yazı h kümle 
rJnin baza gümrük idarele · 
rince yanlıt tatbik cdıldlği 

anla1ıldığand11 n, hunun ta vzi 
hine lüzum görülmüştür: 

Sözü geçen yazının birinci 
maddeaınde, mahreç g;ımrü

klermln ibraz olunan dahıli 
ticaret heyaonamrsl muhte· 
vaıı ~şyamn koniımentoları 

nı tedkik etmeeı ve bu ted · 
kik netıcuinde beyanname

ni lmezden evvel istasyonda 
değioUrilecek ve fÜral tren 

lerine ma heuı bilet alınacak · 
tır Yolcıa bu neviden yol · 
cular b iletsiz muamele11I gö 
receklerdlr Yani yolcuların 
ellerinde ıürat trenlerinde 

{ Sonu ikinci uvf"d" ) 
muteber olmıyan herhangi """='-=========== 
bir tenzilll tarifeye göre el· ıse tarıft'!nın göıterdl~i kaf'ar 
ınmıı bılet dahi oha bu bi· parau alınacak ve yolcu bu 
lelin tutan heup edilmiye· huıuıtaki hOkflmlere ıöre 

rek ne katlar yol tı1tsnlt ayrıca da ceza verecektir 

f abıitalaıına 20 ~eniz-
1 a\tı gemisi. b\r kıovızör 1 

yıptınyıruz. 
İ.tanbul. L6 (Huıuıi) -

Pariıte çıkan (Tan\ ıazeteıt, 

Krop fabrllcalarına yirmi de· 

nlzalh remlıi tımarladıtımı · 

za ve Almanyada yeni bir 

krovazör yaptırmakta oldu· 

iumuzu yazıyor. 

Etrüsk 
Vapuru dün Almanyıdı 

denize indirildi 
Ankara, 26 (A.A) 

Menin hattı için, Almao1a 

da inıa edılen iki bin ton 

luk Etrüık ıemimf:ı buaün 

denize indiril mittir . Bu ıu· 

retle Almanyada ılparlt edi

len ıemllerden Trak, Efea. 

ve Etrüık ıemlleri denize 

lnmlt bulunmaktadır . 

- ·-- = '!lt:ır---

Ortaokul Öğret 
menlerinin 

-· 
Ucretleri 

Ort" tedrint muallimlert
nln ders QcretlHlne atd tah· 

ılaat bttmit oldujundan, KOi· 
tür Bakanliil bu muallimle

rin mayıs ıonuna kadar ol · 
an d~rs ücretlerine karııhk 

olmak üzere Bakanlık b6tce
ıiode 135 bın liralık müna · 

kale yapılmaıını kararlaıtır 
m•tlır. Bu mOoakale teklifi 

yakında toplanacak olan 
Kamutayın ilk lçtlmalarana 
yettıttrllecelrtır 

yeceiini , 

2 ltalyanan Pantellerla 
"daımdakl lıtıbklmlaranı 1ık· 
mala muvaffak edip elmi 

yeceiinl ıuale tayan aör : 
mektedırler. 

Herhalde İnıılıılerle hal· 
yanlar ara11ndakl 16r61me· 
leran neticesi oe olurN o\. 
aun büyiik f aılıt mecllılnlD 

mecllılne ve lıelkl de lnıl· 
liz · halyan mQzaknelerlne 
lttlrak etmek üzere ön6mib· 
deki hafta tçlnde Komaya 
ıtdecek olan M. Grandfnln 
bir daha Londraya dönmesi 
muhtemeldir M Grandi 
Loadradakl vazlf vılnl mu · 
vaffak•yetle ifa elmlt oldu· 
iundan dolayı ltalyan ka · 
bineılnde yüksek bir makam 
ihraz edecektir. 

Londra, 26 (Radyo) ...! 

Mançeıter Gardiyan ıaze

teaı · lnıillere - halya mfiza 
kerelerlnln, hanııt meıeleler · 
etrafında cere1an edecelloi 
taarıh etmekte ve fU malfı 
matı vermektedir: 

lnailtere·İtalya müzakere· 
!erinde en çok eıa1 teıkll 
edecek meaeleler; Akdeniz 
deki deol:ı. kuvvetlerinde 
müaavat, Sfl•en ve Cebr.
lüttarık kanallarında ltalyantn 
kontrole lttlrak etmeal key· 
flyetl , Ltbyadaki İtalyan or

dusunun kıamen ıerl alın · 
maaı, Akdeniz meıel•ıl ve 
Pantelarya adalarıdı · 

-~-

Yeni BiJtcemiz 
260 Milyon 

Lira 
Ankara , 26 (Haaaıl) 

1938 Seneıl mall Jtla bld 
ceal aon defa olarak Vektl 
ler Heyetinin pazartesi ıünkO 
toplantmnda görGtfllecek ve 
bir martta Meclise takcllm 
edilecektir. Yeni bG~ 
260 mllron llray• bul•-"· 
tadır . 



Tarihi Tetkikler: 

Persi Harabesi • •• 
«Doğancı 

Kaya, 
Kilise Kaya - Kese 

Mal Kaya» 

Dejtrmenli (Perat} köyü · 
ııe b•r ıa 1. m ıaf ede e Sim 
av ça1ının kenarında, B•i•· 
dıç n• hıJeıl hududu ıçinde 
(DoiaDC1 · Ke e) de tlen bir 
heralte daha ardır Burayı da 
ıldlp ıördOrn Köyden R•cep 
ımlade uyanık bir vatandaı 

tt&na kıla ıluk apı or 
Ça kenanna ıe!dıftmla 

saman z • ttlbarea 
tahminen (500) mere htifa· 
andaki tepenin üstiindelu ıtv· 
ri bir. iki kaya bütün heybe
tiyle •ôründii .. 

- Recep •i•· tıte efen
'dim Dotaacı Ke,e Kaya bu· 

• 'fa11dır dedi .. 
Tepeye çıkmak epeyce 

: miiılcOl bir itU.,. Hayvaola
rımırı bailadık ve yamaç• 
lara tırmandık. rlin mOtklllı
ta •e tehlike içinde Vf! ytr· 
mi heı dalclkada kayala

m• J•D•Da vardık.. Aıafıya 
l>aktal11~1E zaman buraya 
aaaal çıktıfımıaa btz de ı•ı· 
dık kaldık ... ÇQnki tf'penln 
yamaçları çok sarpta , Biraz 
seluk aldıktan ıonra hara
b•ye ,alrdık. Bur••• tlYrl ve 
blyflk bir kayanın içi, oyul. 
mut. eqtı •e kuhbeh bir yer, 
ıajda, ıolda uzun tat ıe

~ırler var. Daha .içeride de 
ay11ı vaziyet Her iki böcre· 
atn uıtlerlnde taıt•n kemer· 
ler •lr6oüyor. Zeminden 
Jııarabenta ta vem tahminen 
4 metre lrtifaındadar Oyu
tun kapıdan itibaren uzun· 

Jutu O)"metre. ıenııltit (3) 
metredır. Oyukta bunl.rdan 
baıka ıayaaı lcayt bir ıey 

1olc •. Ştmdfllk keçilerin, 
koyunlar1n meıkenl olmuf··· 
Yalnız harabenin ıivri ka· 
1alaranda bazı le ertıl& ler ve 
ıentı aedlrlere tesadüf edılt· 
1or. Harabenin arkasına, 
yandan tabu taı merdıven 
1erl~ çıkılıyor •Tam arkasın· 

a. bazı ·tekeller ıör6l6yor. 
Stllnm•t ılper m b Uert ııt· 
bı .. : 

Ôıle anlaııhyor kt burHı 
vaktile bir nöbetçi kaleıi 
•eJ Jıaret mahalli tm•t!!. .• 

Y or"'nlufumuzu dinlen 
,dtrmek tçın 11vri kay · 
uın sedirlerine oturmuıduk. 

Recep •i• hararetli. hara 
retlt aalatıyordu . 

Sordum: 

Bu kaleye neden (Do· 
l•ncı Keıe Kaya) denmıt?!. 

Rec•p aja: (ellle kartı 
tarafı tıuet ederek: 

- Şu gördüiOnüı arazl 
•aktiy}e çlftıikmtı, imdi de 
6yle ya ... Bu çtflık liıiadıçh 
(Çalcan oıularına l attpılt 

Vaktlle. Bahkeıtrde tabur 
ajalafı yapan meıhut İzmir· 
U Alt ata ( 1] adındaki !lir 
&at bu ç•ftllfi l Çakan oğul· 
'arından) almıı ve o zaman 
.,danberi bu çifthie (Dofanla 
çtftlli J demltler. Bu lrale de 
çlftltt•n fçtnde bulunduiu 
için {Dol•nca Keıe Kaya) 
Adını almıı . Hem efendım 
budan hep anUkalıktar. Aba 
itte karıımızd bir de (Mal 
KaJal Yadır. 

( 1 ):J;mlrli Alt afiu; Ş,.yh
lüf/ıUlah ~amil meuıılığın 
de gdmıUü.dür. 

YAZAN: Kemal Özer 
Ora11 nedir, dedim. 

Gütdü. a ğar 11m tazeli1erek 
anlatmaia baıladı: 

lzmlrh Alt A i•; ölmez 
den evvel bu çifthii köye 
1atmıe Lıövlümüz Au ağaya 
çok yardım etmıtl? Bırbır 
lerinden memnun imitler. 
Ne ise burfıtnnı -~~e!im. Şu; 
[Mal Kaya] oıo bulunduiu 
ytt de çaf&lak arazisi 'çınde· 
dır. lıte görüyorsunuz ki: 

(Ma1 Kaya) bu kaleye bir kur 
ıun atamı uzeklı'4 f'dır ... 

Recep al.-; lir türlü (Mal· 
Koya) yı anlat mı yor ve 1 

mevzu haricine çıkıvordu .. 

De.dtm~ •i• ıu P1al Ka· 
ya) fi anlatı r C'anam!t. 

- Peki efendim .... Vak 
ule ·Manfsah • Kar o,man 

otullan •Hmı ... Sız de bi 
llntnlz ya! .. 

Pu adam Hat.lceıırden Ma
niHya zah•re ta nmıı Bir 
gün zahire vüklü develeri 
ıu, karııkl Mal Kayanın ya 
n1na •eldıii zaman brdea
btre bardalct1ın boıanarcaaa 

na yafmur )"aim•i• baıla· 
mıt. Çok ıalanmıılar . ıucuk!? 
Olmuılu . Kurulanmak içın 
ateı ya nuolar...,.. (Pah 1 l gt · 

br elet de ıı, taı ambann 
kepaiı (httln rcatıel it Am· 

h"'lf'I kap1tiı dll~bimhJ ımıf, 
[I t:htmleı} erimi Kapajı 
açm•tla.r. Btrde ne ,gönün· 
lerl? Ambar a'tln dolu!? .. 
Derh._1 deve1 rde i z11.htreler 
Cl6l«Gllyor, yerlerine altıa 

dotduruluyor, Manin.ya ıi 

dihyor. 
itte bundan (Ôtürü] bu 

kayaya mal, altın bulunduiu 
lçfn (Mal K ya) dern tıler . 
Kara Oaman o§'u da bu ••· 
yede {MenımJ ( .:'} olmu~!? . .. 

Elyevm Kul\ Oıman ol 
lunuo Sıntlırıı kazası dahi 
Unde yaptırdı ğı birçok yol
ların harabelerine teıadüf 

edılmektedlr. Bfğlldıc n Ka 
dılc öyüne yaram Hat mesa· 
fede ve Simav çayı dlbınde 
hlr ka'e h"rabetf daha var
dır ki. bur: ı d11, etr11f ı dı .. 
,,arlarla örtOln Ot ve ortatı 
bot bfr yerd n ibarettlr 

Bir Beyanna
mede Gösteri
lebilecek Eşya 
(Battaıafı blnncl sayfadat 

de y zıh eıyaoın bir ıahıa 

atd olduiu ani ııldıi• takdar· 
de beyannameyi teadl etme· 
ıl, 2 ncl maddesinde de 
mevrid ü rüklerJntn. baıke 

batka f&b11lara atd t>fvanm 
bir beraonameye dehıl oldu. 
iunu g6rdükteri takdtrde pul 
nokaanlıfı ikmal o'unmllkl 
beraber mürslUeri hakkında 
CümrOk Kanununun 109 
uncu maddealntn tatbtk f!di · 
lecell yazıl.dır . 

Hu ıuretle mevrld güm -
r6kl~rınce ıelen etya beyan· 
nameleri muhtelif ahıslara 
atJ •tY•Y• ıhll~a elllii tes 
bit edıldfji zaman pul nok 
ıanl•iı ikmal ettsrmekle be. 
'raber uıule avkara hareket 
edıldtiinden ötürü de ceza 
hükmedtlmeıl tebarüz etti 
rtlmtıkea, bazı gOmrülclerce 
naklly t eirketlerl tarafından 
bir koaıımento •e bir be· 

Spor: 

Y rd - Birlik 

Takım~an ~ugün arşıla· 
şacak 

Böl e kupa maçl tana bu 
gün de devam edılccektır . 

tiugünka maç ldmanyurdu 
ıle •dmanbnlığf birinci ve 
ikinci takımları arumda 
yftpılbcal<tır . l~incl talnm· 
larm nuıçı aaat 13 de. hl 
rlnc• takımlaran maçı d• sa 
at 15.30 da baılıyacaktır . 

H&vl'\ müsısede ettığltekdir 

de bu mııçın dlfer maçlardan 
do ha heyecanlı olacağı mu 
bakk l tır 

Ku tosufan 
Spor bölges•nin terUp elti· 

ğl kıt 'POr faaliyet progra· 

mın ıöre, bu6?Ün ıehrımiz 
kulüp eri HHtnda JOD kır 

lcoıusu r:nüHhH-kaları yapıla 
cakter. 

Eve1cc rlf!' yazdağı-
mız gıbi. 16 18 ve 18 
df'n yukan J8ftak• ıpor
cular arasanda yapılacak ol"n 
bu müsabakalar (3000). 
{5t ooı metre ruesafede ol -
eakhr. 

Kooperatıf 

Binasındaki 
Yangın 

Dünkü ıoyımı:ıda, ,Zıraat 
Bank 11nın Koop~ratlf bina~ 

11nda yangın çılihRtn• yaz· 
auıtık. Y palan tahkıkata 

nazaran yanı n ıu tekild e 
olmu.tur: 

Koopt'rRhfte ıtp,jyer olarak 
çahıau Eıkıku)'umcular m • 

,ha 11 ı i n d e n Hüııeyln. 

ıoba içinden (.ıkardıiı ateılt 

külleri aüpürünt6 sanchiı 
içerlaıne koymuıtur. Bur · 
dakl kıvı lcımlardan da un 
dık tutuımuıtur. 

At"f çok geçm,.den gö 
rül nıüı . yetlt~m halkın 

ve lthin1n yardımı ilP yan · 
gının önü alınmııtar . 

Bu hakaret suçu 
ıBur alı hmet oğlu Oella 1 

Oıman. Belediye merkex 
memurun vaz f_,e hali,,nde 
ltaancn h karet ettllinden 
l!ıuçlu yakalanarak enaktlc 
bırlakte 1tdliyeye teslıro edıı 
mtşUr 

Mrıhut cürumler mahke 
meıine verilen ıuçlu yapı1an 
muhallemeıi ıonunda mah 
lc6m edilmfıttr 

yanname tl e kendi ıubeleri 
namına sevk •e bu ıubel~r 
ce tesellüm edelen ıeıvanıo 
ordino veyft konitnıeotoları 

nazerı dıkkat~ alınmak11zı11 
batka baıka ıahttlar ald 
olduiu düıünceslle Ct ı.a hük 
medıJdığı aolaıılmaktafhr 

Mevrid ümrüklerlnce bu 
huıuıta YA pılacak lf g~len 

eıyanın ordtnolarını tedktk 
ederek bunların bir nama 
atd olup olmadığını ve be
yannAnıeaın•n bu vestkava 
intibak edıp etmedlfint ar 
aıtarmak ve bu auretle he · 
yannamede göaterilrn teıltm 
yerinin ibraz 0 1unan ordino 
ya uyduiu anl&§t)dıiı tak
dirde baıka btr 'muamele 

yapılmak11zıa itin neticeleD· 
d•r•lm aml temin etmektir 

j Neşriyat: . a kevia de 
Sıyasi //;:mler 

Her ay çıkan bu 01ecmu· 
anın ıon sıı VHında ıu yazı· 

lar vard": iç !vasettn on 
•en~si, hukukun üç cephesi, 
veni Almanvada zabıta, 
bütce afı;temlf!rl, Türlcly~de 
fçtim11i ılyaıet. siyasi ıuçl21r, 
mali keonılc , nasyonal ıoa 

ya ltzm•n dürıyft görüfG .. 

B~ıhani Ha leıınd~. Hal Bvlerinin ltmcı yıldönümün~ı 
yapılan merasim. 

T aniye ederiz .. 

1 y'ık bülr n 
lktfıat Vekaleti tarafından 

her •v çıkanlm"~ la olan 
bu bültende. iç ve chı tfcare 
tfmizf', f"ndüııtriıve datr muh 
teltf f \ldah yazı1ula t ica· 
ret lıtatf tiki 1! bulunmftl. 
hdır. 

Bahkesir ve c;vannda Yö
rük te Türkmenler 

Ş"hrlmiz Hıılke•f, ylllıvf'
tim 'z çıevrutne dair ol11n 
tuıhi Anfhrmftlerına faali 
v•tfe '1P.vam f'lmf'~ff'dlr Ru 
tetflctlcler •ıılclt vftlcft nt>pedl 
lt>n ••erl,..rde ortaya kon 
malch,dtr. 

R. KAmll Suvu" t~tllctkl.,rf 
ıüphr. yok lef , bu n,. rlyotın 

f'n verimli olanları içinde 
bulunu var, 

Bu defa derin trdkılt ve 

Bürhanıye, (Hususi)-· 20 
Şubatta 1 lalkev : erının altıncı 

yı dönümü bayrt\mı burada da 
Jerlnde gösterıler!e kutlandı 
ve içten rel~n duygularan 
belirtılmf'ııne yol sçh. 

Yeol onıııulen •e genlı1e · 
tileu salonda toplanan halk, 
ayarı Ankarava uvdurulmuı 
radyoyu ve hopar örünü göz 
hap11ne almı,, 1abır ızl , l<la 

Parti G en•l !S.- krt>teri ve iç· 
lfler Bakönt Şükrü K Avanan 
aizmdan rapor hllllnde ha 
zarlanmış olan hütün yurdda 
meYcut llalkevlerinin çalı 

malını muhıuı;alaganı can 
kulağı ile dinlemlye hazır

lanıyordu. 

Tam vaktinde baılayan 
İstıklAl marıı lllfll dolu bir 
sM.60 havıuı tçfnde dinlen 
dı . Sevr .. k le~en nefe,lerin, 
salonu ldmı,. ızl.,ıtırdiğt btr 
andıı konuşmağa baılq•ftn rn 
ktoe-, n hl\yet tatlığın: gıttık
çe nrhran bir ıeı ve tala· 
k1:1tmı fr.z. l alııfhran btv kuv 

et!e üç çeyre @ıutt &cüdor 
bütün yutdda,lara Tütk dev· 
rımın kökleıUrme ve yay• 

ar•şhrm11ların nt>tfct"ııf ola· r.ııa yohJt~da atılan ~n kuv 
rak meydrna getirdiği .. Bıı vetlı 1ıdın1!ardı:n biri o!an 
lık•ıfr Ye et varında Yöı ük H~lkevleuntn Lir yıllık ça 

lıt.nu ıonuçlarını, bu tı.- gö· 
ve Türl.ımcnln,. adla kitabı 
da huna bir mıaeldir nUI \'Grı.nif büyük'erinaizdeo 

· barmin iz.andan ılin t:lh, lkl vüz aayf~ya ~y ın 
valyıldan üslün bir inant§1o 

olan eser lyJ bir çalışnıtıının feôaı leri aıtım ve u lu -
mabsu 'üdür 

B. Kamil Su, kitaban ön sumuzu içte ve dıtla par 
maLda gösterilir, yüksek lcül 

özünde a vnen ıöyle demek· 
tlblü bir hale etirmek ve 

h!dar: mevcut bütün ı,.ı k •rr ı,ter 
'"Bu küçük eser, B4lalıceılr ve f zlleılt:r ni meydan çı 

ve Edremat ıerl mahkeme karmak husuaunda okuma. 
sicllfnlnden derlenen ve.,i 

çağı geçkin yurdd3ılara mek· 
kalardan meydana gelch Ba. tep vözifes ıni gören. t lf'be 
lıke11r mahkeme ııcıll~ri hic- leı 6 eörg'h, bilgi ve vatan 
rl 979. Edremit ıicillatı tıe m~nfaatl.ft:-ı için hazarlıurıA 
hicri 921 tıtrihlnden betle brıkımandan da "f!fz bir 
mııktadır Eıkı ıiğt •hbarile kültür yuv11 ve (.)Cağı o lan 
E rlremlt slcll l itı dahi\ faz la ltalkt'!vleıi •ayuunm btoler~ 
kıymet ifade ~tmektrdlr , aıfmıyacek k.ııdın çoğalarıı.k 

Eserd~k• vestl· alrır Balıke 1 ıçio<le, kan }'f'tine iman ti\ 

slr 9e civanndalu aıiretlertn 1 ııyan Ankara adında~· 1 bQ· 
mnntel lf larthıerdeki, tıkan . 4 yük ka 'pte daha y11kından 
luı , •ergileril~ alakadar mcr ve cl"'ha cftnlı oluek hayat 
kezden göodenlmiı ferman 1 paylarını a l malarını temtn 
larla. mahkem~ ilimi rm 
dan ibarelttr ,. 
Şu a1'hrlar da etıerı ne 

yorucu ve çetin bır çahıma 
' onund.ı meydana getirildi· 
ğıni pek güzel anlatmak· 
tadır 

B. Kamil Su•u ve eseri 

için hea l'üJük ve küçOk 

Türk köyüne bir ev dıleğl 
kalpleıın en hallı temennlli 
oldu. Kırk beı dakikayı dol· 
duran bu gen•ı ve ferahlat& 
cı lnh11ttan sonra Bürhnnl· 
ye Halkevl Beııkanı lbr11hlm 
Çakıroğlu, Bürhanive H11l 

temız bir ff'lcilde bsstıran kevinln bir yıllık çalıımain 
Halkevhnizi tebrık e<leri7'. 

Alkım 
Şchrhnlz Lt!eıl tar&f tndrıo 

her a çıkaralan bu dergi· 
nın IS inci eay111 Df'fredıl-

mitır 

lçenınde Lııe öğretmenle 
randen Htmıt Altayın .. Ta 
rıbte Beıgama,., V-emel De 
mirayın "KitPplar,. adlım 
ka lelerile talebenin ıeçm 
flir ve vazıları bulunmak 
tadır . 

Fıata 15 kuruıtur Tavaive 

Bir tayin 

rını gözönüne koyan rapo 
ru okudu. Ve evin gtqıelf'ri 

üzerinde durarak )'Urddeıla 
ran bıığlılıklarından ve ça· 
hıma arkadaılarının az za 
manda en fttydalı olma 
tm"anlarını buldu" lnrınden 
bahıdtı ve sözlerine ıöylece 
devam etti: 

"8u 19rp yoldakr yürüyüf 
Joları, bir an için olıun 
ge' ıetmedı Mern l~ket" en 
muhtaç olduğu :ıamırn lıuda 
yararlı olmR düıünceııi ile 
derinden duvgulanatla bık 
kınlık nedir, bilmiyen ihenk 
dar bir yol arkadatlıiı etti · 
ler Maddenin lndlerınde ıö 

Bahriye küçük zab1tl~rlÔ nüldeşen luymetı yarnnda en 
den llayri Utuel , lst nbul ' büyük t sellilerl vahınlarıne 
emniyet müdür üiü ikinci borçlu olduldarı veztfe} 1 yap-

ıube emrine •erılmtıur maktan dotao alb vtcd u 

rabathğı oldu. Bu balmnd•" 
en önde kazançlara dat t.ze 
yurd muhabbeti ve etr•fla· 
randan gt"len ıevgi dolu tef 
vıklere gömülü vazı(~ ba 
lılığını arttıran sıcak ve te 
mız ha vadtr . Y aı1arı geçkl11 
de olsa ayna man anın ak 
l"\mıyan neferleri olarak 
yürü) Oıe katılan bülOn e~ 

menııuplarana. yurdlar1na olıfl 
aevgılerlnl fliiiyatla göster· 
melerinden dolayı sözlerlsO 
ara11nda yer aurmayı •t 
,.n kuvvetlt ıf ade kabtltye 
timle teıekt<ür etm fi .,,e 
minnetlerıml btld ırmeyl ön 
borçlarımdan ıayaram . ., De 
dl ve uzun ÜrP-n nutkun• 
fÖ}•lece son verdi : 

• Sözlerimi bmrmeden eti 
Yel evimizin ıu bir yıllık• 
"çılı11ndan bu zam,,na ka 
dtır geçen müddet zarf.odıt 
öğiinü1mly,. deter kıymette 
batarıları varı;a, bunların çtı 

lanna orkadaılarımın devaıu 
lı ve tevkil çal ımalar1na ~'
bôtüa memleketin ya!undaO 
alaka ve teıvikferioe ve bO' 
yiik PArtimtzln sonıuz ht•l 
ve yardıınlnrına medyun ol• 
duğumuzu tekrarltım yı bor( 
ayarken, kendilerine evhnlt 

nsmıoa mn,net ve ı6kran· 

larımı tazeler •e Jenl yıl 
içindeki gayretlerinin art' 

masanı dılerken, fU anda AD' 
kar Halkevlll t"rl ara1ınd• 
en bü vük bayram aevfocl11e 
vol llÇan ve bi:z:ı hu mut ! ıs 
ıünlere ertıttren en büyüjü· 
müze çok 'e~d1ft kcıhr"'· 

man mllletl ile bnab r eıt 

uzun ömürler vermeeinl uıu 
Tanrıdan alvannm. p 

Uzun uzun alk1 lan n BaJ 
kanın sözlerinden sonrl' 
Cenılz, Behçet Kemi.ldeO 
manzum \;e Muıtafa tarafın' 
dan okunıın menıur ~iirdeıı 

ıonre tören sona erdı Hal 
kın basılar alondan 3yrıl 
dılar, bır kıımı da radyo 
nun diğer 1ayınlarmdon fa"· 
dalanmak maluadıvle yer 
leriodc kaldılar. 

Gace yapılan meras~m 
Geceleyin Halkevı göırte• 

rıt kolu kendi üyeal bulunar 
cıejerlt yazıcı ( Halli Sed' 
Frat) an tez1t ve tehf e, ... r 

lerınden (Üç Doktor\ piye' 
siıu oynadı Yeni ve büyiilı 
ölçüde tamir göreo teıııull 
aalonu genıılettlmeaine raj 
men eyncllerin ancak y 

nsmı n lmııtı . 
Yüksek duygulu bır yurcl 

çocuğu olarflk kendisınt Bür 

haniye halkına sevdiren P 
hl Bedi Frata, ülküsü yolutı 
d11 ilerler l-=en daha genf~ 

bir tıevgıye tesahübünil te 
men!ıl t>der67. . 

Müsamere, bir ttlr teblo•U• 
bir Jionferans, iki maozuıntt• 
bir fantazl parça ve btr h• 
tahe gıbi, gf'cenln ulvhetJoe 
yaraııın kıym etti!' fülerl" 

bezend riİmlı ve BürbaolY" 
de Hal evlerinin !tıncl yı · 

hoa bu dekor içinde • giril 

mi oldu. 

M. Çakıroğlu 

.. 
• • • • • • • • 
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l················ •••••••••m••••••••••WMW••••••••• .. , • " Diyor. Görüyoraunuz ya? 

: BJR TÜRK EDİSQNU JLE : I Hu a let vaaıta~iyle ha a 
• • ga~ı teblıkesioın önüne g t!Ç " 

••.: KONUŞTUM. :.·. uu t buhmuyoruz Y a ıın<i n 
beldenmiyen bır tcv zu ı le 

: YAZAN E. Özen : ıözlerine devam edıyor: • t - ller ıene birçok kur 
_ Hatırlard dır kt, bund n yor. Uç&n ıapk larmın peıln· banlar verdtğunız ve bü ük 
uç •ene kadar önce hukuk de, cadde ortaıanda koıan- )•enıınlar s:bep olan havn 
~::unhu bir ıenç "ltmıı dört lar, çenberi peı•nde ıf"ğırten gazı mueluk ıaranın açık ka-
p ••• iç el deimedea oto çocuklara dönüyorlar adeta hıı ~nd.ıestnı ortadan kal-
lDatık olarak çalan aramo 7-8 Arkad•ı Gökdere cad · dırdık 
fonu icat elmiıtt: Bu ıenç deıine kıvrılıyoruz. Biraz Bence genç muhterinfo 
o zamandanberl kendı k6· ilerlediktf"n tonra bi~im ar icad ettiği bu ilet Davynln 
ıeıılnde ıesatz, ıedaıız. çalııa kadaı: aı•izuya kartı ica t ettiğı ~m 
rak ıtmdiye kadar mübi _ lıte. niyet lambaıu kadl\r mühim 
k~ıifterde bulunmu , iki 1 : Diyor, buraaı . ' ' e coteresandar. 
•••el aramofonunun - 0 

. .ıan r en· uh - .., • uç Y Ve eekl bar alııkanhkle. ouncı son e g ç m · 
ooce de haya ıazı tehlike bizi kapıdan yukfuı çıkarı· terı üz~rlnd~ ça ıth w ı yenl 
aıai ortad n kaldıran ileti- J'Or. Her terafıod ine bir tasavvur •e düıündi\klerıni 
~~ ibtlr bera tnu almııtır . zevkin eaeri ıöz6ken bir ıaıtle iuh f"ttt : 

- DÇ muhteri bahhazarda ıa:oodan t>çlyoruz. Kenar- Yafnns, onun bu uöylf"d tk 
~z:;,:;e çok! 1116blm keılfler da kepaJı açık bir p lyauo lcrlnl aynl."D ~azme k yl'lban 

ça •ımaktadır. duruyor Oz,.rınde bir l"tera cılart da ava• saha üzerinde 
rnl~v;e:a , R Kamil Ôzde. ile bi r keman "u li•nim çalışmafa ııevkedecei n dco . 
d o onun hapatı hakknı· bak1od ığımı gören arkedısı: bunları mümkün merlebe 

1 
a edtndlilmır. tu k 1uı kiyi &tapala ''e kaydt ihtiyatla 
6mah aa ma · 1 

' b •erelim: Bny Klmllfn Dtvor, çok ıe\ıer .\te\ yazmayı fa ydah bu clum 
~=n 8M h eski d..fterdarlar· y~de çahıırken bıle rad,.o· Birincisi . Sı•Jeoyllm ma 
dı A lcu l ttın T o1ondur. Şırn ıunu hıtfif açarak ondan çı dt"nfn in elektriii ziya ,ıe 
B n arnda oturmaktadır kan nafmel~rle l~inl Y•P"'· m6hnesip ata rak nal letme 
d 

11 
K rtıil tahıihnt Ankara· Ateh·eve ıeçeroro:ı : Buraat ıfnden lıt if ade edılerek h o 

lr Q ~"'Prnıı• ·r Anlcara huku· tOrlO türl6 a etlMle dolu . yaltn nakli ki. ıon umanlar 
un an dıp•onnıı•nı ldtfı BtrAz onra Ba Ki.mıl ya . da bir Amerikahnın .- ynı 

:~~::· flztğe olan ıe•- nımı:ıa ıellyor Tanııtıktttn 1aha 6zerinde çalııtı~11»1 aöy 

8 1 -tel e •e .çal.ımak t1onra gramofonunun baıına lüyor . 
1 ş ~ın\ Verrnııur. Btr "'lık ıeçtyor ve itletmiye baıhyor . lktnciı! ıse poıt" nalcltya• 
~5. ani a ınd da çalıtan Bay Btrkaç dilfmenfn .-mrinde tını lamemen ortad n !<ft l· 

mı ' eınel ve rnefkurealnt çahtan ve 64 p 1 Ağı otoma · dırAcak btr Alet olacaktır 
tJ!cc tahakkuk ettirebilmek tıknıan çal"n bu, pek orlj nfll Üçüncü kf'tf• be bence 
!~~:t t~kr r telye ine kap n rodyo·rramofon eltoktrik cer- en çok dikkate dtoif'r olanı· 

ır. vaniyl~ itlemektedlr dır. Zira bu ketfl Türk Ulu 
ka~7. ...,, 

1
rnb nda aazarı dik. - N&11I? ıunun y01<ıek mtonf ,.atlcriy)e 

c.. eden Bny Kimtl Diyor Bu plliı ıf'vdi· kabtlt t ett f bir mahiyet ar-
sonra. Ba d l ' l ( L h ın ır tk Bak nh 1 nlz: ml zettlllnden mal\ Hl"' nurade 

1 
lzın~ttne glrmtıtır . Ş mdi Ve düğme r basıyor . yazaımyacninn . j 

&e lur a P T T ...,. f - Bu nasıl! Çok mu ho Bav Klmil burıu nnlatsr1cen 
Hcyeu . ıe Ut 1 

ne menıuptur unuze gitti O hald .. haıın· gözleri parhyo'ı' , hu kcıfi I 
fij k 
1 ' l'lltlletınin akın bir dan çalalım ile vatanına vnpacafı en 

ge tcekte çok eyl<>r beldi G6rü10vor ki kutularda büyük hizmetın sevinci, 
',eceğı. henüz. 28 va•ında durarı 64 plak bu birka ç bu parlaynn a6zlerde oku 
o an bu " d d d H ıeoç muhteri ile ı öğmenin emrin t-. Her ta nu vor u. 
urııada bulunduğum d rafı kapatalmıı gramofon~ Avm zamanda hukuk m,. k sıra o. B M 

d~nuım"k fırsatını bulabll- bb. hayran hayran b"ksr zunu oian eti ıtyan İİ l"y. 
m. k n 0 "ntahyor: yet Kamile sordu m. 

t 1 
Bursa yolları bayra m ta· G~çenlerd~ bunun için Sız ne dü ünuyorsu 

ı ini eln t b .. 
b 

'" geçmez. bir fıraat ıveçİI bir mfthendl!! geldi nuz. ayan: 
ilerek h f • Y d b k k 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

Evlenm~ ilinana vaki tt• 
raz finrine n itllhlar tara fın
dan IU2 el madde mucibin · 
c~ ıUrazan hakıız ve yolguz. 
fuğune datr muayyen müd· 
det lc•nde vaki ce•ap ve 
idd ianın ev1enme memuru 
tarafından hemen itiraz ıa · 
hıbıoe btldarlleceğlnden mu
terız. itirazında 11rar etmek 
iıteue 103 cü maddeye ga 
re (i lan talebinin "'t. ki oidu· 
Au mahal hlkiml huzurun
da evlenmenin menini dava 
edebil•r) mutert7.e do v t>de 

btlm t!k için on gOn nıuhlet 
vcrl f m l@tir. Pu müddet zar 
fıod mahkeye m(irecaat et 
mezııf' dava hakkı düı.-r. 

Mute:riz mahkem•Je müra· 
caat l'ltlflnden evlf'nme flk· 
eline memur olan zatı ha· 
berder edene memur akdtn 

!2 

icrasını mahkemeden sadır 
o 'ac1tk karMıt. tal ık eder. 
Muteriz tanfmdan müdd .. u 
muavyeneıi zarfında mah· 
kemeye açı1an bu davada 
müddei ute.,kitnf muteriz. 
müdd~e1tleyh mevkllni de ev· 
leneceklPrden erkPifn eh11-
vetln~ ltirez edtlmlf tı~ 

vardır hlan millet bu netneyt 
ıövle yaph ve bu zararı 
me• cuttur Bız ise bunu, ta 
mamıy!e mahzurlannı be r· 
tnrRf ederek aprıcağız . 

Dı\ r. rek bir milli ıürpriE 
haıariıyan ve bu ıözleriyle 
te"azu ve a1ıal ettn en bü 
yüğünü aöıteren f4!DÇ Edi 
ıooumuza . ıüneı Buraa ufuk 
larıoda k a ybolurken veda 
ederek, bu tl i eti bar buçuk 

ya ındaki küçük Ablltonla 
r tyle bıııbaıa baraktık . 

·~ RZ•mızda bavram teke 
rinın yalancı tadı , f kat ku· 
lakl rrmızdo. 1 fükün nelerl 
vapmaia l<adır olduğunun 

erkek, ehli· 
yetine ıUraz olunmue ite ka . 
dın iıgal eder Her ılchıi de 
müddeoaaleyh tfatı ile l•u
lun.maz. Ve bulundurula
maz Şu k11dar var kt dava 
evlenmek btıyen kadan ve 
erkeğin birblrt ile evlenme 
lerine marıi karabet gıbt bir 
h a le milblenı iıe h~r ıld!I de 
müddeaaleyh mevklinde bu· 
lunur. 

Davacı . dava11ndn bu iki 
cih~th.ın hsng t ıl olduğunu 
sarah"ten g6ıtt>rrneıl liı.ım 
dar Huhusua haklııoda da· 
vaya. bakAc11k hAkım t!Vle-
m·cel< ~rketın ılcametgahı 
hiıktmdir Hi.ktm davaya ev 
rak üzerınde bnhmayıp tah 
kıkr.t ~e mahkemeye teıki· 
lı tarl\fevnl ... baılar Ve ta· 
raflardAn kabeden izahatı 
alır. Hakim net ceten dava 
yı hakıu~ •• yol11u'P. aÇırerek 

reddederııf'! müddcaaleth za 
rar ve ztvao ve lazrnlnah 
manevive talebinde bu'unll 
bilir . Mftılrfeaaleyh olarak 
mahk~mede bulunmayan dt 
l•r nftanlınm dahi bövle 
bir tAlebe hakkı Yardar Şa· 

vet dRva ıabıt oluraa müd
dea!eyh artık yaptrrnnı ol
duğu lllnla evlenemez Bu 
suretle evlenmekten meno 
lunan nt111nlının bir müd· 
det sonra itiraz olunan ~b . 

liyetıızl ığf ortadan k"lk rsa 
tekrar evlt•nme i anı yaptı · 
rabtlir Çünkü evlenmesine 
mani o lan hal zıul olmakla 
memnuiyet kalmamıı de 
mektır . Bu vf"çht•e tekrat 
evlenme i lanı yaphrabılmek 

içın vaki itiraz ve dava. e•· 
lenmenin menine datr mah 
kemeden •erilen karar 92 
ci maddede manli ızdıvaç 

olarek gö•tertlen söyle kı: 
1 N~ıep eahth olıun 

te•lit etmit o1an e•leame 
feıhedilmlı ve~e Vf!fet ve· 

9nhut boınnnı ile zail ol 
mUO olıa bile karı ile kOCR " 
nan uıul ve furuu ve kocn 
ile karmın uıul ve furu• 

araeanda 
3 Evlithk ile e•litlık 

edinea ve bunlardan h"t il 
dığ~rfnin &,oca ve kar111 ara· 
ıanda . Gibi hallerden biri 
ıine nıüptenl lıe tekrar ev 
lenme ıllnı yaptıramazlar. 

ÇOnkü bu mftddenın bl 
rinci ve ıkiacl fıkralarındalu 
karabet •e ııhrtyel balhh· 
iından ileri ıelen memnu· 
iyet htçbir zaman ortadan 
kalkamıyacajından yentderı 
1 an talebine eb deyen mant 
teıkU eder 

Bnbıi kapamadan ıunu da 
arzedeylm ki , ment lzdtvaç 
hakluods muterfr. tarafından 
mahkeM•ye ıkame oluoen 
da va indelmuhakeme redd•~ 
dıldikten sonra ahvali manı 
adan btriıenln :zuhuru nete · 
kim e•letteceklerden blrlı\· 
nin tecennOn etmeıl ıtbt 
bh hal vukuu .da e•leom 
memuru nlıanlılnruı e•len· 
meıine müıaade etmez. EY 
lenme memuruna bu hakkı 
106 cı madde bahıetmtıtır. 
Memur bu hakkını ili.nan 
fcruından evvel ve ıonra da 
istimal edebilir Ve evlenme 
akdine itiraz eden allka
dar. bu itirazından sarfı 

oazıu etmlo olıa bile evlen· 
me- mt":muru ltlrözı vartt ıö 
rüree yine nlt•nlıların ev 
lenmelerine mQıaade etmez 
Şunu da i lA.ve edeyim ki 

tllnau la:ılme yepılmıı ve 
mOddeti bttmiı ve hiç bir la· 
raftan itiraz edtlmemtı ol· 
malda akitlerinin tcraıı lçın 
rnemur yanına aelen n•ı•n 
lalar hakkında 99 uncu mad· 
d~de ı~hterllen e babı mani· 
adan birtılntn me~cudtyeti· 

nt eörürae yine alcdl ll:di
vaçla rına izin vermez. 81. er tara a neıe ve Siıe olduğu ııbl , ona da göı QzOn e te essüm e si · 

det,aret d ıtan melr.teplUerle terdım . Fakat kor ·uyorum olm1ylln havan cev11p •erdi: 1 
0 

up hşıvor ılüf r ova Diyor. Çünkü p11tnını kap- Ben mı? Beu etimin 1 
ıından kopıp ıelen rüzglrın nHl thtlml'lli var d il. fıkirlerlne tamaml•le tılfrak 
108 

nl rı aftl avlı rak Sonra eline. tezgahın ua 1 '!diyorum ı 

csnh mltıRli Bav Kamilin hi \! 
unutarruvac1tğım tath seti 
vardı Geldiğim ız yollarda 
yürürken göğüılerim;z mıl 1 
bir ıururun cotkun hi lerty
le dolup taı•yor. gözlerımiz· 

de aynı hiH ln t oılPri parh 

o'muın usul ve (uru ara 
emda, ana baba bir veya 
baba bir ,•eyahut ana bir , 
kardaılar auıanda ve bit 
kimse ile amuca, davı . he la ' 

f 

naenaleyh kanun e•leame 
memurlarına ısallhlyetl •• 
ıiB ,.ermtıttr 

ıap~aları uçuru u yolların tünden hır- "latr alorak Falan mıi l et bu nesneyi 1 
Vegllne nı zahını tefk il edt· lıt~ böyle yaph •e ıu mah7urtı 

ve te yzesi arasında. 

-
Bayan B rentmo lake yd fl 

rıe::: 

- Hüto ıtt ğlnıd !bay 
Pra ucyı ıorarım. 
Fınkle teın: 

Ya kumızı .-Hıiııelı av 
cunı~ı dedı. 

Voodbury gülerek tıordu 
Vharton mı? 
Evet, o nerede? 

Veıtliud: 

İ Bflınit ın i &c ı? Dedı 
htırna t bir e h veyn yeni 

lcöpdtlcri sv ıt:ID terbi e 
~di}'ordur ve o ketJdfnl lro· 
Pek ıüriilerile yahut atlara 
1 bulunca bütün kain tı 
unutqYor. 

Gr il f arkınd olm4k · 

'"'"= 
8;r kad nİa bufunduk

l ttrı ~arnan h1tzı ınıı~nlıuın da 
oldugu ı•bi . 

Ftnkleıteln ka0Jar1nı çattı, 
•ordu: 

1 
, Bu günluk ne gibt er· . 

•nc'!ft hnvodi buldnnu:r. 
hay Poliı hafiyHi? 

Söze ba lamaden ön· 
ce ila et o bazı uaı lrr or 
tnak lıUyordum 

Fınk1eateın: 
Y rlodo olurdu! Oedt 

Y fltı k l-lpal• ıi>zlerlnln u 
••ındcı vukat üz:erıne müı· 
teh2 t btr bakıı fırlnt ıı Vtl-

·- .. 
l ı n • : 

Kabil df'ğı l. dedt. Bn 
kadar ı lki yet f't m eyiniz. 

llZ ki . 
Ell~m c.-plerande peoçe

rcnın korkuluRuna yasla

n. r<'\k sallanan Gran<": 
Eb~maıiyetı vok 6a 

yan Mertın. f'i:re dogrudbn 

doğruyn bir- ~ual ıoraca

ğım ; herkesin ctna,et et 

na11nd ue ye ptığım &fren 
mt'!f ietlvoru.t 

Granf!yc- doğru tlerlhe· 
r t"I. · 

Bu ma nl ile onun ca 
nını &ıltma vı nıı.? 

Baveıu Martin po uı hafi 
}'t: ine gülerek: 

fak at memnuniyet le 
cevap "eririm. h4'rkeıin za 
mnnmı k ontrola m t:cbur 1 
duiunuzu bıliyorum O ak 
ı ıı.m Hl\l edıden itibaren 
4!!vlmde ldim . 

- Yalnız un tdlnlz? 
Hayır , amucam •e ha· 

lam tavla oynomrıUa . rad 
yo dınlemel le geceyi benim· 
le ıeçmJıler ve beni r~r.e 
) 11rısını yarım ıı&at geçe 
yattık 

Graı e 
Peki. d edi. Ltıteden 

çizilecek bır him deh 8 1 
Veıtl nd. timdi bayan Mu 

"ordu 2 - Sıhriyet hısımhğını 

1••••••••• ,uı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı~ ' Lon!r 
: TÜRKDILININ ROMANI TEFRiKA NO : 38 : O de'l?am elti .. e•gilım, 
• • : : baııma müthto bir ıey gel 
: : d i. Karınız. ıtzinle görüıme 
• • b • • je der al ıon vetmf!z e m • • • • b t•nl tevkıf «!lUreceiıni tP.lc: 
• 9 
• • fon t!lh .. • • 
: : Konuıurken, Veıt lind, Em 
: : ılyaın kotunu sıkıyor du De. 
: : •am dt•: • • : : - - Sözlerini t•nı bır ıc 
• • kaide hatırlnmıyorum , fak at 5 ÇEVlREN: Kemal Demiray ! ! o banet kar111nn kendisıne 
• hntn ıe11 unetUjinıı telefon oıyordu • • Fahııe .. hitabını aöy 
hakkında izahat vıerlnla Gran~: ledi ve ilave ettığın i hatır 

Hem hlddetlt, hem cana - . Sıze t .. l"fon eden ın , layorum: "Bunu onda hıra· 
eıkılmıf . Vc.ııtland cM·ap ver ka bll kr.lımeler söyledijinl ' k•caiımı zannedev mlslnız? .. 

Veıtland batını t1alladı : 
di : mi ka!tledlyorıunuz, d~rlı . 

Tabii bana telefon Hayır, fÜphesiz , demek S 0 n r dü~ündüm 
ki Emıly Lon bu çeıft ıaz 

edıldl Neden doleyı , Jo4nın istıyorum kt, cümleleri la· lerı kullanmazdı Telefonda 
evıoe gittiğimden şGphe edi mnmen gramer ka idelerine 

;> uvgun değtldılP.r. benim le görüıeo kddın pek 
vorsunuz. hıdd t t lf aörünüyordu. fakat 

- Ya &tı bunu Emıly ı\şs ğı vukftrı fıf'!7.i11en Gril 1 ona Joanı görmeğe ıtdece 
zannetmfıtlnl:.z · Bayan Mar· ne: ğiml haber verince ıakfnlet-
ttn d emek tıtiyorum Sordu: 

Kola rengi •~çlaır1 ı Veat· - Size ne dPdt? Göruı 
landm yanalın ay•kleıhran menb:I h"tnltımnta çat.11 . 

ba)·an Martin müdahale et nı:: . 

t i 

Bu ziyaret fıkrf kim· 
den çıktı? 

Benden, tab l, ona 
u· Veıtl nd gözlerini yum dedım . ' ·Derhal geylnece· 

Şüphe»lz, ıe11i nıl tanır du, a 1nmde. çf:zgıler haaıl 
ona iıtemlyorum k i . o du 

Vestlind: ·- Çah ayım ... Telefonun 
Hemen o anda böyle zıli çalınca ahizeyi aldım ve 

iı n ve .,. 

Size erteıl t1abahı bele· 
lemef:t t v tve etmedi mı? 

Fakat ba~ır 
ZllDDf'tlim. de.:.t, fakat ı~mdl Emily Lonun seılne benzer - Ya konuıma na ıl ıo· 
d~ftll. Bana telefon cd~n bfr ses f§lttfm · •Siz mtııinb: , na erdı? 
ıahn Emdy Lonun la kul Robbte?.. Dtod l ve ben cc Ona: " Oı OlmeJlntz, 
t nr:n ı ı ke.linıelerl luılla vap erdim: ~ A11o, EmliJ Emdy Lon.. dedim ve o ı 

AVUKAT 

Knsrm Sami Payl• 
Sonu Var -

cevap verdi . 
"Size ıüvendtğimf blhyo · 

rum. ıeYeilım .. 

Bayno Martin ılze 

•sevgtlim,. mi der~ 
· T abıl, oedf'n d.emetlD1 

Graoe: 

Hiç bir aıah:ıur ıör 

müyorum dedi. fakat bunun ıt 

bize pek y r dı ı ıöyl ne· 

me~. 

·· Anlamıyorum 
Grane: 

-· Ben de , dedt Fakat 
tze eorulacalc bir ıualiD• 

daha var 
Yalmz bir tane mı? Di · 

ye F•nkleıtelD sordu. 
G rane ltltmemezllkte ıel · 

di . 
V eııtlinda hitap ederken 

ıö& ucu tle Voodburyu td· 

kik ediyordu 
- Cinayet gecesine ka· 

dar rthelverınfsin çelu"ecede 
bulundutuna em•n mtııntz? 

- Evet, bundan kati ıu

retle eminim; ~ateo, onu 
ölüm... GünOnden e••elkf 

ece Çekmecede aördGm. 
O halde cinavettea e•nl

kt, ölleden ıonra e• tı'erlnl 
yaparken oda btametçınız 

Stmmonı onu gördCkten IOB· 

ra çahnmıı olabthr. 
SOR O YOR 
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lz\•e tıa gazetesinin 14 
~ubat 1938 tarıhlı uüshasın
dn Şu~ni~ln Hitlerle görüı
mesı h"rıkkında w Berchtcrga 
den mü fıl<atı., başlığı ahına 

nesrolunnn makalede ezcü
mle ~öy;e bir mütnlea vü
rütülmek tedi : 

" Avusturya baıvekı ll Şuı · 

nlgln birdenbire Berchtuga -
dene davet edılitlnın ma.hi 
yetini, bu daveti A!manya · 
daki son"11yasi dahıli hidi 
ıele.rle karıılaıtumakdıkça, 

an lam k mümkün d~ğıldir. 

4 Şubatta alıo.m ka.rllr ların 

üçüncü imparatorluktaki da
hili ağır buhranı bertaraf 
edetnedığ• vuzuh keabettık 
çe, Almanyadaki hadisatın 

bundan ıonrakı iokııafını 

ııöz almadan takip etmek 
zarureti daha sarih bfr surete 
meydana çıkmaktad ır. Faılıt 

General Reichenaaın Muni
hden Laypziğe yarıl A!man 

Çekoslovak hududuna 
oldukça yahın Lir yere nak 
ledilmesl gibi zahiren ebem· 
miyetsfz görünen böyle bir 
fakta ecnebi matbuatın faz 'a 
ehemmiyet vermeleri de hiç 
boı değıldir. Avuıturya, Ber-
Un tarafından tehltkentn 
kı•vvetlenmeeine cevaben 
askeri hizmet müddetini bir 
buçuk seneye çakarmııtır . 

Hitlerln yeoi kabıneyl he 
nüz "Rayttaia takdim etmi· 
ye., vakit bulmadan, Avuı· 

turya batvelulloi Berehtes
ıadene davet etmeıinde an 
cak bir iiı maniı olabıhJ rkl bu 
da Hıtlerio hedefler&ntn bir 
fenalık mahlyetınde bulun
madıiına Avuıturyaya ve 
bütün cıhanı inandırmak 

hitemesidlr. 

Bu mülakata ıebebiyet 
veren keyfiyetlerle görüıme 
lerıo ıeyrı · hakkmda fimdı 
lik mevcut ve birbir eriyle 
f evkaliıde tezat teıkil ede o 
haberlerden bu mülakatın 

mahiyeti hakkında tam bir 
neticeye varmak henüz mü· 
mkün deeıldir . Maamaf ıh 
bır Hıtlercinin Avu turya 
kabine ine girmesi, Avustur 
yanın "antikomintern., pak · 
tına iltihakı, Avusturya 11li· 

kli.hnin 8erlin tarafmdan 
ikinci defa olarak garanti 
edılmesl gibi esasler üzerın 

de bir anl;ııma huıult• gel
diği hakkmdakı İngiliz mem· 
balarından lnUıar eden ha
berlere fevkalade bir ihtiyat · 
la bakmuk ıcep etnıektedır. 
M arnafıh HıtJerln proğrftmı . 

nm tahminen böyle olduğu 
da doğru olabıhr . Avuılur

yanın istık l alinl ta nıyan 11 
temmuz 1936 dakı muka
velenin altına bir dahD imza 
va7.etmenin Berlin polıtıkacı ; 

lan için ne ehemnıiy~ti ol 
abilir Da ha çoktan değil 

Avustur yuda bir Hıtlercılik 

ı yanı planının meydana çı · 
kuılm .yle bütün dünya 
bu gibi imzaların bu imza · 
lan muhtevi lcağıt k adar bı. 

le bi r kıymetı olmadığını 

sıınl<i nnlamadı mı? 

tjugüo Berlin içın nıühlrn 

olan meıele, Avusturyanın 

göstereceği .. müsamahaları> 

ın mıkyasında dt>ğildlr . Eu 
sefıl iosanlor bıle .. ulhcü .. 
teıninatltınö Hıtler ve Rib · 
bentrop nazarında ancak 

TÔRKDILI 

8alıkesi~ Vilayet 
Daimi' Encümeninden: 

adisele i Bahkesir Tapu icil 
Rusya.. uhafızhğı dan: l - l 5 Gün müddetle açık ekıiltmeJe konulan tı; B•· 

lakeaar - S1Ddargı yolunun 58 net kilometresindeki abıap 
Simav köprüaüoün tamiridir. muvakkat bir mıtnevradan 

ıbaret olduğunu anla makta · 
dırlar. 

Asıl meıele. halıhazırda 

için, h ı ç olmaı.a11 Viyana ile 
bir " uzlaıma,, ve "yakmlat · 
nıa,, bu ule geldiği z~vahir · 
ınl aöstermek zar uretinın 
doğma1ıdır . Bugün Berlin 
çok kanaatkar olnıuıtur . Bu· 
na ise Roman~· ad11kı hadıae

ler ve İtalyan ıngiliz görüı· 
melerinln yeniden başlama11 
ıebebı> t'l vermtıttr . 

Son zamanlarda " mıhvcr,, 

m ııırsılmaıı , .:;.uınigln Her
chtesgudene davet edilmui 
od~ Muuolinioln la va11ulu 
bulunduğu hakkındaki ıayf 

aların tamamıyle hakikate 
yakın oldujunu tebariiz et
tırnıektedtr . 

Son ıünlt"rin hüdııeleri 

Avuııturyaya büyük ve mü 
blm bır ders vermektedir. 
Hidıaelerin inkiıaf seyrı Av· 
uıturyaya hıç bekleoilmiyen 
yeni bir mühlet vermitlir ki 
Avulturya bu mühletten 
iıU"ahni takviye yolunda 
lıUfade edebilir.,, 

İtalyan matbuatmın müf aleası: 
ltalyon rnotbuala Berch 

tugadcn milakah hakkında, 
bir hafta kadar sükiintu: 
muhafaza ettıkten ıonra bu . 
gün mülakat hakkında mü
talaalar yürütmeğe batla -
mııtır Bu mütalaalar bükü· 
met ın bu bapta oeırettiği 

reımi tebliğ ıle hülaıa edı

lebılir . HükümeUn reami bü 
iteni "Lınformazlone diplo. 
matıca ,, ıunlnra yazmakta· 
dır : 

.. Führu ıle Schuıchnıg 

karıılamaları ve Schuschnig 
in kabinesinde yaptığı tadi 
latı beynelmilel matbuatın 

bır kıımında ftalyanın hadt 
eata kartı aldığı vaziyete 

ve bu hadıaelerln orta Av 
rupa politikıı~ı üzerindeki 
neticelere dair bir takım 

mana11z ve gülünç tehtrler 
dolaımııtır Bu vazıJet kar

fllmda faıiıt hükümetinin 
durumunu ve f aalıyetlerinl 
göaterecek bazı hidiıeleri 

ve vakaları meydana koy · 
mak lazım gelmektedir. 

ltalyan meeul mehafıllne 
ııöre Bercb tesaaden mü la -
katı ve baıvekil Schuschnl · 
ggln aldığı kararlar Avus 
turya - Almanya müoaacba 
tınm hıbıi nettcelerlod~o ma · 
duddur. Bu münasebat 1936 
seneıl temmuzunun i 1 iocı 
gününde akdolunao itılif 

mucıbince alo memleket ara -
11ndıı mütekabıl ve samimi 
bir tefriki meıaiye müate 
nitlı r. Bu tetrikl meıai ıul 

hün ıdamesi ve ırk , kültür, 
Usan bakımmdan bırbirlne 

ba~lı olan bu ilu memleke · 
tin anlaşması mahıyetind~ 

olduıtu için İtalya tarafın · 
dan i yı karoılanmııtı~hr. ı l 

Temmuz ıtılafname ı n ln e11e5 
manası . A vmturyanm bir 
Alman devletı olduğu hak 
k md8ki beyanata ile anlaıı 
lır. Ve bu mantıkidir Bu 
itiliıfnamt· Avusturya ile Al
manya oraımda münakaıa 

kabul etmez bar hakiki nn 
la~ma nın temell~~mesı im · 
kanını verm1şhr . Avua\urya 
nuı Almanyaya muarız va · 

Mahallesi Cinsi Uududu 
Saholear ev Safı nilıibcı oğlu, Haean evi öoii ve ıo· 

lu yol arkan ycmtıci Halit haneei 
K.~tif bedeli -tü88 lira 6 kuruı, muvailkat teminatl 306 

ltra 65 liuruıtur. 

2 - Bu ife ait keıifname ve e•rak ıunlardır : 
A - Eksiltme ıartn11meıi 

R - Fenni ıartname 
C - Keııf cetveli. 
D Mukavele örneğı 
H · Nafia itleri ftnaili umumlyeıt . 
lıtekhler bu keııfname ve evrakı Balıkeelr vilayet da· 

imi encümen kaleminde veya nafıa müdürlüğünde aörebi · 
lirler. 

3 - EkıUtme 7 · Mart - 938 tarihine raıtlıyan pazarte• 

Hudut •e bulunduiu yer yullarada yazıla evin mahkt 
Nikahçı oiullarından Muatafa oalu lımailin 340 da ôlOmile 
karı11 Osman kızı Rabia ıle evla tlara Rahime ve Fatma ve 

Hatice ve Rızaya badehu Rabianın do. 932 de ölümile ev· 
!atları Rahıaıe ve Fatma ve Halice •e Rızaya kaldığından 
bahtıle namlarına teeçll edılmeai istenıldıjlodtn tabkıkat 

yapmak için 6 3 938 pazar günü mahallıne memur ıön · 
derılecektır. Bu yer ha1'kında bunlardan baıka bir hak 
iddiaeında bulunanlar vana bu günler içıode yazı ile ta . 
pu sicıl muhefızlığına veyahut mahallıne eelecd' nıeırıura 
müracaatları lüzumu ılin olunu . 

ıl günü saat~ l5 de Hükumet konafında Valiyet Daimi 

r••••••••••••••••••••••-._ Encümen oda11nda yapılacaktır. zıye\te olarak müıtakıl bır 

devlet halinde taea vvur edil 
meei Franııs mehaftlinın ma 
naaız ve Hde bar düıüoce 

sidır. İtalyan ıiyaıeti 1 l tem 
muz anlaımaıının mana ve 
ıayeıini anlamak ve bunun 
neticelerini ihata etmek ku 
dreUnl göıtermııur. Na11l ki 
açılan faalt,et aahaeı buıü · 

ne kadar devam etmiı ve 
1938 seneıl birınci teırtnin 

dekı Vıyana ve ikınci ki· 
nundaki .Budapeıte toplaotı -

i TÜRKDİLI : 4 - Ekılltmeye bu gibi itlerle uğraıan daire nafta 

ıında mevzuubahiı olduk
tan ıoora neıredılen müıte · 

rek beyğnnamede tam ıe· 

klfoi almııtır . Faıııt hükd
meti iki Alman~ devlet ara· 
ıındakt 11kı münaeebatı hem 
hakikate uygun görmekte 
hem de orta A vrupanın ıulh 
ve nıüıalemetinı alakadar 
eder e1a11 muhafaza etmek· 
tedfr. 

llalya, Orta Avrupada 
bir ihtılihn zuhurunun önü 
ne aeçmek için mütemadı · 

yen çalıımııtar Bu eebepte n 
dolayı Sehucıhnıııın ceau 

rane hareketani takdir etmıı 
ve bunu bir ıulh ve müsa
lemet polıtıkuına yol açtaaı 
ıçfn bütün Avrupada eamt
mıyetle karıalaomaaı icap 
eltiği.,kanaatane vermlıtır." 

ltalyan ıazeteleri, bu çer
çeve iç~nde aıütalialar y6· 
rütmektedirler. 

lngthz ıazeteleri Roman 
yada kııe bir müddet ıçin 

ıkttdar mevkiini muhıtfaza 

etmıı olan Goıa bükiime -
Unin ıukiiluou bu idare za
manmda yapılan tecrübeler · 
den muvaff akiyetli neticeler 
alınmamıı olma11na ve bil· 
haaaa Alman ve ltal~an ta · 
raftarhğınm kattyetle açığa 
vurulmaıanın komen efkarı 

umumıye&ince olduğu kadar 
kral nezdınde de taıvip edil 
memı~ olmnsına atfediyor 
lar . K.rahn dıktatörlüğü al
tında tecrübeli politikacılar 

dan kurulan yeni kabıne İn 
gilu: ıazeteleri tarafmdan 
daha müıait btr şelctlde kar · 
ştlaoıyor . 

Mancheıter Gurdian gtı. 

zeteıl Gogıs hükümetınin 

iıtıfuından bahısedeıı 11 şu · 

bat 1938 tarıhli nüshrumda 
m irli hriıtiyan par tl&tnden 
teıekkül etmiş bulunen bu 
kabioeoın ıstıfaeından dola 
yı Romanyacla pek az kım 
senin mütee11ir olııcağım, 

eınscn seçımlerde veril~n 

reyler içinde ancak yüzde 9 
kadar chenımiy~hiz bır kuv 
vele dayanan Goga hüldi 
metinıo iktidar mevktlode 
bulundğu kısa müddet zar
fında Yahudılere l<arşı hü 
cuma g~çtlğini, Romanyıınm 

hariçteki kredısinf dütürdü· 
iunü, dahtli ekonomide f(a -

• müdürlüğünden bir hafta evvel veeika alanlar ılrebilir. • Pazarteıinden baıka her : 
• " k s· l • 5 latekhlerin yukarda 3 ünc6 maddede yazılı ıaate • ıun çı ar. ıyaaa gazete .• • 
• • kadar muvakkat teminatlarım maleandığına yahrdıkla • 
: Yıllığı! 800 Kuruı : 

rına dair makbuz veya banka mektuplarlyle Vilayet Dai-
: Altı Ayh""ı :400 : 
• • • mi Encümenıne müracaatlara ilan olunur. 
: Say111: 3 .. : 4 _ J _ 60 

: Günü ıeçmlt sayılar 25 • ::::=====-'=====================:.::===== • • 
: kuruıtur. i Türk Hava Kurumu 
: • ADRES: : 

: BALIKEstR TORKoiLl : Dursunbey Şubesinden: ................ .......... 
raııkltk husule retirdifini •e 
Roma ile Berhne teveccüh 
aöetermek. ıurerlle Roman· 
yamn ananevi birici ıiyase 
tıot haleldar ettiğini, maa 
maf ıh belki de bunun Ro . 
maoyada polttika d ızginle
rinl elinde tutan kra 1 .. tara-

- ;;ı 

fından oynanan bir oyun ol 
duğunu eğer,Romanyada bir 
part ı feda etmek lazım ge 
Jiyor idıyse kuvvetli demır 
muhafızlardan ziyade zayıf 
naajonal hıriıtıyanları bu hu 
ıuıı için ıeçmit olabıleceğini 
Ron1aoyada bueünkü krizde 
dahildeki muhalefetten ziya 

de harici tazyıkin sebep ol 
dutunu ve İogılterenln Fr 
anıanın, Amerıkannı ve So 
vyet Ruıyanın 1919 ekalli . 
yet muahedeıı ale ıarantı 
edilen hukuka aftlcir bır 
tecavüz teıkıl eden yabudi 
po li tıka11 münaıebetlle Ro · 
manyaya ıtddetli ihtarlarda 
bulunmuı olduklarım iıay-

dettıkten ıonra makalenin 
sonunda föyıe · diyor: 

"Romanya kralı bugün 
ıktidar mevkiine bir koalıa 
von hükumeUni çıkarmaıtır 
Bu hükimetin yapacağı ilk 
it Goga hülulmetı eenuında 
Yahudilerden alınan huku 
kun fadeaıdtr . .. 

Daıly Ekpreaa ıazetesı., 
Yabudı düımenı dıktatör .. 
adını verdi§i B. Goganm 
diktatörlük ııioi becereme· 
dığını, Sovyet Rusyamn Bük 
reıdeki maslahatgüıaranın 

ortadan kaybolması müna 
ıebetıyle Romanya)a §iddet-
li bir nota gönderdığtnl, fa 
kat bunun ıki memleket ara 
sında yenı bır ıergınlık ıfa 
<le etmrkten çok uta k ol 
duğunu , Rus yanm 1918 d~ 
kaybettığı Rn~erabyeyı ye· 
nldP.n e ld"' etmek arzuıuna 

gelince bunun tamamile ıuıl 

sız olduğunu ve Ruıyanıo 
ne toprah lo rını g~oııletmek 

ve ne de veni müıkllat ile 
karıılaımak ntyettnde olma 
dığını bıldirt~or . 

"Goganın sükutu lngfü,. 
reyi politika aleminde hir 
mü§külden kurtaru11§lır Bu 
nunla beraber lual diktatör · 
lüğünf! muadil o lacak bir 
sistemin tlanı keyfiyetinin 
Romanveyı demokrıısi dev 
letlerl aras nn ıokeca5lı tek. 
lınde ola.n umumi f rausız 
kanaatı lngilterede bfr az 
maııtıluıı görülmektedir R 

Kaza Hava Kurumuna eld merknt kazada müdahhar 
tahminen J lOOO kilo buğday, J 2500 arpa, J JÜOO ça•dar, 
485 m111r. Kıreç nahiyealnde 4545 buiday. 3402 arpa, Ka 
•acık nahiyeeinde 5460 buğday, 4965 arpa, 280 kılo mı11r 
açık arhrma ile eatııa çılcarılmııtır . 8 -3 938 ıalı ıünil Hal 
15 de ihale olunacağından iıtelclilerin ıeralUnl aolaınel< •e 
numunelerini görmek üzere ıubemlze müracaatları . 

.. - ı 65 

I Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muvakkat 

Nevi Azı Çoğu Tahmini fiat Teminat Ekılltm• 
Kilo Kılo Lira K . Lira K . Şekli 

Kuzu eh 7000 8300 2805 21 O 40 açık ekılltm• 
Bahkeıtrı ortaokulJarının mart 938 tarihinden ıtlbaıreo 

mayıı Y38 ıonuna , kadar ıhtiyaçları buluoan yukarada 
adı . miktarı, teminat para11, ihale ıekli yazılı kuzu eU 
IS ıiin müddetle ekııltme,e çıkarılmıthr . lıttrak etmek 
iıteyenler ıartnameııini öjrt!tmen okutunda her ıün ıöre 
bıltrl;r . 

ihaleden ıkl nal evveline kadar öğretmen okulundao 
alacaklara irsaliye ı le kanuni teminatlarını muhaeebe mil · 
dür lüğü vezneeine yatırmaları ve ihale tariht olan 4 mart 
938 cuma günü ıaat l 4 de kültür dlrektörlüiü dalreeln· 
deki komiıyonda haztr bulunmaları tlin olunur. 
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Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Balıkeıtrde Hükumet caddesinde diğer ad1 Aoafartalar 
caddnınde vakfa aıt a rea üzeri11df' ) ~nıd~n inıa edilect-k 
zemtn kat dükkanlar birinci kat Vakıflar müdiirlüğü •kJn· 
el kat ikametgah bınası olmak Ü'lıare k•pah zarf uıulile 

16 :! 938 tarah•nderı atlbar~n IS gün müddetle eluiltmeye 
konulmu§tur. 

1 İtin muhammen bedeli l3J47 lira 28 kuruıtur . 
2 İsteklaler bu ite ait fenni ıartnameler. proje ve -

ıair evrekı ~50 kurue bedel mukabılirıd~ Balıkeeir Va~ıf
lar müdür lüğünden a labilir . 

3 Ekıiltme 4 3 -938 Cuma günü aaat on altıda Ba 
lıkeıtr Vakıflar müdürlül(ünde müteıekkil arhrma, ekıih 
me kom11yonurıda yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye rırebilmek için isteklderan aıağıda 
vazılı teminat ve vesaıl<i ve teklıf mektupları ıhale günü· 
nün .aat on betine kada r komisyon reıılığin~ makbuz mu· 
kabihode teılim etmif o lmalara ve poıta ıl e gönderilecek 
teklif mekluplarmm i a delı lt-ahhüdlü olmaeı ve nıhayet 
mnkfir ıaate kadar komisyon reislı~ine · gelmiı bulunması 

lazımdır Poıtadak ı gecikmeler k&bul tdılmez . 
A 2490 ~a yıh kanunun 16 - 17 inci maddelerine 

uyup ( 1 OOlı) bin ı;ralık muvakkat teminat. 
8 Kanunun tayin ettiğı vesıkalarla dördüncü mad-

desi mucıbance eks;ltrueye Lır mani bulunmadığına daİr 
tıtelf li tarafıodnn ,,nzalaumıı bır mektup. 

5 - l!teklilerin bu ıı hakkında tLahat almak ve ev 
rakı görmek üzere Ba lıkeeir Vakıflar müdürlüğüne müra· 
caatları. 
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