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İsv ç 
Kralı Plri~en Ayrıldı 

.,. Pal rlı, 7 (Radyo) 1 veç 
"''• ı G-ltk ıra uıtav bugün kalaba-

&lyettle birlikte Parla 
ten Nı h 

•~ arcket emltUr . 

Taymis 
Nehrinde 
Sular Kabardı 

Londra 7 ( R d ") 1' • a yo -
ayrnfı b 

IUceli b· ne rfntn ıuları teh 
b ır ıurettc yükıelmeğe 
aılaını t S 

ltk 1 ır. u baakını teh 
eıfne 1 maruz kalan ) üz 

erce at( 
ı d ~ evlerini bo~altmıı ar ır 

Avust;r}~a 
Almanya 

spoıculaıl aiisıÔda hidise 
Viyan 7 l i\ •, Radyo 1 
vuıtur 11 

"' Ya 1 arla Almanlar •••nd kıı a Yapılmakta olan 
'Porları rnüaabakalan 

f!ıı:aaıınd 
lar , a ellerinde bayrak 
bı '••tr alametler bulunan 
ır lale 

4ltn lQı Naziler tarafından 
yı1 ;nı,, l;hınde bir nüma
bır ~Pıldıgı aırada büyük 

Zabıta "'Raıaklık olmuftur. 
kad" kuvvetleri yetitinc•yC\ 
ve btrr bir Jandarma ölmüı 
tıt kaç kiti yaralanmıı -

~o,,.;,. yada 

inti~ahı mnca~elesi ~aşladı 
dGkr · 

tihap eı. 1 (Radyo) in 
•eb ll'IGcadelelerı müna 

etlle R 
lc:an\1 k 0aıanyada bir çok 
Bu •vralar olmaktadır. 
hluh lbücadelclerde demir· 
ölttıQa.fıbı,., azasından 2 kiti 
ve h 1' lrçok kiııler de ağar 

af,f n 
lard 1 rette yaralanmı, 

ır . 

( f'ıa. ' .~r. 

Japonya; Amerika Ve lngiltere No-
talanna Verdiği Cevapta Anlaşma 
İçin Her Türlü Müzakereye Hazır Ol-

duğunu Bildirdi. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKlNCt YIL S.l Yl: 3777 

Ziyafette Peıte, Belgrad 
1 

orta elçileri ve daha bazı 1 

mühtm t!'hslyetler bulunrnuı. 1 

du komutanları arasında çı . 

kan ihtilaftan dolayı husule 
heldtğl rivayet alunuyor. 

M. Hitler; Alman ordusu 

gii ere, F r koy 
. ti Bi No~a V 

Şid 
di .. 

ıeflrl de değiıtlrilecektir 

Berlio, 7 (A .A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 

Yükıek kumanda heyeti 

tayin ile tamamlaomıttır. 

Fon Reichenau dördüncü or · 

l Sonu üçüncü sayfada) 

C zairde 
İngiltere notJda, teca üz hadiselerine nihaytt verilme- . . 
digi ti kdirrle ica bt dr n 12 O birleri a im ğını b ıldiı di 1 Araplarla PO ~ıs ve Jlndar · 

- - 11 ...... f 11 ma tuvvetlen arasında çar-
~ pişmalar ol~u 

Cezalr, 7 (Radyo) Ya -
pılacak lntıhap için birbirle
rile görüımek üzere kulüp · 

lerlnto önlerinde toplanırn 

Aupları polisler dağıtmak 

iıtemişler ve fakat Araplar 

buna mullrız bulundukların · 

8, ŞÜKRÜ KAYA 
Ankara, (Huıuai muhabi-

rimizden) Dahiliye Vekili 
B Şükrü Kaya Umumi Mü 
fetuıltklerle, vtlj.yetl~re aıa

ğıdakl tamimi aöndermlıttr: 
Bazı vilayetlerden gelen 

yazıluda: Kaymakam, em· 

niyet mildüril ve amirleri 
ile komiıer tve nahiye mü· 
dürlerinln ve halla müole· 
hap belediye rei.Ierlnln ve 
idare teıkilihna menıup aa
lr memurlarının tembellık

lerl, iktidaraızlıkları, antipa
ti uyandırdıkları bildirilerek 
veya maddi deliller göıtertl 
mlyerek hıaai ıebeplerle yer
lertoio defittirllmeaine lü · 
zum aöıterılmekte olduğunu 
görüyorum. 

Amirliğin birinci valfı, 

madQnun bütün kabiliyetle 
rinden fıtifade etmek, nok
sanlarını ikmal ederek onu 
yetlıtırmek ve memleket 

için faydah bir unıur haline 
getirmektir. 

Her memurun bazı nok-

Hn tarafları olabilir. Bu 
noksanları izale etmek, onu 

iyi memur va11fları ile teç
hiz eylemek icap ederken 

onu mevcut ooluanlyle dl
fer bir yere atmak, hem 

yurdun bir evlldını k6rlet
mek ve hem de bu noksanı 

yurdun diler bir köıealne 

nakletmek olur. Bu, hatayı 

taıhih değıl, zararı teımtl

dir. Bizim ana vasfımız yur· 
( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

dan büyük bir kargaoalık M 
çıkmı~tır. • lekette Şeker İs-

ASI ASKERLER SİPERDE 
Londra, 7 (Rlldvo) · Ak

denizdekl korsanlıldarın lt!t 
kiki için yapılan toplanh · 
dan sonra İngiltere hüku 
meti Franko hükumetine çok 
tlddetlı bir nota vermlttlr. 
Bunda vukubulan hadlıele 
rin sona erdirilmeıi, aksi tak· 
tirde İngiltertınin bu husuıta 
çok ıiddetli hareket edeceği 
btldlrilmektedır . 

Londra, 7 (Radyo) - İyi 
haber alan mehafillerden 11· 

zan duygulara nıızaran in · 
glltere hükümeti, illkeleri 
dahllınde çarpıfmalita bulu 
nan cumhuriyetçilerle asilere 
btr muhtıra verere!~ İogilız 

kontrolü altında bulunan 
ıulard" badema hiç htr kor· 
sanlık lf•hlikeıi kalmadığ nı; 
çOnkü logilterentn bu huı::uı· 
ta kati tedbirler aldığını 

bildir mittir. 
Londra, 7 ( Radyo ) -

Teymis gazetesi bu günkü 
makalesinde lngi ltere hükü -

metlnin ltalya ile İnılltere 

arasındaki meselelerde salah 
husule getirilmesi ve fıpan · 
yada vuku bulmakta olan 
hadiıelere ademi müdahale 
h!lklcında büyük bir gayretle 
çalı makta olduğunu yaz
ma ktadar 

Roma , 7 (Radyo) · B ır 

· halyan gazetesi Bllıvekil 
Mu11ollninin kardeşi Brüno 
Mussolininin iıpanvadaki 
bombardımanlarda çok mü 
him roller oynadığım ya:r; . 

mak surf:tlle nihayet baklayı 
aizından çıkarmııtır 

Aynı g&zete Brüno Muı· 
ıolininln ıhraz ettiği muvaf· 
faklyetlerden dolayı ~ üzba 
ıılığa terfi eltlrtldiğ!nı de 
ilave etmektedır 

Mtınllya, 7 ( Radyo ) 
T;ıyareler tarafından bom
bal&narRk batırılan İngiliz 
vapuru Alklra mürettebatı 

u&r yelkenli ile. buraya geti
riler le lnıtltz elçıltiine tes 
hm edilmıılerdir. 

İlk evvel Araplar tarafın 
dan atılan silah bir polisin 
pelerinini de lmif, bunun üze. 
tine müthi~ bir arbede vu 

lrnA gelml~llr Neticede 2 

kioı öldükten ve birçokları 

da yaralandıktan ııonra jan

darmalar yetlıerek bu arbe · 

deyi yatııtırmıılardır. 

Yugoslavyada 

Hü~Oınet partisi ayan in
tihabalmi ~azandı 

Belgrad, 7 [A .A J Hüktı

met ayan intihabatında bü . 
yük bir muvaffakıyet elde 
et mittir 

Hükumet fırkaaı dün ya
pılan intlbabatta 23 u:alık . 

tan 17 sıni kazanmııhr. 

Üç nazır ayan ıeçilmtı 
lerdir maliye nazırı Duchan 
Letiha , zıraat nazırı Sevtm

zar Stankoviç, madenler ve 
ormllnlar nazın Bo1rollnb 

Kuyundich , muhalif hırvat 
liderleri KochuUch ıle Kır· 

jevlch de intihap edllmlı -
lerdir. 

• 

i h 1 a ki A r t ı y o r .. 
Fiatlarda yapılan tanezzülden sonra artan şeker ihtiyacını 
karşılamak üzere beşinci şeker f abrikasrnın Erzincan

yda apılmasına karar verildi .. 
Hükümetln. Türkiyf'! ıeker 

f abrlkaJarı firketi tarafından 
kurulan teıekküle vermtı ol 
duğu 50.000 tonluk ıekerfn 
ithaline batlanmııtır. 

Geçen ıene. bunun yüzde 
kırkı nlabetinde ithalat ya
pılmııtır . Şeker f abrtkaları -
nın adedi arttığı, lıtihıalit 
çoğaldığı halde yapılan bu 

ithalat sadece mevcut lıhh-
11tlahn bugGnkü lıtıhlik ıe · 
viyeılne yetııememeslnden 

ileri gelmektedtr. Memleke-

tlmlzde ıeker lıtlhl•kt sürat · 

le artmaktadır. Bu artıı 

1935 sene.inde teker fiatla· 
randa yapılan tenezzülden 

sonra baılamııtır. Btwnun 
içindir ki, beıtncl ıeker fab· 

rikaaıoın da Erzlncanda Y•
pılmaıına karar ver&lmtıUr. 

1934 Sene~nde Turhal 
(ikinci sayının devamı) 

Romanya 
llRıtleri5n h Krah Böbes elçim.zi ka-

oma eya atı b I tt' 
Roma, 7 (Radyoj-Almanya U B 1 

devlet retal 8. Hıtler, Romayı Bükreı, 7 (Radyo) 
ziyaretinde donanmayı da Anadolu Ajanıı huıuıi mu· 
ziyaret edecektir hablrl bildiriyor: 

Tahtelbahırler hep birden Romanya kralı Karol bu-
denizden çıkarak kamalı . gün Türky~ büyük elçııl B. 
haç ıekltol reımedecekler· Hadullah Sumpht T anrıöverl 
dır. kabul etmııur. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ MESELELER •. 
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Türk ceza kanununun 
hııkc:ıı et ve ıöğme fiillerine 
tahsis ettiği ikinci kitabın 
dokuzuncu babının yedinci 
f aslındn yazılı suçl arın • ma 
hlyeti itibarile - ikinci lu
sım olduğunu ve bunları 

yekdiğerlnden ay ı rıcı nokta· 
lıırı yuknrıdft zikretmlttim. 

fakat bu kanunun ( 158) 
ve ( 159) uncu ml\ddelerin· 

de muharrer hakaret fiille· 
rinde böyle bir tasnif ruev· 
zuubahs değildir . Çünkü 
devletin yegane mümes!ili 
olan Rels!cumhur ıle , Türk· 
lüğüo, Cumhuriyetin, Büyük 

Millet Meclisinin, Devlet 
veya Adliyenin ıahsiyetl ma· 
neviyelerlnln .... Suç ltleme 
leri maddeten ve aklen müs 
tebaddir. Binaenaleyh kanu
nun bu iki maddede kasd· 
ettiği hakaret suçlnrmı bit 
tabi ikinci kısım fiiller cüm· 
leıinden addetmek la~ım · 
dır. 

Zikredilen bu manevi ıah· 
slyellertn ılkiyetname ver · 
melerl de maddeten gayri 
mümkün olduğundan kanun 
bu gibi ef alin vuku unda 
hakkı ıtkayeti ( 160) ıncı mad· 
dede yazılı makamlar aıha· 
bına tevdi etmitUr. 

Evvelki makalelerimde 
yaptığım tasnif l266) ve (268) 
inci maddelerdeki cürümler· 
de vazıhan görülememek· 
tedlr. 

Bu iki maddenin yazıhı 

tarzı; hükiimlerlnin ikinci 
k111m cürümlere inhlsan ze
habını uyandarabılir. 

Halbuki bu maddelerde 
her iki ıuçun mündemiç ol
duiunu (481) inci maddenin 
yekdiğerlne eklen{:n fıkrala · 
rı metinleri göstermektedır. 

· Müstesna hallerin ikinci· 
sinde mağdur hakkında ta · 
ktbatı ka&unlye icrası suçlu 
ya mutlr. k olarak isbat 
hakkı veri ldiğine; 

Keza müstesna halin üç· 
üncüsünde m iıtekinin ika
me eylediği davadan dolayı 
icra o lunan mt..hakemeyi 
kendisine isnad olunan fo· 
lin sıhhat ye r demi sıhhatma 
dahi teım!l etmeğı sarih su· 
rette ve bizzat talep ettiği · 

ne ve { 268) inci maddede 
muharrer mağdurlara hakkı 
ııkayet bahıedıldığine göre 
birinci kmm cürümlerin bu 
madde ahkamında dahi l ol· 
ması lazım gelir . 

(481) inci maddenin son 
fıkrasındaki müstesniyattn 
tatbiki için tecavüzün (482> 
inci maddede yazıla ikinci 
kısım efalln bulunmaması 

ıarttır. dentlmesine gör~, 

<266), (268) inci madde ler · 
de de ikinci kısım efalin 
mündemiç olduğu anlaııJu 

Maam:.ıfıh böyle mahiye ten 
ikiye aynl mıf cürümlerin 
bir hllkümde tevcihi bir 
ııisbets ı zllk tevlit ediyor 
Mesela: Bir kimıe diğer bir 
ıahsı bir maddej mahsusa 
tayini ile tahkir ede:-se 
mütecaviz (480) inci madde 
mucibince asgari üç ay ha· 
pis ve elli lira ağır para 
ceznsile tecziye edilece ktfr. 

Halbuka herhangi bir şa 

hıs bir memuru vlcahinde, 
if ettığl vazifeden dolayı 

hakaret ederse - bu fiilin 

(266) ıncı maddenin bir nu· 
maralı bendinde muharrer 

e~hasıı taalluku halinde as· 
geri bir ay hapıe ve { 30 ) 
lira ağır para cezasmıı mah
kum olur. 
Mağdurun memur olması 

ve keyf ıyetin ıfa ettiği me
muriyetten doğması h er hal
de daha ziyade cezayı mu
cip olmak icap ederdi. 

Eğer keyfiyet (267) icci 
maddeye göre bir vazifenin 
ifasmdan dolayı olmayıp da 
vazife csnasmda oluna 
tayin olunacak ceza üçce 
birden yansına kadar tndi · 
rilec eğine göre bu niıbetaızlik 
daha ziyade büyüyecek de
mektir. 

Bu fti bilfarz dlier bir 
hal ile daha ziyade geniı· 

letinek o vakit nlıbetstzhk 

bundan daha bariz bir su
rette göze çarpar. 

Meaela: Hir kimıe diğer 
bir ıahsa netlr vaaıtasile •e 
bir maddei mahsuıa tayin 
etmek ıurctile hakaret etse 
fail hakkında verılecek ceza 
birinci kmm cürümlerde bir 
seneden ve para cezası da 
iki yüz liradan, ikinci k111m 
cürümlerde altı aydan ve 
para cezası da yüz liradan 
atağı olmayacaktır. 

Halbuki dokuzuncu fesho 
(266, 267, 268) inci mad· 
delerindeki ·cürümlerde bu ıe 
kilde esbabı müıeddede göı· 
terilmemii olduğundan, bu 
gibi ahve.lde kanuni ıtddetli 
sebeplerin tatbiki maznun le· 
hine tefsir kaidesine tevfi. 
kan caiz görülemiycceğinden 
(266) mca maddenin bir nu
maralı bendinde muharrer 
memuru bir maddei mahsu· 
~e tayin ederek tethlr etmek 
sur~tile tahkir eden suçluya 
kanun aagari olarak bir ay 
hapis ve otuz lira ağır pı 

ra ceza11 tayin etm ittir.[ l) 
Binaenaleyh aradaki fark 

hapis cezuında on misle, pa 
ra cezasında yedi miıle ya
kındır. Bu nlsbetaizlık birin· 
ci lnıım fiillerde böv le ol · 
duğu gibi ikinci kmm cü-
rün1lerde daha bariz bır ıe· 
kilde göze çarpmaktadır. • 

Eğer vazı kanun {266) ve 
(268) inci maddelerdeki hü· 
kümleri iki fıkraya ayırarak 
birinci fıkra11nı [480) inci 
maddede tavsif olunılD cü· 
rümlere ve iklnc! fıkrasını 
( 482) inci maddede yazılı 

suçlara tahılı ederek me· 
muriyet hal ve ıekill~rini 
nazara alarak dahi\ şiddetli 
birer hüküm vaze lemlı ol· 
saydı suçlulara verilecek 
cezalar elbette daha makül 
ve ınarıtıki olurdu . 

AVUKAT 
Alımet Yelıbi Çıkflk 

(/) Hal~arete müteallik 
111alhuat cürümlerl ayrı bir 
maKale ile ya::.dacakllf. 

~ 

Taşla yaralamıştar 
lı.mirler mahallesinden 

lsmaıl oğlu Hasan, Gündo 
ğan mahallesinden f aytoocu 
Ramazan, Sakarya mahal · 
lesinden faytoncu Tevfik 
adında üç kişi bır olarak 
Karaisa mahtllleslnden Re
cep oğlu Hasan ile lnöoü 
mahallesinden Ramiz oğlu 

Muııtafayı taşla yaraladık . 

ları iddia ve ııkayet olun· 
duğuodan yakalanmıılardn. 
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Ağaç Kursu 
Sona Erdi 

Dü ı Um - ı Mecf is Dün
• • - - ---

Kutsa 400 çitı ç\ iştir~k etti. KendllEline ağaç dikme, 
budama, aşı yıpma dersleri verildi. 

Ôoümüı.dekt yılda vdi
yetlo her tarafında meyvalı 

ve meyvaıız ağaç yetlttir· 
meğe ehemmiyet vertleceğlni 

ve bu ağaçlandırma itine 
938 proğramında genit yer 
verildiğini yazmııtık. 

Ağaç dikimi ve aıılama 
usulJerinl köylüye eöıtermek, 

bu yolda bilgilerini arttır. 

mak makıadile ıebrlmizde 

bir "Ağaç Kurıu. açılmıı 

bulunduAunu yazmıtlık. 

Ziraat bahçeeinde ameli 
olarak devam edenr ve Zi 
raat Müdürü B. Hüdai ta· 
rafından idare olunan kurs 

dün nıhayet bulmuıtur . Bu 
kursa muhtelit köylerden 

ten ıonra köyde bu huıuıta 
yapacakları rehberllii an 
latmıt, ağacın def erini can -
landırmıı ve kendilerinden 
iyi itler beklediğini ilave 
ederek, her birine muvaffa · 
klyetler dilemlıtir 

Bu kursa itlfrak etmiı 
olanlar bilglılni artırmak için 
bundan sonra yapılacak zl · 
raat kurslarına da lttlrak 
edeceklerdir. 

Afaç kursunda bulunan· 
lara ıu ıekılde birer vesika 
da verilmittir: 

31 İkincikanun 938 ta· 
rlbinde vilayet fidanlığında 

açılan ve 8 tubat 938 tarıhine 
kadar devam edt n Zıraat 1 

kursuna ittirak etmit ve bu 
müddet zaı fanda kendisine 
agaç dıkme, aıılama, buda . 
ma uıuıierlle bağcılık hak-400 okur yazar köylü ıtti · 

rak etmııtir. ~ kında projramda Y•zılı 
8 . Hüdai kendilerine fi· 

danlıkta ağaç dıkme, aıı-

lama, budama usulleri ve 
bağcılık etrafında faydalı 

bilgiler, ameli ve nazari 
dersler vermittir. 

Dün ıabah Valimiz B. 
Ethem Aykut kursa ittirak 

edenlere bu kursun gayesini 
ve buradan köylerine gittak· 

Emniyet 
Ye polis yar~ım sandığı 

Gediz taştı 
Emniyet lılerl Genel Dl· 

rektörlüjü, teıkılat kanu-

nundaki maddeye istinaden 
emniyet ve polis yardım ıa . 

odıjı kurulma11 hakkında 

bir ğizamname projeıi 

hazırlamağa baılamıttn. 

Genel direktörlük oiZ&mr..a 

me projesinin hazırlaması 

ile polıs menıuplaranın lhti· 

yaçlarını önlemek ve 11k1ntılı 
zamanlarda polıaın h . yılyet 

ve ıerefmi muhafaza için 
onları dıtardan para bulmah· 

tan kurtarmak ve polıı mes 
leğioden ayrılanıarıo mes · 

lekten ayrıldıklara tarıhte 

birıkmit paralarından latif a·· 

de edebilmelerini temin et · 
mek ve en nihayet polis 

mensuplarını timdider. ta · 

aarrufa alıthrmak gayelerani 

stıhdaf etmektedir. Proje 
her emniyet dtrektörlüğünde 

mevcut bulunan ve timdikl 
ıermayesl 50l) bin lira ka · 

dar olem sandıkları kaldır · 

makta ve l.nı sandıkları rm· 

fay dalı ve aüzumlu tileraıer 

veralmlt ve tatbik ettirllmıı · 
tır. 

Mumaileyh köyünde ağaç . 
lama, aıılama, budama ve 
ü ... üm bağı tesiı itlerinde 
köylülerimızt· kılavuzluk ya · 
pacak ve bunun 8çln köyce· 
tertap edılen proğramın tat 
bıkınde müıkülôta, uğradı

ğı, tereddüt ettiği ve ıbUyaç 
gördüğü vazıyetleri ziraat 
müdürlüğüne ve muallimli · 
ğine bildirecek ve kursta 
gör~üklerlni, yaptıklarını, öğ 

rendıklerioi bütün köylüye 
anlatacllk ve öğretecektır . --·---.. -~--
Bu vesikanın sahibi, bilgisini 
artırmak içın bundan sonra 
yapılacak ziraat kurslarına 
da ittlrak edebilecektir. 

Vali 
Edremide 
Gitti 

V di B. Ethem Aykut be· 
raberinde vilayet Jandarma 
Kumaodan"l B. Hulusi ile, 
Emniyet Müdürü 8. Salt Öz· 
gür olduğu halde dün Ed
remlde gıtmitlır. ---
Gcoeral Ali Hikmet geldi 

Gaziantep mebusu Gene· 
ral Ali Hıkmet Ayerdem pa 

zar günü tstanbuldan şehri 
mize gelm!ftir . -
Bayan Sabiha Gö~çüi şeh

rimizd geldi 
Mebus1arımızdan Bayan 

Sahiha Gökçül pazar gunu 
İslanbuldan ıehrimfze gel -
mittir. 

Bayan Gökçül dünkü Umu 
mi Mediı içtımaında bulun· 
muş ve bazı mü~ne ve da· 
ireleri :ziyaret etmiotir. 

Gönen 
Nurettin 

Ö:üm 
Kaymakamı B 

Aslanm bir m üd 
nettenberi rahahız bulunan 

niyet ve polis yardım sandı · 

ğı çerçi vesi tçine almaktadır. 
Proje polislerin mesken lh· , 
tiyaçlarım toplu bir ~ekılde 

lemin edecek ve bu suretle 
polis aileleri arasında btr 
tesanüt meydana getiren hü 
kümlerlyle poliı çocuk larını 

okutabilmek için esaslı mad · 

deleri ihtiva edecektir 

1 annesi vefat etmtıttr. U 
ı Nurettin A slanm teessürler lne 
ı iştirak eder ve bat 1&fhğı 

dileriz. 

kü Görüşmeler .. 
Dünkü T oplant da Muhtelif 
Dilekler Aıt Oldukları EncV' 

menlere Havale Olundu. 
Umumi Mecllı dün ikinci 1 

reiı B. feyzi Sözenerlo ri
yasetinde top1anmı§tır Eski 
zabıt kabul edildikten aonra 
evrakı varldenln okunması 
na geçildi. 

İıtanbulda yüksek tahsil· 
de bulunan vilayet gençle 
rlnln kurdukları talebe yur· 
duna maddi ve devamh yar · 
dımda bulunulması hakkm 
da B. Feyzi Sözener tara · 
fmdan verilen istida masa
r1f ı muhtelıf e encümenine, 
İzmir Kuıadası öğretmenlerin. 
den Kemal Ôzerio Ayvalık Ta
rıhi adlı kıtabının meccanen 
taboluomaıı hakkındaki dt . 
leğl aıt olduğu encümene, 

üçüncü okuluna üç deubı' 
neli bir pavyon ilave ol~' 

ma11 fçin btn bet yüz ur' 
verilmesine ve merke~ ıl~ 
okullarındaki çocukların clir 
lerini muayene ettirmek ü•' 
re bütceye otuz Ura Ol 
retli bit dlıçi tutuhn•ll 

ordunun mali bulunan fi 
halbuki timdiye kadar ti 

ddit için dört bin lira ••~ 
edıleo Sınd11gı birinci okıf 

lunun iıtımlikl için bütce11 

iki bin lıra kooulmaeı h•~ 
kmda kültür direklörlüjO 
nün istekleri tetkik ohJJf 

mak üzere maarif encooı• 

nine havale olundu. 

Dursunbey kaymakamlığının Bundan ıonra Leyli Barı· 

bır kaymakam evi yapılma na (Edremit) bir hafta, ~lı 
11 için beı bin lira verılme· Reıat Göksidana ( Sır>' 
sine ait dıleği daimi encü dargı) dört gün, Biirhan Ye 
mene; Susığulıkta beiediye nala (Handırma}; Emill' 
tarafından teberru edilen (Bandırma) ya ve Hamdı fttr' 
2600 metre ınurabbaındaki bacJOğlu \Bandırnıa) fa üçer 
bahçe anasına bir okul ya· gün lzJo verilmeıine ve ge' 
pılarak ikinci okulun kira lecek toplanbm .1 çarıamb' 
dan kurtanlmuı için altı günü yapılması kararlath'ı 
bin lira tahıint verilmesi larak görüımelere son veril· 
hakkındaki istek ile Gönen di. 
~~!!!!!!!!!!!!~~~ ....... ~~~"'"'!'-"~~~~~~!!!!!"'!~ 

· enıiekette S er ls
ih aki Ar ıyor .. 

(Baıtarafı btrinci sayfada) 

fabrikası faaliyde geçtıği 

zaman bu fabrikaDJn lıtih 

salitlle ıekerlerimizin 

Halkevinde 
Konser 

ihtt· 

Pazar geceıi Halkevinde 
Liıe musiki öğretmeni B. 
İsmail ile Ôğretmeo okulu 
muıikl öjretmeni Kadri ta 
rafıodan bir konser verilmit· 
tir 

Haıtan sona kadar mu 
vaff akıyetl e devRm eden 
konser gelenlere güzel bir 
musiki gecesinde bulunmak 
fırsatını vermiıttr 

B İtımalhn piyano, B. 
Kadrinin kemanla çaldığı 

parçalar knlabahk dtnleyl 
ciler ta rafmdan sık ıık al · 
kıılanmııtır. 

Her iki genç ııanatkara 

tebrik ederken böyle güzel 
bir muıtki gecesini hazırlayan 
Halkevimizi de takdirle 
kartılar17. 

• ... 
Hakaret etmis 

Dün gece '"at 22 sıra· 
larında Bör< kçi1er mahalle 
ıinden KadJr oğl u Ahmet, 
Oiukçi lrr mahalleıtnden 

Mehmet oğlu l lü •uıl ve kar 

dt!fl Tal atın kahvesine teca 
vüz etmlf, orada bulunan 
lara na hakarette bulundu . 
jundan yakalanmııtır. 

yaçtan fazla olduğu ıler1 

sürülmekteydi. Üç sene ıoll ' 
ra yeni bir fabrika yapıl· 
masına ihtiyaç hisıl olmaJf 
ve hariçten ıeker ithal edil' 

miıttr. 

Bu gün teker f abrikal•' 

l 
.nmız için 270.000 çiftçi ç•· 
lıımakta ve 7UO.OOO tond•O 
fazla pancar lıtıbsal edil' 
mektedir Bu suretle çiftçi' 
ye 9 1 O mı iyon lira vertl 
mektedir. 

Btr taraftan memleketi 
mlzde ıeker istihlaki artı' 
ve lstihsalihn arttmlma••· 
na çahıılırken, diğer taraf 

tan dünya ıekcr istihlak "' 
iıtihsalatı da artmak!ad1r. 

937 938 Kampanyaaınd• 
Almanya fazla istibıalatıyle 
teker müstahsili A vrup' 
memleketlerinin en baıınd• 
gelmektedir. Buradaki ıeke' 
pancarı zıraatının meaahal 
sathiyesi bu sene 460,000 
hektara baliğ olmuıtur. BıJ' 

na göre 2.150,000 tonlulı 
ıeker iıtıhaaline intizar edıl · 
mektedir. 

Almanyadan sonra 930 (J(JO 
brüt tonla Çekoslovakya• 

560.000 brüt tonla PolonY" 
ve 450 000 brüt tonla lngıl · 
tere gelmekt~d l r. 

Türkiye de dahil olduğaJ 

halde · Sovyet Rusya harlÇ" 
Avrupanın ıeker pancarı it 
tihsalatı geçen a e n e n i o 
6 790,527 tonuna mukabil 
bu •ene 7 milyon 1ı1 .ooO 
ton olacaktır. 
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Memurlann Noksanhklart Önünde: Almanya da 

i r 1 r i i Ta k ip 14 General ordudın çıkarıldı lda eA· 
Romanyada PartilerArasinda rı-- ---------

1

, 
· t · ı ı Türkiye V.e 1 
ın ıhap Mücadelesi Başladı.. 'I Yabancı Gazeteler 1 

Pa?ı:~~:t~a . ıazeteıi ıiJaai tıklan vilayetlerde eıki ıef· !~-----------.. 
larına d ıntahabat hazırlık leri ile dostluk münaaebatını TeVr,.k Ru"şiÜ 
• •lr "ıiyasi hayat., devam ettirmektedirler. 1. ~ I i 
ıutunuod 
zıda ez ~ n'ıre~tıit bir ya· Mılli köylü fırkası, Arm- 8. De/bos 

~ı l h cumle foyle diyor: and Calineıcu, Vlrgll Pota · 

karı~ :ı~:~t ko~ia~onuna rca ve S1miaunun hile ve GörÜ-•meSİ 
Yetleri b ~ parti erin nzl- budaya baıvuracaklarını ld · T 
mı l uaı..ıne ~adar tama- dıa etmektedir. 
Yeit: ldavazzuh etmlt mahi-
D t:ğlldır . Geçerılerd" Aynı zamanda be!edlye 

im Brau ve villyet mecl11lerini fes-
altınd arıunun riyaseti 
ı· ı·b • Yentdf'n birleı~n mil heden dahiliye nazırı Arm 
rıolı eral ParUıinin eskt kad· and Calineıcu, milli köy lü 

•rı dahıllnde bazı çddL fuka11 azaları ara11ndan da-
aıe badı 1 li hber ıe eri olmurıtur. Mll· ha birçoklarını eyumak üz 

h al ParUıine matlup ere kafi derecede vf'ıalte 
nnzeu 1_ 

bu h d Y9 Prn111dan uzak olan malik bulunmaktadır. 
a lıe, tayanı ehemmi Bay Armad Calmeacu bu 

Yet deilldtr. 
Bay p Ch huıuıta ıon derece nikbın · 

tlıintn · iata liberal par- dir . Ve yeni tefi Pay Goaa-
a• 1 merkez teıkilahndan ya umumi inUhabatm hüku· 
'rı aıııtar. 

en Fdakat kendiılni takip ed-
oıtlar k B 1 Pe az olmuıtur . 

&J Chiatanın ufacık H) 
ırupu V d 
b . ay anın Romen cep · 
eııyle 

bı veyahut hükumet tle 
r anlaırn 

il 
1 

a yapmak lıtedı-
~i~~Jet edılmektedir. 

hında 1 hb~ral partııi zama· 

1 ParJanıento reiı• bu 
unan 1"t N S 
lıtaf · aveanunun da 

met için müaaıt ıurelle ce
reyan edeceğine dair temi 
nat vermektedir. Bay Goga 

(Sonu dördüncü sayfada) 

lzrnirde 
Tarihi eserler ar'ma işine 

ehemmiyE t veriliyor 

Suriye matbuata ynzıyor: 

Suriyenin Ankara, Pariı, 

Baidad ve Kablreye taytn 
edeceği müme11tllerle met· 
gul olunmaktadır. Gazetele. 
re göre, Ankaraya Adnan 
el· Ataaf, Bafdada Said Ha
run, Kahireye doktor Hay · 
dar Mardamın baıkonıoloı 

olarak tayinleri takarrur et
mtıtir. Adil Aralan orta el· 
çi •ıfatıyle Partıe gönderi 
lec~ktir. 

Gazeteler, yeni rrıümes· 
ıillerin meziyetlerini teba 
rüz ettirmekte ve bunların 

Surıyenın en değerli ıahıi· 

fetleri . oiduklarıbı ıletl ıür 
mektedir 

Beyrut , gazeteleri F ranıız 
haraceye nazarı M. Delboı 

ile Tevfık .kütlü Araı ara · 
ıanda Sancak L.ıeçıruı hak 
kınd.t bır iltıf ak haaıl oıdu 
ğu haberını neırelınekteôır. 
ler. 

dtr. a ~ece41 ıöylenmekte. 
dotru nnımıza kalına bu 
S olmaıa gerek Ur. bay Ankara• 7 (A .A.) - İz . Irak eıki boıvelulı m~r 
1
aveanu belki , lıberal parti · mir beledıyesl ıehır civarın bum y aaın P•I• el _ Haıa · 

1 
ntn çekıhne hadbeeınden dakt tanhi eserleri muhaf a · 

ıonra e 1 ti Yve ce Geoıge 13ra-
anu grup una menıup Giur 

eıcunun p 
- utnadao ndm:ıet 

Koıterı& 
llleııne muabu ol 

muıtur B 

za ve meydana çıkarılmaıı 

için faaliyete gfçmltlir. 
Kadifekaleıinın de teıclr 

ve ımarı iç in büdceye tah 
ıiı.ı.l konulmuıtur. uı · ay Saveanunuo, 

Un lllÜddet sadakatle hız ••ı:a•:••=••==· :tt:ıc:••• illet ett - "' 
ıaı Partı11ni müıktl ,,• DOK. J OR t' lhevkte d~ ~ 
Ufurınemek için bu 

•rzuıund ' ~ 
tüpheıızd~r."rar etmiyeceği t Raif Demiralp ; 

Bu b t iç Ha:,iaLtkları Miilelıassısı • 
Ye• •e eplerden dolayı Sa· ~ ı1 

.. nunun t f • H t 1 H • b·ı il 1 ... mevzubahı • as a annı er ' 
ı~ ~-~~~lmektedır. Milli köy Q Gün Saat 15 ten t 

ısıne gelince: 9 '1 
Bu ı P•rtJ büyük bir kay • itibaren Anafarta-

:~Ytma haltodedır Bay Ma- t lar Caddesindeki ' 
unun f k ~ 

t ır a1ınııı&.terk eden • Muayenehanesin - • 
eıekküllerın kati bır ooktal • 
~azarları yoktur. Buolar Bay • de Kabul Ve Mua- t 
nrrnand C l· f -d t 

t a ıneıcuyu takip • . yene t: er. • 

manan v~totınan bırıncı 

y ı l d ö n ü m u Şamda 

, yadedumııur. Surı)c bat· 
veluıı Ccwıl Maıd•m bey, 
Adal .t\uaan vcsaıa e: ııbı yük· 
sek ılmaıar, meıhumu hür 
metkir..,.bır lıaanla anm.ılar· 

dır. öu ruüne.aetJetle Abdur 
rahman ~ehbc:noerln ve Muı· 
tafa el · Nahaa paıanın tel-
ırafları okunmuıtur. 

·~'\;-.• -

Gediz 
Taştı 
Anluıru, 7 (1-\ .A) - Me· 

nemeo havalislne yağan 

tiddetlı ve ıürekli yağmur 
lard.an Gediz ıuları kabar 
nuı ve bütün Menemen ova 
sı ıu altmdh kalmııtır . 

ec 1 
• y 1 (Baı tarafı birinci sayfada) er 1 o du grubu ıeflliine tayin edtl· 

• • mittir . Merkezi Laipziııde 
{ Bat tarafı birinci ıayfada } 

dun her fer dinden mutlaka 
lıtifadedir. 

Bundan maada b87.ı amir· 
ler ıefkat veya diğer lnıani 
bitler ıebebiyle bu gibi me· 
murlar hakkında ılcil iste· 
nildiğt zaman iyi sicil ver 
mekten de çekinmiyorlar. 

Eğer bir memur memle
ketin bir köteslnde zararlı 
ise bu zarar yerinde tüketil -
meli, dığer bir köıeye nak 
ledı lmemelldtr. 

Orduda tatbik edileo ılı· 

temin muvaffakıyetli netice 
)er Yerdiği görülmektedir. 
Subaylar tayin olunurken 
komutanlara ıorulmaz ve 
komutanlar da gelen ıubayı 
ıu veya bu noksandan dola 
yı tebdil ettuilmek talebin · 
de bulunmaz Onun noksan · 
larıoı ızale eder, onu yetıı

Urir, yurt ve meıiek içtn 
yararlı elem&D haline aeti 
rir. Eaer buna imkan olun· 
ma:ıaa ıicilli yapılarak hak
kanda muamele ıatbık edi
lir. 

En ııka inzibat, en çelin 
çalıtma ve en çok ferajat 
'-= fedakirhk ıaıiyen aaker 1 
hkte bıle imarıeran ııcılıt:· l 
rmde madüa yetııtırmek, ma· 
dün kullanmak ve macıüna 
ııcil vernıek aıbı noUar kul 
laoılır. 

Vakıa idare memurlarının 
yettotırılmestnde Cumhuri) e: 
tın baıladığı metodlu ledriı, 

taliı...a v~ terbıye, ıtaj, kun 
uıutled henüz bütün memu· 
rın ıebekeıi fertlerini ıhata 
edecek bır fUQjUI ıkU111p 

edememiııe de az çok, bll 
ha11a idare amirleri en kü
çüğünden en büyüğüne ka 
dar aynı ilim ıevlyeıinde 

olduklar1, meziyet ve nok -
aanlarda müıterek vasıfları 

haiz bulunduklara nazaralll · 
bara alanına idarede de ay -
nı sistemin teeasüsünü yurt 
için faydalı bir hareket ola-

rak kabul etmek zaruridir bulunan bu grubun ~azıfeıl 
Dahiliyede bu esaa sekiz ordunun motörUl kuvvetleri· 

ıenedenberi tatbik edilmek- ol teknik ve ıevkucen nok
tedir. Bu uıul , hem memu . taıından yetiıtirmekur. 

run baasastyeUnl ve hem de Ceoeral Lltz ikinci ordu 
halkın menfaatini vikaye grubu ıefJtifne, ıeoeral Bec• 
edecek eaastır . Sicil vukua- ker de ordular bürosu tef · 
tının zamao1nda teıbit edil- lliJne tayin edılmıılerdır. 

mesi, kıdem cetvellerinin Ordu ve hava kuvvetle-
her •ene neıir ve tamim rinde bundan baıka birçok 
edilmesi ve memurların yal- zabitler terfi etmtı veya le· 
nız kıdem ve ehliyet naza - ka6de ıevkedllmııttr. 
rıitıbara alınarak senede yal- ikinci ordu grubu kuman· 
nız bir günde, Cumhuriyet dam general Fon Kıellt ile 
bayramında terfi ettlrllme . kara orduıundao 7 ıeneral 
lerl o aaltm uıu1ün tatbikini ve hava kuvvetlerinden 7 
temin içfn kabul edllmtı general tekaüde ıevkedilmif · 
baılıca eeaılardar . lerdir. 

Her zaman olduğu gibi, Bu tayinler J.c üncü kol· 
bundan ıonra da bu ılciller- ordu iımlle yenf bir bırlliln 
de ite yaramazhiı earabaten thda11nı intaç etmtıur. Bu 
teıbit edtlmtyen bir memur kolordunun kumandanhlına 
değııtırilmiyecektır. lıe ya· general Fon Vletenheim 
ramazhğı teebit olunan me tayin edılmlıllr. 
mur, ikinci bir ıtcll almak 
üzere dığer bir amir maiye
tine verilecektir. İkinci ılcll 
de aynı ıekil de ehltyetıizli · 
aıni teebıt edene kanun hn
kümlerlne levfıkan mecburi 
tekaüde aevkolunacaktır . 

Hu eıaeıo bütün idare 
imırlerince aözönünde tu
tulmaaı zaruridir. Ancak, ba· 
zı memurların yalnız ıah · 

ıma taallak etmek üzere 
ıahbi mazeret nakli icap et
ttrirae bu mazeretin de tam 
teıekküllü bir ııbhat heyeti 
raporu ile tenlki nakit için 
eaaı olarak tatb ık edilecek
tir 

Bu eıaıa muğaylr olarak 
yapılacak tl\leplerın V c::ka
letçe cevapıız bıralulac11ğı 

tabiidir. Bu esaıları bütün 
arkadaılarıma bir hitara ola 
rak bildirmek ilterlm. 

Vilayetlere, umumi mü· 
f eltitliklere ve merkez dat
relertne yazılmııtar . 

Dahıllye Vekili 
Ş KAYA 

Ha va orduıunda Japılan 

blihat nettceılode bir baya 
müdafaa ıefllil, blr hava 
umum müfettlıhil ve birde 
nazar et of lıl ıefltit ibdaa 
edilmtıtir. 

Berlinde, MOnlbde ve Bru· 
nıvlbde üç ha va orduıu sru • 
bu teıkll edtlmiıtfr. 

Berlln, 7 (A.A.] - Havaa 
Ajanıı muhabirinden: 

Berlln ıenıı bir nefeı 

almııtır. Burada yeni bir 30 
haztran bidlıetlnden kor· 
kulmakta idi. Bununla be· 

raber yapılan dei•ıtkltkler 
o zamanki kadar derin fakat 
daha az hoyratçadar. Parti, 
deiiıık ıklerle ordu, harici 
ııyaıet • e ekonomı üzerıode 
daha büyük bir nüfuz teelı 
etmektedir. Bu tebeddülillo 
hareket noktası dört ıenelık 
planın tabakkukudur Bu 
plan büUin millete ve mem
leketin teıekküllerlne rıtttk• 
çe ağırlaıan fedakarlıklar 

tahmil etmektedir. e lllltlerse de polatıka yap •t:t:t:ıt: t: 4:tC:t•:ıet 
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eıini yaptarmak imkansızdı. 
Zira anahtarı biç bırakmı

yordu. 
mu ~-l~entn JÜzü hafif bir 

1 1 atı ifıa ettı . 
. . Ba d f d · zı e a, gez!ntileran 

en ıonra b 
etnı ... uraya istirahat I 
nı· ea~ gelen, bayan Martin 
uıteına G- _ 

dil h oruyoreunuz, bun 
&Jret d i Yolc. e i ecek btrıey 

Grane k 
•pıya doğrularak: 

haıs: ~~k~mmel, dedi. Bıl . 
V Utun bunlardan bay 
oodbuı b 

Yhıi:ı . Ye lrıey ıöyleme· 
' Sınınıonı 

llıak kapıyı açtı. 
- Ooııt 

V ederim kı bay 
eıtl"ndı 

dedı kurtaraca k11nız, 

ftGı • 
•llre Rar ıtddetlc ağaçları 
rfnd~or, f •rhna gölün üze
ıat, dehıetle eıiyor, iri dal 

t rıbt d 
köpiik l'lll a parçalanarak. 
••Çrıy Yığını bulvara kadar 

Ordu 
Vıllıarn. 

leıteın 1 • Grane ve Fınk 
Ye ,- Yaprak kasırgaları 

l.lıg· 
iıtlll arın kaldırdığı ki

r llrll d r(ly0 , 1 
8111 a hızlı hızlı yü 

ardı 
Ftnkt . 

eatein: 
- 8 

oda ~Yen Veıtlandm eski 
June n'zınetçiel. bayan 
•ek lyı Cıtyı evvela görür· 
cadded ederiz, dedi. O bu 

e Çalııır. 

rinin arasından Graneye 
bakarak ilave etti. 

- Voodburyden bir parça 
ümit var denebılir. 

Herikl cevap verd: 

• : ocaiı önünde uiraııp 

: 1 duruyordu. Kaynamakta olan 
i çileğin hem ekılmst, hem tat
: _ lımıı kokuıu mutf atı doldu· 
: ruyordu 

! 1 lbUyar kadın onlara en· 
: diıelt bir tavurla baktı. 
: Bayan Dea izah etti: 
• : - Bu baylar pohı memu-

- Onun çalııtığı zamanı 

tahkik etm~k fena olmaya
caktı. Fakat Simmonıun bü · 
yük kıyrrette on ıeoet içın 

vaıtyetname üı.erıne yattı 

ğını unutmayınız . 

Sinemacı kıyafetli. bir • 

: rudur. 
ÇEViREN: Kemal Demiray : ihtiyar kadının yüzünün 

hızmf'tçı heybetli bir bina· ileri attı. 
nın ikinci katındaki bir Baıla hiç bir teırifata 

apartımanın kap11mı açtı . lüzum görmeden: 
Bayan Dea mı? - Biz pol iı, dedı, vazlye· 

O büyük gururla onian tinizi değııttrinlz. yokıa 
süzdü adalete engel olduiunuz iç 

. . Evt"t, hakikaten, zan · 
ederim. evde bu iıimde bir 
inslln var. 

Uttalıklı bir ıekt lde met• 
hali kapayan bu ada mın 

karımnda kızmıt olan Vil · 
Hamı: 

· Peki, onu çabuk geti
riniz, dedi 

- Hayan Dea burada 
oda hizmetçisidir; eğer on 
unla gö rüımek iıterseniz bu 
nu ancak huıusi tkametga 
hında ynpabilırainiz 

Finklestein, kapanan yüz -

lerıne karıı 

manı olmak 

kapan masana 
için ayağını 

in kodese atarız. 

- Henıen ı•mdl bir yum· 
ruk yemek tatemezıenlz bu .. 

Hadf"me, kapıyı ardına 

kadar açık bırakarak veeti· 
bülün derinliii ıçinde der· 
hal kayboldu. Apartaman· 
dan gelen hafif hararet yüz · 
lerlnl ve donmuı ellerini 
tatla bir ıekilde ıııtıyordu. 

Bayan Dea, ıaıkan, çabuk 
geldi. 

Poliılerin beni buraya 
kadar neden takip ettiklui· 
nl kendi kendime dütündüm, 
diye bftğardı . Demek tama 
men benim vazlfemf kay-

bettirmek niyetindesiniz? 
Parlak afy8h saçları , ba· 

ıit ipek robu içinde, ıençli 
ğloin ilk zamanlarını geçir· 
mıı olmakla beraber, güzel 
görünüyordu . 

f tnkleıtein ona, Veıtlant 
tarafından geldıklerJni izah 
edince bayan Dea hemen 
yumuıadı. 

O, k~ndıılnde dalma sem -
pati uyaodırmıı olan Vest· 
landa ıayanı hürmet bir adam 
nazarile bakardı 

Sizinle nerede serbest · 
çe görüıebilirız? Size soru
lacak bir çok ıuallerimiz 

var 
Bayan Dea onları tahta 

kaph uzun bir veıtıbüldf':D 

geçirdi; bir merdiveni indi· 
ler Kadın onları bir mutfağa 
ıoktu Orada pamuklu ma-

ifadeıl değtımedl, fakat re. 
çeli karııtırmak için tence
relerin üzerine eğaldt. 

Grane, bayan Deaya, ha· 
kiki katilin hüviyetini teablt 
etmeğe yarıyan bir lıaret 

keıfettlklerinl ümit ellikle· 
rinl izah etti. 

·- Emniyet kllidlntn bu 
ıuAi anahtarları bilha11a bi· 
zl alakadar ediyor, diye tla · 
ve etti. Bayan V eıtlandın 
baıka anahtarlara sahip olup 
olmadığını ıöyleyintz? 

Bayan Dea baıını salladı 
- Onda tek anahtar bu

lunduğunu temin ederim. 
Bana tam bir emniyeti ol· 
makla beraber, kaybederim 
korkualle benim için bir dl· 
ier anahtar yaptırmağa aala 
razı olmamıııtı Difer cihetten 
bayanı haberdar etmeden bir 

- Bay V eetlandın da bunun 
bfr tklncııtol yaptırabllece

ilnl zanneder mitlntz? 
- Şüpheılz bayır O da 

karııının kasası he kkmdakl 
endiıelerlnı blliyordu ve ku · 
lafımla ltlltlilme aöre, v eet . 
land ona anahtarını katiyen 
yanından ayırmıyacaiını va· 
detmifti. 

Grane sordu: 

- Fakat nasıl oldu da ay
nhılarJDdao ıonra bir anah· 
tarı onda barakta? 

- V eatland en iyi ıarap
luını ıaklamak için apart· 
manda huıusi bir mbhzen 
yaplartmııtı. lıte bu mahze
nin onun emrinde kalmaaı 
için de uyuıulmuıtu. Zira 
kendi apartmanında da böy
le bir yer yaptırma11 tçln 
büyük bir paraya thttyaç 
vardı . Bay Vestland zaman 
zaman birkaç t•ıe almak 
üzere geliyordu. 

_ Şu halde onun huıusi 
btr mahzen yaptırabılmeal 

için, bu apartmanın ıahlbi 

olmalı? Diye ıordu: 
- fakat evet, bayan Veet· 

landın evi bir emlik ıtrke
tine alttt. 

-- SOR OYOR-
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225 (Üçüncü sayfanın devamı) 
da bunların hepılne inan ~ 

maktndır. 

Bay C Arjetotanunun ag · 
rar partisi bu intihllhata iş 

tirak etmiyecektir. 
Bay Arjetoianu diier al· 

yasi teıekküllerle intihabat 
karteli akdetmeye mütema· 
ylldtr. Grlgore Yunlao gru· 
pu da henüz kati bir karar 
ittihaz etrnemittlr. Bayram 
tatilini geçirmek üzere gitti· 

ğl yabancı memleketlerden 
buaıünlerde avdet edecek ol· 
an Bay Grlaore Yunfan ar · 
kadaıları ile vaziyeti müza. 
kere ettikten sonra ancak 
ıözünü ıöyllyebtlecekttr. 

Bay Vayda yine de yal 
nız katmııtır. Bay Manyo 
ile aralarmı bulmak üzere 
beriki tarafça yapılan teıeb · 
büıler memnuniyetbahı bir 
netice vermemlftfr. Romen 
cepbeıl, parlamentoya dab\l 
olabilmek için hükQmetin 
hüınüntyetlnden ümllvar bu· 
luomaktadır. İntihabat mü 
cftdeleıl, görünüıe bakılırsa 

baılamııtar. Mücadeleye gi· 
rtıen ıiyaai partilerin vazt. 
yetlerl henüz tamamtyle ta· 
vazzuh etmemfıtlr. Daha zi· 
yade bir kargaıahk devrinde 
bulunmaktadır " 

Tarihli Dreptatea gpzeteıl 
.. İntiha hat mücadelesi,. baı· 
lığı altında neıretuği bir 
baımakalede ezcümle ıöyle 
diyor: 

•lntthabat mücadelesine 
Uk ba ılıyan hfik ü mettir. Na · 
zırlar heyetince neıredllen 

bir komOnikede. teırli mecliı 
lntthabatının ve mücadele · 
oio baılamaaı için intihabat 
komfıyoounca müttehaz ka· 
rarlar:üzerlne vaziyeti telktk 
eden hükumet. intihabat 
propagandasına ve propa · 
randaya hükumet memurla
rının~ve bazı para militer 
teıekküllerlnin karıtmama -
larına. nizam ve intizamı 

muhafazaya dair birçok ka · 
rarlar aldığı gibi kadroları 

doldurmak için de birkaç 
aınıf jandarmayı ıtlah altına 

çafarmıthr . 

Nazırlar heyetinin, bükü · 
metin n 1zam ve intizamı 

muhafaza ve idame edeee· 
iine dair efkarı umumfyenln 
piti ılhloına vazetmek üze · 
re neırettlği kararnameye 
bize knlıraa asla lüzum yok
tu Bu, lcrai kuvveti eilnde 
bulunduranın cümlei vazal · 
finden biridir . Komünikenin 
neıri , bize, hükümet azala 
rının bugüne kadar mf!ıuli · 

yet deruhte etmlt insanlar· 
dan mürekkep olmadığını 

isbııt etmektedir. Neıredı
len komünike umumi ooktnt 
nazardan pek de o kadar 
faydal ı değildir Maamafih 
ihtiva eltlil bazı fıkralar, 

efkarı umumlyenin nazarı 

dikkatini celbedecek mahl · 
yettedir . 

Blrlnclsf, devlet memur · 
larıoa propagandalara ve si· 
yasi te7.ahüratlara ııtırakı 

menetmelttedir. Aynı zaman· 
da komünike bize, J~bu 

mukarr"rat hilafına harel<et 
edenlerin maaflarının kat ve 
mahkcoıeye ıevkııdlleleceği 

nl de haber vermektedir. 
Bu ıurelle hükümet, dev 

let umurunu idare edenler 
den kıımı azammuı ıiyaıete 
ve intihabata alet oldukta· 
rını resmi ıel-ilde kabul et· 
mıt bulunmaktadır. Bu me· 
murlar, temıil ettikleri fır
kaların nam ve hesabına 

propaganda ileti olmakta 
dırlar. Bunların, partilerinin 
nam ve heıabına kendile 
rtnden evvel gelen hükumet· 
lerin mukarreratını fırıldak 
çevirmek için bozduklarını 
bız bu sütunlarda mülead
dit d-.falar yazmııtık . Hü
l<Qmet memuriarı, devlet ve 
amme hizmetinde oldukları . 

oı çoktanberi uoutmuılardır. 

Onlar, bir zamandanberi. 
tayin eyledikleri mahallerde 
partilerinin menfaatlerini 
korumakla mükellef bulun· 
duklarinı zannediyorlardı 

İkinci mühim karar da, 
paramillterlarfn intihabat 

mücadelelerinden uzaklaıtı · 
rılmasıdır. HükQmete relen 

haberlere nazaran, milli köy
lü fırkaaının bu intlhabatta 

paramtliterterle Şiddetli hü · 
cumlarda bulunacağı anlatıl· 
maktadır . 

Bundan dolayı hükdmet, 
intihabat artfeainde "her ne 

gibi eıbap tahtında oluna 
olsun asla terviç edilmiyen., 

paramlliter teıktlatının faa · 
ltyetini "çünkü bunlar, mem .. 

lekeU hakiki bir dahıli har· 
be ıürükler ve hudtuları 

tehlikeye koyar,, kaygııiyle 

menetmlttir . 

Faaliyetle bulunmau muh · 
temel aörülen böyle bir te-

ıekkülün, amme huzuru için 
bir tebltke teıkil ettiğini biz 

de kabul ediyoruz. Fakat 
bfzce malum olmayan btrıey 

vana, o da bunların. Romen 
devletinin hudutlarını ne ıe · 
kilde tehlikeye koyacaklar· 
dır 

Bay Maniyuya ve onun 
hücum taburlarına bu inli · 
ha batta pek ziyade ehem · 
mi yet verildiği anlaıalmakta · 
1.;.ır. Baıvekiletin komüni 
keıinden haberdar olan Hay 

Manlyu "ıayet hükumet ve 

milli hrfıtiyan parllıi kendi 
mızraklılarını ilga etmezse 
köylü fırkası da paramiliter 
teıkilitım ilga etmiyecektir .. 
demlıtlr . 

l ıte böyle beriki taraf da 
bir birini tehdit etmektedir. 

Bu hadiıe bizi hayrete 
düıürmemektedfr. j1illi köy· 
lü partisi, Umumi ve dev
let hayahmıı:d" her daim 
bazı anartilc r meydana ge · 
tirmeye çalıımııtır. 

Bay Ma.niyunun bayrağı 

altında toplan.t\olar arasın · 

da komünist ajanların bu 
lunması dahili haya tımız 

için her daim btr t ehlike teı · 
kıl etmektedir. Dığer taraf 
tan alınan malumata naza 
ran milli köylü fu kası, siya 
ıi ve devlet hayatımızı ta 
mau tyle anıırfl haline koy 
mak ıçın elinde bulunduğu 
bilcümle gizli kuvvetlerı bu 
defa faaliyete geçirecekmff. 
Acaba bu gibı ahvalde hü · 
ku met otorltealne aa hip ola. 
bilecek mi? Milli hriıtiyen 

partl•l, hükümet kurabile· 
cek ıiyasi partiler arasına 

dahil olabilmek fçln büyük : Sayıaı: 3 • : 
btr imtihana davet edtlmlf i Günü aeçmit ıay1lıu 25 : 

Alt, Git 2 ıer oda 
bir mutbah btra7 

bulunmaktadır. Fakat bu : kuruıtur. : 
imtihan yalnız komünike : ADRES: ; Hazineye alt olup yukar1na clnı ve mevkii yazılı e• 
neıretmekle geçilmez .. : BALIKESIR rORKDİLt : 25 1 938 tarihtnden ttlbaren 15 aOn müzayedeye konul 

Oreptatea gazetni "intiha· l ... 
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batta bübdmetln vazlyett., 8 1 k . s (L H k k 
baihğı altında neırettiğl diğer a 1 esır u il u u 
bir yazıda, mllli köylü fırka11· H" L • ı · -• d 
OID merkez intihabat komi•· 8Alm ıgm en: 
yonu nezdinde namzetlik Bahkıir Karaoğlan ma . 
mevkii için vikl itirazı kıı halleatnde mukim Uluborlu 
men kabul edilerek k~ndile· eıkt ıube relıi Sabrlnin zlm . 
rine ltıtede üçüncü aıra nu· meti olan beı lira J 9 kuru· 
mara11 verlldığıne ve bunun- ıun tahıtll davaıının mu
la kanaat etmlyecek olan hakemeılnde müddeialeyh . 
milli köylü partiıl bu mu· lerden Sabri karm Şerlfenln 
vaffakiyetlertnt birçok hu- balen bulunduğu yer meç · 
ıuaata da teımll etmek su· hul olduğundan ... teblljat lf a 
retiyle daha ziyade ileriye edtlememit ve ilanen teb 
götüreceklerine ve mesai ıa · llğat yapalmHıoa karar 
ati haricinde kabul edilen verilmif olduğundan muma 
namzetlik lıtldalarına veri · tleyha Şerif enin muhakeme 
len ııra num11ralarınan da günü olan 11 3 938 ıaat 

mezkur komlıyonca keen 15 de~BabkeıJr Sulh Hukuk 
lem yekun addedildiğine it• · mahkemesinde hazır bu · 
ret ettikten sonra ezcümle lunmHı ilin olunur. 
ıöyle diyor: 

.. Muhalefete menıup par. 
ttlerl bilhaaaa yakından it 
gal eden meıele, intihabat 
kanununun neticenin ne ıuret· 
le hesap edileceline müte· 
dair olan maddeıidır. Ekıe. 
rlyett temin edene verilme· 
ıl mutad olan prim hakkın· 
daki maddenin ta.dil edilme· 
mealnden dolayı muhalefete 

Kayıp şahadetname 
Biiadıç ilk okulundan al

dıfım mezuniyet ıahadetna · 
memi kaybettim. Y f'!nlılnl 
alacafımdan hükmü olma. 
dığı ilin olunur. 

Btfadıç Cami maballeetn· 
den Mehmet Emin 

oğlu Hüıeyln 

menıup mahfıller, hükClme · I============= 
tın yüzde 40 1 temin ede · veya 15 alacaklardır . 
miyeceğlni ve majorıte pri Binaenaleyh bükumeUn 
mtnln de verilemiyeceilni intihabat kanunu muclbin· 
müttefikan beyan etmekte· ce, parlamentoda ekseriyet 
dlrler. Hakıkaten, muhalif - aırupuna mensup olduğu 
ler ıımdtJen afağıdakl he lllo edilmesi için yüzde 40 
aabı yapmaktadırlar : ı elde edemlyecekUr. Bu tn· 

tihabatta hükumetin vazı 
Geçenlerde tekrar btrle · 

yeti büyük bir ıua 1 teki in · 
ıen milli liberal partlıl bil · 

de tecelli etmektedir. Ha · 
umum reylerin en az yüz · dlıe de bu tekilde izah 
de 20 ıioi alacaktır. Mev · edilmektedir. 
kaine nazaran mılli köylü 
partlıl de, hiçbir ıaraınhya 

uframıyan Ardealdaki teı

ktlitı tle birlikte yüzde 20 
alacaktır . Hatta bazı teıek· 
küllerin bay Armand Cali . 
neıcu_.. ile birlikte ayrılmala
rına rağmen bunlar milli 
köylü partlıi 1 namzetlerine 
rey vereceklerdir. 

Velba11l her daim rey ad
etleri tezayüt etmekte olan 

" herıye vatan için,, parti 
ıi de öoümüzciekt idUhabat · 
ta en az yüzde 20 rey ala 
caktar. Bu ıerait altında 

milli hriltlyan ve köylü it 
tihadı yanı hükumetin yüz 
de 40 ı elde etmeıi kabil 
midir Bu halde geriye ka 
lan dıjer partilerin bir tek 
rey almamalarJ lazımdır. 

Gerlıe kalan difer partiler, 
hükumetin intihabat komıa · 

yonu nezdindeki tazyiki ne 
oluna olıun en az yüzde J 2 

Uükumet parlamentoda 
vereceği birkaç yer muka · 
bilinde hükumet liıteıine 

müzahir bulmak için ~imdi 
den mücadelelerle ve dığer 
gruplarla intihabat kHtelı 

akdetmeye çalııamaktadır. 

Önümüzdeki intihabat hü 
kümet için hakiki bir 11ürp 
riz olacaktır Bunu herke& 
anladığı halde yalnız Goga 
ile Armand Calineıcu bun· 
da tecahül göstermekte 

dir." 
Vlltorul gagazeteıinden : 

1937 senesine ait ticari 
bilanço heıabatı kapatılmıı · 
tır . Bu rakamlardan elde 
edilen malumata na7.aran 
geçen seneye alt ticari bı 

linçomu:ı 12 milyar ley bir 
fazlalık göıtermtıtfr Bu ra· 
kam bir rekor teıktl etmek
tedir . Herici tıcarelimiz böy 
le btr rakamı h içbir zaman 
elde edememlttlr .. 

Balıkesir Orman 
Başmühedisliğinden: 

1 Balıkeıir vilayetinin Sındıraı kazuı Bardakçı köy 
civarında Sığırova Devlet ormanında ( l) numaradan 213 
numaraya kadar numaralaomıı 481, 911 metremildip gay 
ri mamule muadil dikth çam ağacı yirmi gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıtlır . 

2 Arttırma 16 - 2 - 938 çartamba günü 9aat (15) 
de Balı kesir orman ba ımühendisliğl blnaaanda yapılaca ktll'. 

3 - Beher metremikahının muhammen fiatı (51 O) ku
ru~ yüzde 7,5 muvakkat teminat {185) liradır . 

4 Şartname ve ı.ım ukavelename projeleri Balıkeıir ve 
Sındargı orman idarelerinden görülebilir . ) 4 - 36 

• 

muıtur . 

Tallplerln yQzde yedi buçuk pey akçalarlle mOzaye· 
denin yapılacafı 9·2 938 tarihine müıadlf çarıamba ıüoi 
ıaat 15 de defterdarhk daireıtnde bulunmuları •• f a.ıl• 
malumat btlyenlertn milli emlak mGdGrlüğüne müracaat 
ları . 4 - 1-28 

Dursunbey Hava Kurumu 
Başkanlığından: 

Kurban bayramında toplanacağı tahmin edilen (650) 
koyun, (800) keçi, (S) sığır derlıile. (300) banak 20 1· 938 
den itibaren yirmi bir gün müddetle açık artırmaya koo· 
muıtur. 11 Şubat 938 cuma günü aaat 15 de kati thaletl 
yapılacaktır. lıteklılerfo teraiti anlamak Ozere Hava Kuru· 
mu Dursunbey ıubeslne müracaatları . 

4 . ı 30 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Açık eksiltmeye konan ıı: Balıkeıir · BandırıJJ• 
yolundaki Karadere köprüıtle Bahkeıir · Bursa yolundaki 
Yayaköy köprülertnfn pre tnıaatı olup keıtf bedeli l 534 
lira 88 kuruıtur 

2 Bu ite alt doıya muhteviyata ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıl 
8 - Mukavele projeıi 
C Bayınd1rlık ltlerl genel ıartnameıi 
D - Fenol ve huıuıi ıartnameıl 
E Keılf cetvelleri ve projeler 
lıtiyenler keıtf doıyaaını Balıkeılr Nafıe. müdürlü• 

iünde görebilirler. 
3 - Açık ekııltme ) 8 / Şubat / 938 tarihine raalıy•O 

cuma aünü saat 15 de Balıkesir nafıa müdürlüğ(inde ku· 
rulu komiıyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Ekılltmeye girebilmek için 115 lira 12 kuruılulı 
teminatı muvakkatenin mal ıandığına yatırıldığına dair 
makbuz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu 
ve yukaradakl tıt yapablleceğlce dair nafıa müJürlüğüO' 
den eksiltmeden en son sel<iz gün evvel müracaatla alına ' 

cak müteahhitlik veıikaaı veya bu lte ıtrmtye aa1ahtyel 
veren evrakı müıbıte ile birlikte nafıa vekaletinden alın· 

mıt müteahhitlik veılkasının ve 938 yılma aft ticaret ve"' 
ılkasının ibrazı gerekildi~. 

5 - lıtekhlerln 2490 numaralı kanun hükümlerlııf 
göre bu evrakı hamilen ilan edilen gün ve aaatte Halıke 
ıir nafıa müdürlü~ünde bulunmaları ilin olunur. 

4 - 1 - 48 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kazaıı Mahalleıi Mevkii Cin'sı Hududu 
Balıkesir Salihaltin Me.ha il e de Su ku Sağı : Vereıede" 

yusu müı · Halıl lbrahılf' 
terek ev iken timdi kar• · 

11 Zeliha evi . Sc 
lu: Abdüaaeliff' 
ojlu Abdullah 
evi Arka11: yt11t 

Abdüaaelim of 
lu Abdullah e•1 

önü: Orhan çef 
meal caddeıi· 

Yukarıda evsafı saireıi yazılı hanenin eıası SalibattlS' 
mahalleılndeo Abdullahbin muradın bili ıenet temellükiiO' 
tle iken 1307 yılında ö ümtlt! nılra11 evlitlan Halil lbu hiDl ~' 
Muıtafayı terk edip bunlar aralarında 1309 yılında y•1' 
takları tefrık ve takıtm de bu yer Muıtafa htuealoe kalf .. 
rak Muıtaf anın 320 den önce ölüm ile mirası karı11 Gani' 
me ve evlatlan Abdullah, Bedriye, Kadrtyeyl terk bad~htJ 
1333 yılında Abdullah1n ölümlle mlraaı evlatları Mustı' 
fa ve Beyttyeyl terk edip bunlardan muriılerfnden kal•" 

• ııı bu evi namlarına tescil ettirmek latedikltt.rlnden bu e~ 

mülkiyeli hakkındil bir hak htiyenler varsa l 8-2· 1938 tf' 
rihlne müaadif Cuma günü mahalline tahkik memuru göP' 

deorileceilndeo ilin gününe kadar Tapu Sicil Muhafızlıi1 ' 
na veyahut gününde mahalline gtdecek memura mürac:•' 
atları ilan olunur. 

~ 
Sahıbt ve Batmuharriri: Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT BlL' AL 

Baaunyerl: Vili.yet MatbaHı - Balıkeatr 


