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Hariciye Vekilimiz Dün . 

lstanbula Geldi .. 
• • 

Çin Hükômeti ihtilafın Halli için 
1 .. Rosto Ans, Yugosı8vii· hududuôdaki ilk Bulgar 

ıstas~onun~a Köse ivanof tuaf rndan k2 ıştl2nd1. 
• • 
lngilterenin Müdahalesini istedi. 

Harıcıyı Yetıı:mız eı:ıar Bıutk!lt ile lkı n. tmlıhli alakadar 
ıden n esel•ler üzerinde iö ı üşml lu de bLlu.Gu. 

lıta•bul , 8 ( Rad o ) 
Harlct, V Y 
Roıuı e ekUt B. Tedık 

Arae bu .. bah ıehrt· 
IDi~e I l 
Sı le e mtıttr. Kendlılnl 
h ; RI l•rında lıtenbul Va· 

ingiltere, Çinin Teklifini Kabul Etti Ve Elçisine Talimat Verdi. 
Diğer taraf tan Japonya da An laf mak_ için Her tiirlü Müzake

reye Hazır Olduğunu Bildirdi. 
1 

• elsıcumhur baıyaverl Tokfo, 8 tRadyo) - mil 
;: d~ha btr çok kimseler li Çin hükOmetl Çtn ile Ja· 

rıı •ınıılardır . ponya araaındakl thtilifa 

•fc~ll~ra, 8 (A.A .) - Ha· lngılterenin müdahaleıtni 
Je t-l<ılt Rüıtü Ares Ce iıtemfıttr 

~~;.reclen lıhınbula dönmüt lngıllere bu müdahale1e 

1 lngiltere 
Propaganda işine ehemmiyet 

A raıu olmuı ve clçlılne talt 
nkara, 8 (A.A. .) - Ha- mat verm•ttır . 

rlctJe Vektlı R6ıtü A raa dün Londra, 8 ( Radyo ) 
BulıırJıtınden aeçerken Bul- Dok ameleıi Japon mala çt· 
ıNar 8aıvektlt ve Hariciye 

•zırt Kö 1 f karmak lıtlyen üç Japon ge· 
rlnd h ıe vano • berabe· miıinln mallarını karaya ta · 

e uıuıi &.alem mödürO 
•e S f ıımaktttn tmtlna etmlılerdir. 
d Ho Ja elçimiz olduiu hal · Bunun üzer•ne aeml kaptan· 

e •rlclye Vekllimizt Yu- • t0 •
1
•••)a hududundaki ilk H T . RÜŞTÜ ARAS ları batka ltçiler aramak JAPON ASKERLERi 

U rar lıta d ._ l Ü ~ 1 di ıztararında kalmıtlMdlf d b l t !Yonun a ••rtı a- , r ımut er r. a u unmuı ur $1• Ve Sofy ya kadar ve Hariciye Vekilimiz Belırat Tokyo, 8 (A.A 1 - ioıtltı Mecao, 8 (AA.) Ja· 
h of ya lıtsıyonunda trenin : illasyonunda da Yuıoılavya ıeflrl hariciye nazırı mua · pon ta1are1erl ve harp ıe · 

rekeUne 1- d 8 1 u k ı ı H ı ı N vlntle Çin aümrüklerı .. " meıe na ar Araı a iki veıve 1 ve arıc Yf' azırı • mtleri Cantonun Deltaeı ce· 
ID mlekeu a \flkadar eden 1 Stoyadtnoviçle lmk bet ds leıt bakkanda uı.un uıadıya nubunda kain modern He · 
'!!•elelerı uzun uzadıya gö kike göröımüttiir . müzakere ve münakaıalar · h 

F=ra · , 5 iZ Akdenizdekr Korsanlığa :::b;:b:::~':!ı~::ı~;. şı~· 
dl bu ıehlrden Macaoya bir 

81 
' 

. - - . . , . Karşı .Ted. birler_~lın ıy.or. • çok mühecller ı••mekt~d•r. 
' akıh Pırıs 1 Şaoghay, 8 (A.A.J - Ja 

~ çımuı ı Tecavüz hadlselerme kaışt Balear adalan tnBlltııe- pon ıcıtaıarı buı(in chıhtı 
.~~-kı_&ul eıtı fransa tıratmd"n abluka ~dilecek · ~~::::h::~:0::.=::ı~!~;;~; 

etınıılerdtr . 

, 
B SO.\o O\VAZ 

Parıı, 8 (R d ) 1 vekil 8 a y~ ~at 

Londra, 8 <AA.) - .. Su · 
nd"Y Tan~ea. ıez.etcııt, Ak 
dlllız in garp havzasında 

1 Fransız· logtliz devriyelerinin 
1 tııkviyeıl neticealnan Balear 
i edalarman ta htelbahirlere 
1 kartı halc ı ki surette abluka 

1 
edılmtı olac:ığını yumakta 
dar 

Bu adaların tamamen at>. 
luka cdilme-ıi koraa nhja 
nıhayct vermtk içın (n mü

e11ir bir tedbir ol l\caktır 
Fak al btr çok nazile huku 
ku düvel meıelelcrlnl orta · 

ya atacaklar. 
B. EDEN 

Şangbay, 8 {Radyo) -
franıız imtiyaz mıntaka11n

da kenarları 11iaçhklı btr 
yalda poliı tarafından blr 

ke11k bat bulunmutlur. Ba · 
ı• eklenen bir kijıtta • Ja 

ponlarla uiratmaktan çeki
nin,, cümleel yazılıdır . Baı 

bir gazeteciye aittir. Bunun 
birkaç zamandır ötede be· 

rlde dolftf&D Japon tethtıçt 
lerl tarafından yapıldıtı zan 
edılmektedlr . 

Vaıtngton . 8 \Radyo) -
Hariciye nazm radyoda ı6y · 
-= 

led•li bir nutukta deniz ku• · 
'felleri barııından bahıet

mlı. Japonya, aarfedtlen 
büt6n ıayretlue raimen 1t· 
ne ılllblanma ıef erberltltn
de devam edecek olur1a 
Amerikanın da kendini mi· 
dafaa f çln lıJç btrıeyl eıfr
ıemlyecetiol, maamaf ıh ıl· 
llhlar1n tahdidi yolunda ya · 
pılacak berhanıı mutabaka · 
ta heran ve bütOn kuv•e· 
tile ııttrak edecellnl t6yle · 
mittir. 

T:>kyo, 8 (Radyo) - Ha· 
ricıye n ızaretl namına ıöa 

ıöylemeğe ealihlyetlt bir zat, 
lngiltere ve Amertkantn no· 
taları hakkında babat •ere· 
rek Japonyanın ademi mü. 
dabale ve tetktk projeelne 
lttlrak etmek fikrinde bu 
luodujunu; hatta Japonya · 
nan bu huıı;ıta en önde bu· 
lunmak arzuıuoda btle ol · 
duiunu ıöylemtıttr . 

Tokyo, 8 (Radyo) Bah · 
ri kuvvetler intaatı iti hak· 
kında Franıa elçiliği tara· 
fından bükOmete bir nota 
verilmtıtir. 

t S 
Şotarı Türkiye elçt 

1 Cht D lir . avazı ka bul etmit 

Partı 8 (R 
5 1-i ' ıı.dyo) Frao 
llelb Brlclyf'! nıı.~ıra M. lvon 
re. T~\ bugün öğleden 1100 

D r ive s fırı B Süed 
•vaıı k b 1 

Londra, 8 (A .A.) lnıil 
tere hariciye nazm B Eden 
Avam Kamarasında Garbi 
Akdenizde ikı İngllı~ vapu 
runuo tahrlbı h a kkında be 
yanatta buluumuf, nlınan 

tedbırlerl ızah ettikten ıonra: 
.. lnglltere hükfımetı İngiliz 
şeyrııefalo lne Kartı bu gay· 

büyük bcr tekilde devam 
etmııttr . CurnartHi aünö 
parlak bir mukabil taarruz 
netlceııtnde iıtirdad etllilmlz 
Poıala Mace.rbonerayt , pa· 
ur gOnü muaonidane bir 
muhaberf"df'n •onu lu,y 
bettU, . 

Kutuplardaki Tehlike 
gi tikçeKorkunçlaşıyor 

lftGddet a u dmit ve U7Un 

ltonuırnuıtur 

S ri muhık hücumları tlmdiye 
ovyetlerin 1 kader büvük bir tabır1ll kaı 

8 
~ _ 

1 
ıılamııtır Fakat bu ıttbır 

Dır&' mas1a"atgu·zarı b'ı, artık tüken~•· bulunmak· 

d8ft~İ;8 Oftl dll k b ,; • tad~:·,:~a·n~::'~ (Radyo) -
8 8 an ay o uU Frankiıt lcuvvetler Teruel 

aı 0:''•• (Radyo) - Ha cepheıinde yeniden ılerle 
Yor· Janıı muhablrt bild iri meie baı!amıılardır 

S Ceb~llüttarık, 8 {Rodyo] 
o"Jet R 1l1 ılah usyan ı n Bükreı - lngilterenin [ Radıey J ve 

bır ıu •tıGıara eerareoglz [Nelaon J drıtnotluı, Lizbon 
rette t d ' . b l , llıuıtur or a an 11.av o · limanından buraya aelmlı · 

Mos~0\ı 8 I lerdır 
"''• Aj a, A.A 1 Ha Baue 'on. 8 ( A. A. ) 
Yet rn •nıı Bnkreıteki Sov 
'enıt •ıla.h"taOurmı esra · 
bold ~ tartlar altında kn y 

u•unu b 1 

Re ıı mi tebliğ : 
Morıtalban ve Sterra Car 

bonera mıntakalarındll düı· Maılah 1 dtrmektedtr 
na tb •tı6zarnı kaçıraldıiı · man taarruzu pazar günü 

tltnal verilmektedır . Cusnarteıl gOnkOoden daha 

• 
Argente ve Vı~edo ~ 

kıntalarırıı iıgal eden cum 
burtyet lutalera yeni mevzi 
lertne muntaıamen çektlm iı 
!erdir. 

Sierra Pa!emera hattı eh 
mizdedtr Alfambra lıUka · 
metfnde llerltyen dOıma~ın 

bir yürÜYÜf kolu C~bolarl· 

jos ıırtlftr•nda durdurulmuı · 
tur . 

Irakta Spor 
Bağdad, 8 ( Radyo ) -

Ba~vektl, Olimpiyatlara itli

rak edf'cek ve çalııacak 

olan ıençl~r için yeni bir 
ıpor klübüoün küıat reıminl 
yapmıttır. 

- - --
Kutuplardıki ilim heyetine yardıma gitmek için hıur-

lanın bir ~alon sukut etti, 13 Kişi öl~ü. 
Mo•kova, 8 (Radyo) 

Deniz cereyanların• tabi 
bulunan bankiz, özerlndtk• 
heyeti ilmiye ile hırlikte 
Gruelanda doAru ~ofu 
eahıllerinde tlerlemekt"!dfr. 

Moskova, 8 ( Radyo ) -
Şımal kutbundaki Ruı he· 
yeti tlmlyeılne yardım için 
gidece~ olan bOyük bir ba 
lon tec.rQbe uçuılara yapar 
ken aul<ut etmfttlr Sukut 
netleeılnde 13 kiti ölmüıtür. 

Moıkova, 8 (Radyo) US. 
R.R. kabll11evk balonunun 
tecrilbe eınaıında havanın 

fena lıjıodan dal•• JlkHk 

yamaçlarına çarparak par · 

çsl"ndıaı anlaıılmııtar . 

---''DGı---

Amerika ela 
Tuğyanlar 

Nevyork,8(Radyo) - Ya· 
ğan mebzul yaimurlardan 

ve çozQlen karlardan Miti· 
gan, Kanada ve cıvarı yer 

lerde müthlt tufyanlar ol 

muttur. Tuı}yen ıahalaranda 

bulunan binlerce atle yuva

larını terketmek mecburiye
tinde kalmıılardır. 

. 
verıror. 

Londra, 8 (Radyo) - Bat· 
vekil 8.ÇemberllyadOn avam 
kamaraıanda beyanatta bu
lunarak loaıltereyl ve lnıl· 
llzlert yabancı memleketlere 
tanıtmak için bir komite teı · 

ktl olunduiunu 1&7leml1 ve 
bu komitenin yapacafı tıler 

hakkında uzun boylu lı:ahat 
vermtıttr . 

-4 .......... ..,..~ -

Pena 
Nikola 
Dün 
•• 
Oldü 

AUna, 8 (Radyo) - Prenı 

Nıkola buıGn Tefat etmlftlr. 

Prenıin •ef ata eınaıında 

yanında ze•ceıl •e doktor 

vardı. Böbreklerinden rahat· 

11z bulunan Prenı Nıkola 

Yuıosla vya S•ltanat Natbl 

Prenı Poluo H•ceılnln ba 
buı idi . 

Hariciye 
Genel sekreteri CBnevreyı 
Menemenc'.oğlu gi~iyor. 

B. N. MENEMENCIOGLU 

Roma, 8 (Radyo) - ille· 
fani Ajaoıı haber •eriyorc 

Türkiye Harlclye Vekale · 
ti Genel Sekreteri B Nu· 

m•n Menemencloflu, yakın · 
da Ceneneye ııdecek ve 
Hatay lntıhabat nfzamoame 
ılnde J•pılacak tadllltan tan· 
ıdmlntıle buluıuıcaktır. 
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HABl5RLl5Ri 

PAPA.G 
8 trlcaç pıl evvel bir arkadaıı evtn<le zlvHel etmiflim. 

Kapıdan ıırence hır papaianın " lloı a~ldıotz! p 

ba,kır·ıı ve ayaklarımın dıblnde bın btr mukeralık yepan 
ruaJmucı karı•aanda pıardıiımı gören arkadaıım dedı kı: 

- Sen, benım hay•anat behçemt ı&rmemııt•n, ıeı aör. 
deit, bent bahçeye çıkardı. B•hç•ntn bır l&öıuınde tel bır 
~·tlo 6aGnde durduk. Hır tarafta bır ayı yavruna ayalı 

afzıoda bar ,.nntrılok ııbl hıraldarken, dıfer bır yanda 
6ailode btr yıtuı kf'mik bulunan bir kurt korkunç bıkıt 
lartle bıaı ıOıGyordu. 

E• ubtbi ell•rtni çırpınca ayı ikt ayalı Oae· 
rinde. atar elh•deılnl k.sldırer•k . bir kaç adım ıluJedi. 

B"rakt muzafferiyet keeantnıf bir ltutrıaııdan au•uılle ••o 
pa ıle heyvanları bak na1ıl 1ole ı•t1rd2m ., dt>dl. 

Odaya d6nd6lümüzde, P•P• fanı , kurdu, ayıyı. mey 
munu aaaıl terbiye ettıitol uzun uzun onlath~hn ıonra: 

- G6r01ormuıuo aaaztm, ıu eeboetlf'n çılnııa dayak 

at ıthtrlt ıeydtr; har•••H tnaana benıetır, ya tnaan ne ol 

••& k?. 
Arkad•ıunın bu ıddıaaı kar111anda fikrimi ılly11ytct'k 

olduın O dotru bir fıkır tlerl ıOrmOt Galile farartle ı6yli 
yordu: • Dafak, dayak! Cennetten çıkmadır mubarek. 
bak • Çocuiunu J6imıyeu, dlz•nt d6ver; nea hatla uılan 
mıyanıa hcakkı dayakhr. ,. ıözlerl dtılmi:r.de bıle yer al· 

•••• 
Hu ••ada. orta saman manaatırının df'mtr parll'alchk 

la pençerel.-rınd~n hayata ürkek nazarlar farbt4n ıılcoliı 
tik aıbalyetll bir rahip ker111ında bu unduQumu :ı11nn~tttm. 

8lrkaç d .. fa ı6z almak tçın vutkundum. Falcat tam bu 
aralak. dıı .. rada btr ın 61Ui o rJu; p11patanın .. aını lflttık: 

- Ben bir ptpaiuum, m"aur ıörOnO:ı. 
P•P•l.ın h ·lcUcab •&ylernlttl; bunun ıçln ben de kar. 

ıımtl . kını ıQl.daetle dıaledım. 

HJıLO iJJ bli loloğ ,f 
IR k nesi 

Londranıa Optik fabr ka. 
lar1ndan b•rlnde harıl.6 ide 
bir fotoiraf makıneat hazır· 
lanmaa.tadır. Bu makinenin 
objıokufı 18 untlmetre kut• 
Tundedar Ve bununla 300 
metre .azakta bulunan bir 
ırup lnıanın f ototrafını al 
M•lr mllmküo olacakhr 

Bu makıae ve adeaenln 
faydaaı. b6v4k bınaları JUU 
metre uaaktan tam ıektlde 
khıeye almak lmklnıdır. 

Gır ' ~ir talil dayısı 
Amertlcada •e N .. •yorkun 

en maruf profeı6r • ertnden 

ol ın Corc Sımıon ıle karm 
ara11odakt talak Claveaı bıt 
mıt ve mablceme ıulmua• 
meıe, dayak baaebile talalu 
kabul et•l•tır . 

Bu da•anın ıartp noktaaı 
ıudur: 

Şıcnd•ye kadar zevcelerln 
kocelara tarafından dayak 
yedık eri ve ıulmuamele 

16rdGklerl iddia •dtlır •e 
hı.1 süout bu urdu fakat bu 
•••ada prof esare karlllDlfl 
deyalr athlı ublt olmuı 

ye ba tebeple tallka karar 
verllmtıtır. 

Busı ıe,. M.krao 
GOzel bir kadını veye hut 

daha Nmlmi ve mttı tl bar 
hııle ıOzel bir çoc•tu 6p. 
melcte çok b6yük bır zevk 
vardar. 

f 11k•t bir buıenln ne de 
mıok oldutuau bilırm1sinl2? 
Şu aat·rlara okur,.nıı, her 

ha.de •alctın•z boıuoa ııt 

m•t olmıyacalrhr 
Ku••etlt bir fen h•vell 

O'I lkt dınç •e ujlam, haa· 
tailluız ı.-nç kanıda birer 
temız Ye tlklm edilmlı ta• 
bak verllG1lf •e hu tabaklar 
lıeodılerlae 6ptftrülrn0ıtlr. 
Bu tabaklar (izertnde yapı 
laA ia&11dellaot ar.,tar .. far · 

Kemal DPmiray 

Tayare 
Kazalarının önünü almak 
için bu'un2n· YE n1 b·r usul 

Amerakada on ay gibi kı 
ıa bir zaman zarfında ta 
mam 66 tayyare ku:uı o· 
luıu . tayyare m6hendtılerlnt 
hareket• ıetlrmıı bulunuyor. 
Bunlar, havada keh bir 
emniyet teııı edebilmek için 
yenı yen• tedbirler araıtar 
mala bıılamıııardır 

Bu arada gayet büyuk 
brı tayyare bir ba•a lirotu 
varı h•lıoe ıokulmuı ve bir 
takım mGhım tecrübelerde 
lrnllanmıya baıla11111hr 

T•yyare mühendıslertnden 
ve leknıııyenlerden mütf'ıek~ 
kıl bır tJUrup, bu toyyare 
ıle fırbnah ynler a.ramakta 
ve en t•dded 1 f.rtanaların 
içene ıırerek tayyaren.n ai , 
t.' :iı vazıyetlerJ , rr.dyonun ı 

havada f.zıataıan ele&ıtırik 
dolayi11le "aptığı irızatarı 

trtkık etmelcte. bu i.rızslara 
çere bulmağfl çalıımektadır, 

Amerlkada Doytonda or· 
duya menıup tayyare mü 
hendiı1erl de t• yyarecılıkte · 
inktllp yapacak yrp.eonl 
bir lreıftn tf'crübelerl ı e met ' 
ıuldür. Bu 6vte bır c hazdar 
ki, ıtıe ııren teyysre f'rin 
•r•za11z yere lnmf'tınt t•min 
etmektedir Pılot ıiıde yolu 
nu ı·ıırd tı takrltrde btr 
düfmeye basmakta, b6ylece 
radyo ile lıliyen btr meka
nizma hart>l<ete gelerek pi 
lotun hiç bir mü •ahal"atne 
lüaurn kalmadan tayyArt"yi 
arazaaızca yere indirmekte 
dır 

da her bua•n•n 10 den 650 
Je kadar hHtalak mıkrobu 

bıralchiı teıbit edt1nı•ttlr 

Sallamıadan böyle olurH 
ha1tahklı ol•nların buıele. 

rinde ınllyonlarca mikrop 
buluom11a-:ak ll}ıdar? 

Bugünkü 
Ti!rkıye 

Bir Çocuk Mangaldan 1 Seksen Yaşındaki 

1 

1-lalasını 
Curentul gaz~teıt (Bugün· 

kü Türkıyel b~ı ıklı bir ya 
z111nda ezcümle ıövle diyor: 

T u t u ş arak v ~ n d 1 • 1 Zehir/iyen 

Sokağa Bırakılan Bir Mangal 1 ~~~=0 Aılanded• .. Türk ve ve Yunan· ıtan 

n,.zdiodekl iktfaadl müıa•l

rtm1z B Nlkotae M11nı-1~u, 

bu lrıııbtl eıe1lıorın en üıHlnO 
olmak üzere yukarıdaki bat· 
lık altında pek mühim bar 
eser n .. ır•lmııtlr Bu tasdi· 
kimi&, bir medıh ve yahud 
rek1am olualc telakki edıl· 

memel:dar. Z•ra aıalıdakt 
Hhrlardaa da onl1ttılacalı 

v•çhtle te(ktk ettlilmıa bu 
kitap hakkında bu ao· 
anıta düıündQklerlmiz bth
bQtün baı"•dır 8 Maneı 
kuoun eıerıni okudutumuz 
zaman ikt m.-aele karı11ıa· 

da kaldık. Muıtıalleyh bun 
ı .. ,. bOyük btr muvaffaka 
yet le halletmııtir . 

Yavrunun ölümüne Sebep Oldu k6y0nd~n liıık"ı oilu Mu•· 
laf anın, 80 Y•tlarandaki Af~ 
e adı od bir kadına zehir Beı yaıındn bir çocu 

jun ölümü t1e net celenen 
feci bir vaka olmuıtur. 

Akıncılar mahallea•nden 
kiremitçi Şaban k lZI bf'f 

yıncıı acı çıjlıklar içinde çJr• 
pınarak evine doiru kot · 

muıtur lta1kırıtına vetfıen· 
ler alevler araı ında kalan 

ledlğı t;kavet olundutundan 
yalcalanmıttır 

Yapılan ta hlcıkatta. Muı· 

tafaom. hala91 bulunan At· 
ıenln evine gizlice ı•derek 

yaılflraodakt Mükerrem OJ· 
namak (izere ıokağa çık 

mııtır Çocuk, sokakta bir 
evin önünde yanmak ü~ere 

yaı.ırunun atf!t 'nl ıOçl6klo 

ıöndürebilmteler<llr. 
ocakta ptfmt"kte olan 1eme· 

yanıklar de ı~ aehlr ıtttıfl anlaı1lm ftlf· 
memleket Btr tevden haberi olmıyaO 

ha1tahanealoe kaldırılmıttır. ıeksenltk fbtlyar akıam btl 

Vücudunda 
1ıörQldOiftndeo 

ko1tan manaah kar,thrmağa 
baılamııtar Mu ıırada Mil· 
kerrem bırdenbtro mangalı 

(izerlne devlrmft •e elblte 
lert l'teı almııtır. 

Çocuk, atrt Qz~rlni kapla· 

fakat Mükerrem çok lf'Ç· 

meden aldıgı yaraların le· 

ıırale haıtebaaede 6lmüı 
t6r. 

Hldlıt"ye adliye •erlyet 
etm •ıttr 

y11mell ylytnce ıanc:ılar içi• 
de kıvranmafa baıtamııttr• 

Ayıe &l memıı lıede aıır 

hutalantrııohr. 

H&d•ıe anlatılınca ıuçlu 

hakkında tahkikata batlııa· 

1 - Baıka memlelcetluin 
ballbnırdaki vıısıyetlrr1ne 

daır dökürnante olmaeı iC"P 
eden edeblyahmız, muhtelıf 
.. ha'arda temu etmekte 
bu.un1uiumuz memleket 
lere aid lf·erden tamamiyle 
b•haber bulunmaktadır Bu 
notcHnın Y"bantı edebıyet 

mııtır. 

Belediye Umumi Mec- 1 Uınumt M clısin toplantısı 
!isinde Gö .. üsmeler .. 

1 Son ai üşma~erde -5183 liil mDıakalen:n yapılması 
karaılaıt nU1. 

kıtaplar1ndan tamamlan.,,aeı Bele!lfye Mecllıt, 8. Naci anle11len mubteltf faııl ve 
kabil oldufu zannındll bu· Kodeoa:aın rlyatettnde top lerUplerdett 5 J 83 ltralık 
lunan1ar, tamamtyle acı bir !anarak giiıftımelertne de· mGnakalenfn yapılmuına 
ıurette yanılmıt olurlar. ttu vam etmııttr dair bütce enc6mentnin 
n~•I eserler , ne kadar bt Verilen kararlar araaında mnbataaı reye kenu arak 
terafane tıl.-alne tılenıin. ıunlar bulunmalctadn: ittıfakla kabul olunmuıtar. 
mOellıfın mılltyet 1nden n Ö Yıl ıonuna kadar yapa& 8 Hatan Baarf Çantaym, 
lhem btr noktalnazerına mHI lüzumlu a6ıOlen bızı korucu Gcretlnto gayri ka 
mutlaka maruz kalacaktır. ıtlertn tabıt11b bittıilnclen nunl e ldulunu ileri ıilrea 

2 - Yabancı memleket me•zu tahıiHtten, de.rot lıtıda11nı tedkik eden tarıfe 
lerde bulunan l~tııadl mü içinde ıarf edtlemlyerelt encümenlniA tnazbate11 

ıavlrliklerhııiz , vaı!ıfelert !====-============= okundu Mazbatade; bele 
ya!nıı ıabsi doı~ıı.lar1Da ma bl•mlyen ıözlertnitahrık eden diye verıi ve realm!eri ka· 
ltlmat toplamaktan ibaret ve ıathl etüd çerçeveleri ha nununun 43 OncQ mcdcluhıe 
olmadı,mı bilen ye alaka rlclae çıkaran taranadıkket tevfıkan alıoma1tna be'edıye 
dar bulundut. ları bıleünıle btr yerdir mecliılncfo evvelce karar ve• 
•ıler hakkmda neızdlerlode Rugünkü Türkiye, dGnkü rlldtjı, bu kararan umumi 
çahıhklera memleketleri la Türluyenin btr akıülarneUn· rneclııden de lt'Çtlğt, bina 
nıyabaimek imklnını 'eren den ve ml'!mleketln siyasi en1'1f!yh meratımi kanuniye 
unıur ıardan mürekkep ol içtimai baratuında yapılan nin ikmal olunduia 
mak üzeıe tt'feklcül etme· deiııtklıklerden dofmuıtur. l bl 1 

Kamil Ataltirk tarafından ve vı iyetçe te fi 0 unan 
miıtır . Müellıfln, (8uıüokü D btll V kll tt b ılı 

tam bır vukufa idare edl a ye e e ma a 
TQrkiye) adh eaerlnde bu iki id 1 -dr. tnlü~. 

len d•i•tıne dılYatıntn etuı are er umum mu ur u 
mühim meııeleyl t,,hvradı · ü i d d t mllli duvıudur Bunun her n n emr D e • mezrua ı 
~ını a6rüyornz. keıce maıOm olmuı llzım · koruma ilcretinln eıktıl ııbi 

ÇOnkti meydana ıeUrdıat d ahnmuı hlldırıidl,.i tzfth olu 
ır . t1 

Vila vet U muml 
bugün aaat on dö•tte 
lanarak i3rtıımelerloe 

vam edecektir. 

1 Neşriyat: 

Çocuk 

top· 
de• 

Çocuk Eı•rgeme KuruaııJ 

Gf'nel Merkezi teHf ındaD 
çıkuılmakta olan ( Çocuk ) 
adlı derıinln [72] net aayııı 
çıkmııtır . Yurt yavrulannırt 

Hl'ık. ıoıyal kült6rel du· 
romlarının lok ıafına ltizmet 
ed"n bu kıymetli deratyt ço· 
cuklara, ~ocuklu anrı ve be 
balarına tavıtye ederlı: 

Kur~an dertlerini Haıı 
Kurumuna ıerelim 
MÜFTUJ.01'. TEN: 

bu eser her ikı · ihtiyacı da fürk oaıyonallzmt, Oı . f\uyordu 

t~mamiyle tatmm e\cnekte :ııanh lmparatorluiunda aö · Bu miiracutln reddedılme· 
dtr. rtildQjQ ııbl btr ıeb11n ha · ıi hakkındaki endinum ma:a · 

Ruelhane dtrekt6rl6 
IOnGn ıeabttt veçhtle 11 
ıubst 938 Cuma g6n0 
Kurbım B1tvramıdır. B~y. 
ramda ke1ll~cek kurban 
ha••Anlıuunn deri ve ha· 
fıruklannı Ha•a Kurumu 
na verdiflmfz. rlbt deri 
ve hatınaklarıa toplan· 
maınndtt kap eden vardım 
ve kola yf ılı da ıöstermek 
borcmnu7dur. Zı.man1mı· 
zın ,.n mükemmel ve en 

Turklyc:'. her balnmd•o k .n. tmiyetine muınan .. at et · bata11 reye konularak ıttt 
i~eh edılmek ıuretlyle tama· mektedlr O , Türk mıllell · fakla kara!' verildi 
mıyle an atılmakta ve ıca n•u ı•oını yükıeltecek ıurel Seyrüıefer \altmetncımf'tl 
heden yerlerde d... mükem te dot-uıtur Am •I olan 

'"" e ne ele ölarak tli•ua ialenl 
mel bır etüde mihtenit IDU• J- k il I k tÜ ur naayona zm apı leo maddeleı hekkıııdakı en 
kayeıelt ma 16ınatla tuvar llay.>nların alümü eaoa11nda 

cümen mazbata" mesai en· 
edilmeUedır . doiınuıtur. 

cümentnr, ftnlver«lt"!de olıu 
Aym zamanda temamiyle "Cuu1hurlye~çt olmı1an 

• yan l"rıçlerin kurduğu cemi· yeot olan ıktıı&di malQmat bir Türkıye llerdiyemıyecefi · 
lafa da 'ifı· d'"'rec:ede atına yete yardım oluomuı hakkın " .., ı•bi mılhyetçt olmayan bir 
edlldttı 161tertlmt>kte ve her Cumhurıyetçt Tüı ki ) ede par dalcl cemiyet reisinin dilf'fl 

b d d bOtce eocüm~nine havale 
ıene •ıın a e o •~ne zar. iak btr ltıtıkbale dojru Uer· 
fında y11pılan mübadeleler lemeıınde muvaff11 k 0ıamez . ,. olundu. 
hakkında l.ifl bir matert}"al y eıhakkuk ~den Türk nu Yene 8. Naci Kodanaun 
(ma zeme) t~tkıl edt cek ma · yonahzmf, halka mil 1 var · baıkeolığ 1nda toplıtnan oıec 
ldm.-J da vetllmet,tedir. lıfını. ıerefınl telkin eden hı; yedancl inikat hırınrı 

Tür kıyeyt lenımak fçfn bir çok tnlc•llpları kaydetti celae mGzakereleriude de 
yalnız mibtecel hır tıtıfade tı gabi 1920 l!enu ne kadar ıu i~1er uzerto<l~ kuarlar 
yi ııtıhdaf eden bfr nokta\· münzevi veztyetlnde bulun verm•ıtır: 
nazardan bakmak kafi de- dutu herk•ıce ma16m bulu 80 Randıman1 t undt.n 
i• 1dlr. Ona tarihinin derin nan f ürktye, kıyafet , zihni yapılan üçüncü ne•I ekmek 
lıklerlo:ien ve gözlerimizin yel V P hay At tart l arı bslu ve un bıAkkındakt tft ltmat 
611lnde) aptıiı lnkıliplatdan mıodan diğe r miiletler ara nam ... ler müzaliere edılm lt 

bakma_k !asamdır. lebu mem ıınl\ ıtrmltUr. Saydıiınuz bu, ve mesai eucümenfn yapt iı 
leket, beynelmilel mübade tnklliplar, TOrk inkılabının tadtli.tla Hahkeıtrlt üntver -
lelertn ihtiyaçlarından doian bGyftldüfünü anlatmaktadır aite gençlerine yardım edJl 
cerefanları veyahut aüzel Hlılfet tle tarikatlerln kö· meti hakkındaki eneümen 
tıklerJ ele, turtıtlerlo doymak (So11u d6rd6ncQ •aJf•da} ma~bataıı 1Utfaklı kabul 

lcuvvetli eılihı ta•are ol· 
tluP.u m 16mrlur. n.,r h6 
kdmel h-ıva kuvvf'tlerfnl 
d11fma. 11 ttlırm,.ktadır. Riı 

de her f ırl!ltt"n httfade 
.. der4"k bu stllhlarem•zın 

çotalm~t11 için el hirltfıle 
çalı,ılmaıının muhter m 
hllllrımızd&n rica ofnnm· 

nama7!ı 

dakika 
54 

ed&ı rntttır. . 
Hi 'mı Yırcalının. mii•t•" 

bel t~htr h"rtta11 hududunuo 
meclı@çe tetk ·~ ve t~sblt olun· 
muı halclundaki tıııkrtrİ 'üae• 
rtne B Naci Kodanea bunı 
alt kanuni vaziyeti izeh et · 
mıştir . Uunuıı üzerine bu i1tr1 
mahatleın tetkiki : çın takrir 
möaakerednin geit.cek tçtt 
maa bırakılmHı ı abul olun· 

muıtur 

BelP.diye me~lıııi huı6n dt> 

toplaaa.:aktu 
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lcuku mev:ua ıtlak .olunur. ,ttt:ıt:tt:tt::tt:N:it:t= Tiyatro: 

ltUKUKİ BAHİSLER •. 
Buna (hukuku rnektube) de •• DO/( TOR ! 
denir B ir de (Hukuku ı•Y • Kasırga 
ri ın,ktube) vardır lci o da ıl Raif Demiralp ~ Türklyede tiyatronun he · 
b~nilz yaıılarak kanun ha t iç Ha ,talıklan Mıiirhassısı t men, hemen mGe11ıılcrlnden 
1ıne ıfraf Vf! nz olunma· it C H)ılao Ahmet Vef ık Pa 
mıı bulunan (fhfü adelttr.) t H astafannı Her • ,. m~rhum •. Buraa vahittin 

- ı 

ik ilını ukulc eıaa itıbu&le 
b 1 oluı btrııı (Hukuku Ta· 

liye) eteri de <Hulnall:u Mev· 
IUa) dı 

Huleec r b 'Jı u a il ye akla 1e · 

1 O> "•ıtaıı ile bulup çıkarı · 
an btrtalmn kavtdl HHI 

Yel buukt d 
d Ye fr ki ·zamanın 
•itı ••t rnel&lnın ı• yrılaı 

ftl•ıı l.e teha llof ve teıa1· 
Ylit etıı y 

e~ . •nlbu ıGn bu 
•lirette 

1 
J•ran ela baıka cah 

et e Olrna~ 

CGnce 1 t alı 1 DMo arda olan 
hl 

1 
" ; zell:l hak ve hakıı'I· 1 

bı ' tttrlk •e tayinde ıabtt 
ldr a~a , defıttnu bh ter••· 

tr. lu Q b 
d b 1 D lr çeıtt. yarın 

a aıka dOrlG olçüp tarta . 
... , :i 

d 
atta kavantıu mevau · 

.... hı 
1 ç bırııının mevcut 

: 
111•diını kabul etıek bale 

Dıaalaran kd 
C>I Je lierlne kuıı 
lıa~nlc efali mClteacldiJelerl 
cGlcl ında ate, cinnet, 1a1 kO · 
t .. a tlbi ahvalden Hhm 
•aa !>ır L ı · 

Vfcd ••o ve lemta bir 
t k aoa rn&racaatunı:rda b•r 1 

ka •tt kavatdı tıulyel huku. j 
1 
Yernu tevellnt ve tecellf ı 

tuııaa .. gurl\r(iz. lıt• bu eı 
....... f 

Uıuahndan olan 1a . 1 

rını ıorup aruak yine efsU 1 

mezkClrenln haksızlık oldu 
iunu •• bu ıuretle de u 
kulcu tabltyenln her yerde 
•e her mıllet ve cemt1dle 
lrr lr bulundufunu ıörür ve 
anlarız . 

Şu kadar var ki o fenalık· 
lan yapanlar hakkında icra 
11 icap eden cezaların dere 
ce -.a miktarım tayin ve 
takdirde her mtlleUn meftur 
olduAu t fddrt ve ıefkat Kibı 
muhtelif hı11tyata nazaran 
bu ıtbt furuatta buu lbUliıf 
meydana ıelebtlıue de e• 
aıa ıayri mOe11lr bulunmak· 
la hukuku bbllvenln ebedi 
fl!ltinl d•i•ıtfrlp hozmaz Bu· 
aunla beraber (Hukuku Ta · 
ltUye) hemen hemf'n yalanır 
ak ve nahaklıun ttfrllc ve 

tayininde bir mlkyaa ola
rak kahp bunun kunel le· 
ralye ve mle11ıdeıl de (Hu· 
kuku Me-.aua) oldulunu ka 
bul etmek saruretındey l z 

Çükil hukuku tabtiy•nın hak 
olarak kabal ettıjı bir hak 
in almak •e hakıııhk ola 
rak 161terdıf1l btr ffl re{ Ye 
izale etmek ferdi teıet,büı 
ile mftmkGn olama~np an 

Ôrfü adet de umuınl Y'! hu I• Gün Saat 15 ten • de bulundufu ıırada, bQtün 
ıuıt olarak ıklye! 1tyrıhı H:r ı: 1 tibaren An af arta- : memurların tıyatroya deva 
hldiıe hukul<u menus ile • 1 r c dd . dek" el mını bir mecburıyet haline 
hal ve ful ":ttileme~tği tak • a a esın . 1 • getsrmtı Temıı! olduiu ak· 
tirde &rfij Adde müracaat • Muayenehanesın . • ı•mlar meıru mazereti 
olunur Netekim kan1Jnume C de Kc bul Ve Mua- t olmakıızıa tiyatroya ıe •ml· 

• _ .. j )90 memurlar ya leczlve 
denımlztn 1 inci maddesin· • d .. 1 ' • yene E er. • edıtır veyahut inadanda 
de (k1tnun )Afzı •le veya ru · d 
hu ile temat ettıft bGtün ft:t:f: IC:t C:• f:tt:tf:tft evam edeue vazlfeıtne ol · 

mlye ıldnchıt d~ hu hayet verılirmtı. 
111eıelelerde merldlr Hak · 

kuku huıuaıyf"dfr Hukuku Zorla ınzellık olma& dı1e 
kında kanuni Lir hDküm bw bir darbımeıel vardır am· 
lunamıJ&D meıeltde hlktm umumiye tlbiri ıtharla hu 

kuku atyuıye dahi ikiye a ·· ma , uyanık fıldrl t bir idare 
örf ve ldete ı~re hllrmeder) adamı olan Paıa merhum 
d U 1 rtlıp. biri f hukuku umumı 

tyor. mumi &rfü adet f! bu a6zellltın mana ve ebem 
h t Ö fn. ~d yet dahıllye , dıjerl de huku· 
uıuı r u n et tearuz ehe mlyetıni ~orla da olıa lcaf a 

1a bt t h ,_._ d ku umumi11ei hariciyedir 
meıe n r rn@ae e &KKtn a 1 lara d"nk dedirtmek fçln 
hlklmfn dıfret k"aatyeıtne Hukuku umumiyet dahiliye yorulmaz bır .aı:hnle çalıı· 
baı o1ftn lrfO Adetle da bir hGkOmetln oahıiyeU ma· mıı durmuı. Buruda hali 
iret kau.lyeıl haricinde ve nevfyHl ttibarıle hatz ol tiyatro ıokeiı diye anılan 
fAkat umumi btr , .. 1cııd~ ma.ı IAıım g~len hukuk ve yerde tnı• etUrdijt hüyilk 

1 
olan 8rf6 ldt>t yekdiff'rlne yazalf ı ha wl ahkamdır kt, bu tiyatroda, tem11l verıldift ı 
mUtearız hl .. ıurette sı3r0n· da (Hukuku e&Hlye) v• (hu· akıamlar , memleketın mub · 
ıe hllclm huıuıl olan &rf8 kuku idare ) ve ( hu telıf ıanıflarana meoıup halk il 

ldetle hG1ıOmetm•k zarure · kuku ceta1Je) naınları ile üç kütlelerini btr arada ı&r 
tlnd~dfr fttf' ana hath olan kıtma münka11mdır Hulca· mek kabil o'urmuı 1 
(Hulrnlcu TabUv•) hur11da da ku umumtyel hariciye ka bu Ahınet Vcftk Paıa 
lrendlıfnf ıöderh() .. Kanunu na (hukuku düvel) · dahi de merhumun Molyerden lııa 
metlen•nh,, yu1carda arzet nımna çevirdı;t ttyatro kül · ntr . 
ttffm blri,,ct madıfettnde Huiııuku umumiyet harici· lıvah, idi üphanemı2in de 
f6rro l'1f!t d11hi fDk ite hl ferlı bır h.,z ineıt olarak ye ikf vey1' daha dyade 
kim lcendfıl TAii kaırnn ol neıtlden neıile intllud edip 

de•letlerin ıahıiyetl rnane durmaktad ı r 
nl haklılıi( •e haluııhk ol 
rna'k 6 
L ıere kabul •dılen bir 
•e1fıy t b 

' cak bir devletin meydflna 

Hvdı bu meaeleye dafr na 
111 btr lıald~ •azt>dPc~k tdt . 
ıe ona ıl\re h61rmeder ) Fık· 
raıına 2 .. firıce hllr•mln o 
• .-. .. te h"klunda letıhat et 
llll k1ttdeyt hukuku mev· 
zu• ka•atdlnd~n ad tle o 
ıtbt meuilde her hllcfm o 
kaide ve ugufG tetbık m~c

burlyetfnde midir? Sualine 
f ikrlmce hayır dem~k itte 
rlnı. Dıjer bir hlk1m o me 
.. ı., hakkında dı ha ıun 61 
il ve meıeleye daha Yllkın 
bir kaide ver. ''<' lıubık f't · 

vıyelerl beynindeki ravabıt Çok oülcür . Cumhuriyet 
ve mümııebat ilcıı onların f U devrin de, tiyatroya kırbaçla 

d e •n udndunu tayın· 

1 
elet ihtillf ite yine lnıan -
arda hl 1 ~ evcot o an htuı1at1 
'Dutef a ·d · \lu enin tesir ve hı· 
ı•·· d mın •n n~ıet eder 

d
Bunu da. btr mfaal ıle ar• 

' ey· 8 b ım. tr khaıeoln dlin 
1
' l•heı CSldGrnıeaı, yarala· 

'-•aı n 1 ' ıa HU çalmaet 6dQn,. 
•• 1 y 

eırasnet olarak aldıiı ıeyl 
ıerı " e"rnemeıl gıbı f ıtllerın 
~•lba1nen hak11zlalc: oldujunu 
OrGıt bir akıl ve t~mtz bır 

Tir.da.. l . • nıa lk bulun~n bl· 
Uin foaan1ar kabt11de teı .. d· 
dQd •lmeal~r. 

•~i zamanlar" rücu ve 
'lıGhtehf din ve mezbe-p ta• 
••Yan nı illet ve cemtyetlet 
llraınna ı •-1 reıe. bu huıuı 

haldundakf no"b• l n~zerla-
----

Grane sordu: 

Katı\, kapıdan baelut 
dffer bır del ık Hı•tut le apart· 
•andan çıkabtltr mı? 

Bayın De& 1nenfc bir ıe 
kilde baıım Miladı 
. $tındı aıcı tduıedc rere· 

\'ita hatırlama k in meta•ldO 
v bıçak ıakırh11 akan ıu 

un 1Dtültüı6ne bakim olu 
lordu Dea da)( , ıarevlzle 
"
1
1
• kBçük bir }Umru 1ıa . 

Jt1 .. a ı. 
"" Ya aadar kesiyordu 

lıtnıze baılamak Oze 
re bayar, Veatlandın evine 
&)rıl •a&tte gelmek mutadı 
nıı rnı d' O d Y ı. ıye Grane tor 

11. 

it Evet, aaat dokua hu· 
çu ta. Bayan Veıtland ıeç 
kalka d ' \'e erkenden r11hatııı 

alcrıeaıru iılen- ndf. 

- Kapı l<mldıl.ta n ıonr• 
CIQay t , e ıababı aparhmaaa 
•llQ 

l 
"V'e b.atk&l6anıuıı naed 

il rdtxı d s ruzi vazıh hır ıekU 
e hattrlıyor uıuıunu•? Dı 

Ye C 
bır r'211e gerevtze tıtahalı 
İ ll&ıar fırl ataralc. ıordu 
Çerırı 

Y• rıa11 I girdiniz? 

1
- Ş6yle ; bintıntn ılvil 

J>o lıl L 
aapıyı kudı ve 6nce 

:u~rdı, öb6rlerl onu takip 
1 
'' · Ray Bolıton ve ben 

e •on 
HQI" r& ıtrdık , zanaederlm. 

l•çtıld•D toara otur 

koyduiu ve (Hukuku Mvf'zua) 
dedll•mf kaaunla lıtlhıal 

•• baleden baılrn fare yok· 
tur. 

Daha ha.it btr tibh ıle 

(Hukuku Tabliye) mane't'l bir 
alçO, tHulculıu Mevzua) iae 
o 61rö •e terası1t lcullınan 

maddi bfr kuv•etUr <llye 
biliriz 

Hukulcu. Tabttye)'i bu kadar
cık arz Yfl! beyandan ıoora 
hukal&u lm""'luaya ı~çfy<
roua• 

( Hu~uku Menua) b~r mtl• 
'lettu refah, uıadl't. , .. ilme· 
tini temfn içın ah '- imı umum 
h~kkuıda IDl'cburultmttıal 

olmak 6r~re taraf, de•let 
t~n me\'l<ti m~riyet~ k()nu

lan kavantnln kiffulne bu 

mekten kanun lcenditint men· 
dmemtıtır A)nıu111anda 

hal.emin 'o rn~ı~le hıtkkında 
ki içtıhadı huku"u mevzua 
kudretin• hat:r. deilldir ki , bi 
ton hüklflm ar .. ınd vect 
b(ll tmtııal bt r lcatde olabil 
ı ln Hutıuku mevzua iki lu 
ıun o1up, birini hukuku umu 

belert araem~aki münuc- ıevk edi en ne memur ve 
battan b h•ı lcava!dln heye, ne de halk kütleııt mevc'Ut 
ti mccmuıuıı<i ır . Mukut.o tur z .. ma n v terbıve 
umumiyei hariciye dahi hu ntn yQ~ ıek kudretf, biltOn 
kulrn hututlyei düvel , hu medeni tekAmüllere liya '4atı 
kulrn umumı,~ı düvel nam· 1 olan mUletımıze bu ene ıji· 
lan ile ilcl kııımu.hr . yl ve-rmtı bulunuyor Tıyat· 

1 ro1u , dıne terbiye e ve 
llukulcu umunıiyeı düval, 

devlt"l lertn ıeh•iyetl mane 
yfye'~ri itibari ,le haiz olma· 

lan IAzım ıeJ.,n hukuk •" 
vazaiften m6nh11lıtir . 

t-fukuku huıuılye• düvel , 
muhtelif hükekmetlere men 
ıup insanların yelcdtft!rl ıle 

olan mftnuelıetlerlndrn Clo 
ifan hukuk ve vıuıfı tay n 
edt"n kavaotndır kı ekseriya 
tnuahP.datla tayin olunur 

AVUKAT 
l(os m Sami Payl• 

ah aka mız" .~deden ve 
bunun kırmetinl takdirden 
Acır, ( yo'ıazların ) Jat•dıfı 
bir umanda, Ahmet Vefık 
Paısnın kırbacını mazur gör• 
mele tiztmdır 

Cu.11huriyl!t ve ınkt16p 

yobazhıla "ölilm,. boru•unu 
çaldı . Yeni neıll fH onun 
b6tün benltflnt bütQn aız i 
hüvlyetlnf • yok . edecektir. 

•• • 
G t> ~'"n akıam, Yoiuullar 

Btrlı~in ın tertip ettığı m(iga. 

ma oda11na ıtrınce Sullt•1tn· ,-•••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ~ zan iyi l\Dlar bulunuyor, 
T0RKDILININ ROMANI TEFRiKA NO : 26 1 dedı. ın {bu •l•il poltıln tımldir J 

h111ret nlduın1 hatırlıyorum . 

Ar&.aaından koıtuk ve Z• 

Yallı kadını halı üzMiDt' ıe 
rılmlf gC5rdük Goz,~ ı ılyab 

aaçlu ı kana bulanmıı bir : 
haide uyuyor deıaebılirdı : • Aıçı, b .çıfı havada. dur · : 

• 
= 

muıtu 

- Hol ner~1e dof•u uza : 
, nn . dıjtr 11llkamete mı? : 

Yet ak oduına dofru 1 
luvrıhr 

Fakat ıu ha 'df! kalll , 
dııar1 lıaçmlllc ve a•aııı6re 

binmek tçln, hepinb oturma 
oda•ına ılrince)' ft kadar , bu 
odaların bırtn le bekltyebl 
lırdt . 

Katlycn Tony, aten 
ıörctl onu 16rürdü. biz k• 
pıyı kırarken ö llfaiıda 

kalmıth ve Linanın mildftrl 
Bay Vayrıe, pollıl ç•jıro>ak 
Gaere tndhen de o frlt 

f ı nlclea1 etn: 

· Bu hakıktateo fRyanı 
hayret . dedi: Emniyet ktlfdl 
nfn anahtarının eparhnıan · 

dı buluntlujuna ovice emin 
mlıtntz? 

, 

Bu aralık , Grane ıızhce bir 
ıerevlz: dah aıırmak lıt•cli . 
Faket aıçı ttırtçe baktı 

lt.J•D Dea poll• llaf iy~· 

! Salı g:nu akşam üzeri : .. • Uç erkek, V ut landın 
: ve kıırr11n ın apart· 
• • men 1e.rmm bulunduRu hına 

:~~··,'lllllill • 
•.. !:"_.,_.., : nın d ırFktörü Gtegory 

: Vay ne ile konucmr.ğa gitti· 
• -"'·-~-- : ler Fakat b11y Vayue, ıöbek· 
: it k1rtdık bir adam , Veat
: la nd1n l!antlDI 61dürmüt ol · • 

ÇEViREN: ı"<emal Demiray • duiuna inanıyordu. • 
• - Onun öasrine ateı et 

ılne gülerek. 
~ Anahtar orad8 dı. 

dedi. Gözlflrimle o nu. ehem· 
mlyelatz bif' kaç pa ra ile, 
çanlaııoın yanınd" . m"aa 
üzerinde ıördGm . 

Ya mücevherler•? Aun · 
ların \ahaııp çalınmadıfrnı 

bılıyor muaunu:ı? Otye F•nk· 
leateln ıordu. 

- Hayır hepıi orada idi. 
batta Ozerlrıde teııdıfı htl•· 
Vılliam• ıordu 

Nereıtoden yaralıuımıı 

tt? 
Baııntn yan tarafından. 

Onun üzerane an1tzın ateı 

edılmit slbi, denebiljr lct 
kındiıine ateı edıldtjınl g6r· 
memtıtlr. 

Ftnkleıteln laueket iıaretl 
yaptı . 8ay~n Dea mutfafın 
kap11uu açtı Ytı oalara çe 

lıı11ıa l apmndfl n çıkmalı miı '7e k•pıyı keııdbi kapa 
tavıl}'t> dtf mıı olmah, dedi Ktlldln 

- Omat ednım ki, zavftl anahtarları alelade bir ııçl 
la Veıtlend idam edilmede., 
kaUlt bulmuı olıuanır;. dedt . 

GrftnP. kapı } ı geçerken ~ 

ıtıman aeçı ona bir ıınete · 
ye uuılnı ıı bir pall:t:t uzattı 

· Oı?lum Ot!trolt da po 
lhttr , tlıye f111 ldedı . 

Grane hed•ye}·i lusbul et. 
ti ve rhk tamamen ıeco 

nfn kapladı~ı yola çı kınee 

b r hava ı•zı lftmbaın altın· 
da durdu ve pakeUni eçh 

P"kette bir rarım tavuk 
vardı. Grnne btr but aldı, 
ıeriıini btr kanadını koparak ı 

fınklutel•• verdi ve allf· 
ıQn(i Vıll&mea uzattı. 

Grane hff çelc•nmeden 
tsvuiunu ııtahla yerken: 

·- P•li111ı ba7al1nda b ~ 

tarafından kopva ~dtlemez• 
lr r . 

Sıkıntılı btr tavurla Ye 

duaıt 1 e nu~ıgu l bir papaeın 
azametli nezakettle, ıorulao 
ıuall crf! 

verdi . 
hevecanıı~ <:enp 

Ev~t . methal kapm müı· 
teına apartmanın dahilden 
ktlttli o ldutu muhakkaktı, 

zira o bütün pençerelertn ıür· 

aülerioı yoklamııtı; yatak 
odalarının birinde klm••ntn 
aaklanamıyacaAına aynı dere 
cede emindi. 

- Evin pollı baffyea•, Mi· 
ke Sulltvanın, C tevanda ha 
raket etmlt bulunmaaı cld 
den tallılzllk eıerl, çtlnkl o 
h•dtHlerl te1n edecekti, de 

Hol!ivudda 
Sakaf sız keçi gürühf so 

Holltvudda f ıl&m tı1erl) le 

ulreıan adanılar, ciddeıa 
takdire deler kimı~ler .. Ne 
ler 1apıyorlar, neler tcat 
ed6yorlar! Şımdı de hay· 

vanların clnılnl deilıtirmi 
ye baı ladılar: Boya kutuıu 
ou, f1rçaaını ellerine aldılar 
mı , ldl bir eıf'il, yaban 
eıelloe; büyücek bir boro 
au ta vuı lruıunı döndOrl· 
yorlar. 

Bununla beraber,. ıeçen 
lerde KolGmbla ılrkelfn tn 
maklyej memuru mOıkll 
bir vaz•1ette lcalmııtır. ~f
mal•J• dai larmdan ıettrılen 
bir keçiye makfy•J v•pıl· 
mıı . Fak at, b•rdenblre ke· 
çinin bUyOk br lcu.uru ol 

<lufu aarülmüı Meler bu 
clnı keçeler ıakal11zm•t· 
Sı udyoda bfr mGnakeıa 

baı 1 amıe: Sakalııa keçi olur· 
mu? Nıhayet takma bir ıa· 
kal yapmıya karar •erıl · 

mlt·-
T«bli keçi sahıbı buna iti· 

raz etmemtı Etmeıtne fm · 
kin var m•? Keç•ıtne haf. 
tada 750 dolar 800 Türk 
lira11) 6crtol vuillyor . . . 

mereye ıeımek IOtfOnde 
bulunan biipülc halk yıf1111 

nı, tahneden a6rmelc farta · 
tını bulan herbanıl bir 
&t fm•enın, ıurut ve iftihar 
duymamaınna fml<-in yoktu. 

lnaan, ıahneye çe.-rllmtı 
bu iki bin çıft 16zde, "Ata· 
tür" ., neılının ıönmez ıııfı

m ıörerek ıli•llnün kabar 
dıfını httedıyor. 

Bu rafbet, Halkevlmta 
ıeoçlerlnfn '"nal lıtıdatlara 
na oldufu le adar, yoluulle 
rı a6ıetme-k husuıunda hal· 
kımu:an kıymetli alAkaıına 

da ıüzel btr delildir 
Kuırga iımindekl ptyeı 

ve ondt'ln ıonralct mQztklı 

re•G ıOnl oynandı Genç · 
lertmı2 her z•man olduiu 
ı•bl, ıene yükıek bır lu•· 
biliyet göıterdtler. 

M. Oözalan 

dı . Aıana6rc6. Ton1de ıiıe 
k1mıenin çıkmtt olamı1eca • 
~ın ı ıöv ltyecektir, onu ıör
mekle- ty,ce kanaat •etlrlr 
tnia • nız? 

Fto!tlellein: 

- Veetlsndın anahtarına 

ıelfnce, dedi, onu görd016 
nüze emin miılntı.? 

Müd6r: 

Hiç tüpbeılz, dtye ce 
vap verdi. Para ve d ler 
anahtarlarla m11anın ftze • 
r inde ldt . PoUı ve bi :baaı• 

l: om•ıer Sttom daha bıda· 

vette anahtarla kilitlennılt 

bu apartmanın ehemml1ett· 
nl anlamı•lardar. 

Va)'ne, iki eltni Boronun 
koltufuna da ya nara le yerin · 
den kalktı 

Ya timdi , ba1lar ·· 
Grene: 

Apartmanı ı(iratle 161· 
den geçirmek lıUyorum, de· 
df. 

MüıiOr ceHp verdi: 
Maaleı~f. ba••n Ho· 

ıan iıminde biri oturuyor 
ki , Ştlpheıtz lıttyecektlr .. 

Fakat bay Veatlandın 
apartman ubıbt oldutuno 
zannediyordum. 

Filhakika 4'yle, falı at 
ben kiraya Vf"rm•ıtım . 

SOR 0YOR 
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Bugünkü 
Türkiye 

(ikinci sa yının devamı) 
künden ilgıuı, grt'gortyan 
takviminin VP. günün yirmi 

Yeni Fransız Kabinesi N a sil Bir 
Siyaset Takip Edecek .. 

Malüm olduğu üzere, btr 
ıçtlmai ve ıtyui sulh prog· 
ramıyle mecliu: çıkan yeoı 

-Challten ps hü&.ümetı . 1 mu· 

dörl & at olnrak kabul. dıl , 
yazı ınkilapları. ka d:nlnra 
müsa\'ll.l hakkı verıln esi ve 
ha fta la ta l ı olare k, pınarın 
kabul O gibi ilah ... 

- halif ve 102 müıtenkıff' &\ar 

Takvimimizde en uf ak bir 
değlfikliil yaptırmak için , 

maruz kaldığımız zorlukları 
hepimiz biliyoruz Türldye· 
de yapılan Jnki lepların aza · 
meline ve çetin mücadele 
!erine dair bir fildr edtne
bilmekliAımiz için yalmx 
bunları derhatır etmek ka
fidir . Devlet bakımından 

Türkiye, deilımesi imkan ha· 
riclndt olan cumhuriyet tek
linde bir kanunueıaıl ka 
bul et mfıtir. Hüb amel icra 
atı ya1 nız bir fırka tarafın 
dan idare edilmektedir. TOr· 
kiyenln lkUıadi hayatının 
eıaa hatlarına ıelince, mü· 
ellıf bize-, ziraatın ilk ıaf· 
hada mevki aldıfmı bildir· 
mektedır. Türkiye bir ~ıra· 

at memleketidir. O. bir zl· 
rai inkılap yapmıttır. Dev· 
lelin yardım prenatbtne i!ti. 
nal eden bir ıtyasetle mah
ıulitını çofaltma bakımın· 
dan inktıaf etmektedir. 

Bay Manrskonun jltlfade 
ettiği metodları ve eld~ et 
tlği neticeleri büyük bir all
ka uyandarmaktadar. Kendl -
ıl de, okuyucunun ve pra 
tık bir adam thttyacının ar 
zularını kift derecede tat · 
mtn etmek üzere zengin ma 
ldmat vermefe çahımııhr. 

Türkiye aanaytıeıme ba 
kımıodan çlftçı memleketler 
aıbt ıanaylletme tıiode bir 
tahavvül ıeçırmektedtr . Hu 
noktalnazardan, faktörle 
rln unayileıme huıuıunda 

aarfettıkleri ıayretleri ve tk · 
tiıadi cephenin deiıtllrilme 
ıl dava11 etrafında yapılan 
müoakaıaları takip etmek · 
ltğimlz faıdeltdir . Bu ıual 
Türklyede de mılQmdur: Sa. 
nayi ve yahut ziraat 

Burada aanayileımenln btr 
makııat veya bir ihtiyaç için 

olduğu münakaıa edtlmek 
tedır. Tetkik ettiğimiz bu 
eıcr bizı l>u noktadan d., 
tatmin etmektedır 

Aynı zamanda da muva 
tala yo ' ları, ticaret. mail ve 
kredi teılolat hakkında biz 
zat el<J,. eylemekle kabil 
olabiler.ek kadar kati ma 
lümat dıı vermektedir. 

Bu eıer hakkında yazıla 
rımıza nıbavet verirken mü· 
ellıfin Bükre-ıtekt yükıek 
ticaret akademJsı gibi Ro. 
men mekteplerinin yetltltr· 
melerlnclen olduiunu hahr 
latmftdıın geçemlyecefiz Ne 
kadar çok otuna olıun bu 
gibi eserle. in tarihi ot büyük 
b r memnlıolyetle ka ydetme 
ğl daimn 1 teriz Bu dda 
bunun. yukıHıda bahıelliğt 
miz huıusat için bir mıul 
ve ıkaz otmaıını temenm 
~deriz Bizim ikti1adi edebi · 
\'atımızd11 bu gıbl eıerlere• 

daha Çc.•k zamana ıhtıt•ft cı 
vardır ... 

,. ...... ~~····· ........ .. 
: TURKDiLI : 
: :Pa:zart<'&inden haak11 her : . ~ . 
: güu çıkar . Siyasal Kazcte •. : 

: Yıllığı : 800 Kurut ~ 
: . ltı Aylığı:400 : • • : Snyıaı : 3 : 

: Güiıu geçmif nvılnr lS : 
• k ~ • uru~tur • . ~ . . 
: ADRES: : 

ıı 501 reyle itımui ku.e n 
mıttır . 

Cumhuriy~tçi ft duaa)'on 
gruplartyle aağ merkez grup 
ları müıterıklf ktdmıılar ve 
M . Berıery de muhahf rey 
verilmiıUr . ( Mü~arünlley 
htn müfrıl aeğ ceıı ııha mt n 
ıup olmayıp, mi>ıtalol ıol 

partisı ezuı oldt• ~u ka) da 
ct\;ğer ) 
Tempı ve İntranılgeent 

1ıantt ini bu n u,·nffektyeli 
ıüı prızle karıalernekta ve, 
halk ctphuıne dahil oluıa· 

yan parttluio ttı Ozehe"t ve 
ya i ltıol<if rderlerlcen, hO 
kdrr.et beyaoname1ınden zi 
yade, Chautemp11n, ıeçen 

hafta, l<abıne latıfaaı gilnQ 
ı6ylemif olduiu akıli.ne ıö:ı· 
terle amel etmtı olduklara · 
na kaydetmektedirler. (Mez 
kur aazeteler. Chautempıın 

komQoiıtlere ıerbe1t1lerıne 

iade etUAlnl kasdediyorlar) 
Saf gazeteler partılertn, da · 
ha ziyade, hükumet icraata 
baıladıktan ıonra, durumla 
nnl te1blt edeceklerlol be 
yan etmektedirler. 

Sol gazetelerıne gelince, 
" Republique,. bu muvaf · 
fakı yeti çok alkıtlamakta, 
" Oeuvre,, memnuniyet be· 
yan etmektedar . " Huma · 
nite" lıe daha ziyade, halk 
cephesinin yıkılmamıt oldu 
ğunu müiiyım bir ~\ ltnola 
tebarüz ettlrmeie •. çalıımak· 

tadır . " Populaire ,. aazete 
ılne gelince, " Bracke .. in 
çok mutedil ve büklimetı 

teıci eden beyanahna 
kabil, Zyromıkl hll lk 
hesl proara mına ıha net 
hükumeti devirmek 

mu · 
cep· 

eden 
için , 

partlıloan var kuvvetiyle ça 
hıtığını çok ağır btr ltaanla 
yazmaktadır. l Zyromıki S 
F. l. O ıoıya i iıt part11inio 
en müfrit ırupunun il deri 
olmayıp. ~ ıoıyallıt harp ,. 
grupuoun llderldır . lıUtraden 

S. f l . O . partiıınde üç 
grubuo mevcud olduğunu ve 
artık Hlumun ıözünü lıtedt 
it gibi geçlremedlilnı, bu 
nun eo bariz mlsaiınt de 
ıeçen hafta . ıen departma· 
:ıı ıoıyallıt federuyonunun 
konıre1tnde 8lum ve Paul 
Faure grubunun 6, Zyromı · 

ki grubunun 7 ve Marceau 
PıverUn tea11U elliği .. lh · 
ulalci ıol .. grubunun l 4 
rey almıı olmasının teıkil 
etttğtol hcıtırlalalım . ) 

"' Le T emps ,. gazeteılne 

göre : 
Mecliı l n . yeni Chautempı 

ka bineıine karıı eöıtermit 

olcluA"u hüınij kabul htr ıür · 

prb teıkıl etmekten uzaklar, 
Koınüntat le rln, mur&kabuine 
devam etmf"-k ıstedikl~rl 

h6 lk r.ephe~i ekıeriyetine 

hiç olmaurı muvakkaten .-. 
dık ka lacekJ., ,. mali'ımdu . 

Diğer taraftan sala bir ıiı· 
tematik muhalefette bulun 
mamıı olan mutedil curnhu 
rlyetlerin de, htç bir mark 
!i .. ti ihtiva etmeytm bir ka 
bineden muzaheret lerlnt ~••r· 
gemiyeceklerine ıOph~ tdıl 
mem~ktc! idi : BALIKESİR TÜRKDlLI : 

~ ............. .......... ı Demekkt , Kabine reiıi ta 

rafından, geçen hafta ıöyle · 
nilen ıözlerin teılri altında 
kalmıt ve bu sözleri teırıa · 
men tasvip etm~ı oien mu · 
halefet , rejimi ve memleketi 
her taraftan tazyik eden 
tehlikelerin tenkil çareleri 
hakkında ıarlh tzaJıattan zi · 
yade, ha lk cephesinin me · 
zaya.ı, ıerefl ve letetıüdO 
hakkında ıeıtafatlı ib&rrleri 
ihtl va eden, bü&i (imet be· 
yauname.lntn üzerın<len ıün· 
ıer geçirmek lıtemtıttr. 

Bız, el<ıerlyetın bu aerıtı 
lemeainden encek men nu 

niyet duyabtlirlz. Çünl< ü, 
buna imle in veu n dOnk ü 
gevııme heven devam tl 
meae d•hi, bu k eyfiyet bir 
taraften , cuar hurtyetçt '" .. 
lib ilzertne müe11e1 bir ek· 
ıerlyetin , ez çok uıak bir 
lıUkbalin tahminleri haricin· 
de olmadılnn albtermekle- , 
diler taraftan , vatanın lcen· 
dlılni tehlikede hi11etltil her 
zaman. ıly&1etlerln D".Otare 
ke ilio etUlı.lul memleketi· 
mlzde, milli lttıbadı temin 
eden ruhun daima yeıamak· 
ta oldufunu ecnebilerin göz 
lert önOode iıpat etmekle 
tkl t6rl6 faydayı tbtıva et 
mektedır. O halde, meclfıln 
yaıamadıi• dünkü aüniin 
ehemmiyetini JıUıaar etmek· 
ten çekinelim; fakat hiç 
btr ıeyi halletmenılı oldu· 
junu da kendımizden 1akla 
mıyahm. Mali· buhran, ıü· 
nün meıeleıt olmakta her 
zamandan ziyade devam et· 
mektedh; Frank, heyhat, 
tehhkeden kurtulmut vezt · 
yette delildar; lkuıadl vazı. 
yet ıOnden ıüne fenalaı· 

maktadn; Beynelmilel em 
niyet temin edılmit olmak · 
tan çok uzaktır. Diter taraf · 
tao , ıçtlmai nizamın te111 
edıidljınl, dahili ıulhün ta 
hakukuna yeklaıılmıı oldu 
iunu kim iddi<l edebı lir? 

ltın doiruıu, herte)', hemen 
hemen herıey mual 0iktadır 
ve yepılmağa muhtaçtır. Nıçln 

mı? Çünkü, markıiıt fırkalar 
f arkalar hOkücnetln harı 

cinde bırakılmıt vazı 
yatte iıeler de, ekıe 

rly~te dahlldırler ve Chau 
tempı kabıneaınm istikbali 
münhuaran olanların elinde 
dır. Hunlar ıhtJlilcl hare · 
ketlerine devam elmeia ka · 
rar verdıkleri takdirde, Chau 
tempı tlmdiden hezimete 
mahkumdur, çünkü, milli -
yelçl bir tekılde kareket 
etmeyi teahhüt elmit olan 
mütarünl leyh marktıısllerın 

mütalebatını , kendi ken 
dini ve radlkalıı:mi inkar 
etmeden , tıı 'af edemez 

.Journal dtı De bata 
qa:ıeteıine göre: 

Hükumet heyannam .. ain ln, 
f rankın muhaftt~ ıurnı tf'oıin 
etmek için yazılmıt olduju , 
eıçıkç& görülmektedtr Me!t"-

le, krediyi, tuarruf sah!ple. 
rlnl ve ecnebi maliyecileri 
temin \ ' l" teskin etmelıtlr 

lliikumettn ıi)' aae tınt iki 
fıkır lt>tkip ~tmektedh : Ev
vela. ''mooetaire" hürrıyPf 
hal~ kında tenıinft t ve hüdçr 
tnuvazf!neıl ha klunda vAat ; 
aaniyen milli müdafaar.ın 

tenslki 
Bu son dava, evvelki 

hükumeti r teırnfından th mll l 
edtlmitti Chautempıın radt 
kal lıül,(irneti, hadiıelertn 

zoru karıısında rnarkıiıt sl
yueti uykuya ~yatırmak 

mecburiyetini hi11etmi1 bu
lunmaktadır: hadisatın ma
hiyeti , thtılalci slıtemlerden 

dahi\ ku vvetlidfr . 
Hükömet beyannamesi, 

Cheutempı tarafınden, takip 
etmek niyetinde olduğu btr 

alyaıetten farkla bir siyasete, 
ekıeriyetın müzaheretlol cel· 
betmek gayetile 1azılmıtlır. 

Kabine , müfrit radıkallerl . 
eoıyalııtlerl ve betti komü 
nısllcri teakin edecek ibare 
lerı li ullannıakta baıiılık et 
memtıtır. Boı ün hunlar bek· 
lennıekte idi. Fakat mesele, 
vazıh ve ıarih mahiyetini 
ancak bir kaç befta ıonra , 

kabineyi it baıında gördGi6 
mO.t. zaman, inkt1ep edecek· 
tir . 

Ştmdiltk ıunu ıöyllyelim 
ki, hokamet ılyaıeUnln eı&11 
M. Ceutelr'pı'•n ıu ufak 
cOmlealnde mOndenılçttr 
"~ lyaai buhran, halkın meıı u 
mütalebatıoı, milli menfaa 
tin m6brem iceplartle telıf 

etmektekt zorluktan tevellüt 
etmttUr. ,, lıte hafızlarda 
naktolmuı lazım relen hır 
ltıraf . J 936 de, milli fcablar 
bu mCltalebatın tatmlnl ut 
runda: kurban edelmtıtrr . 

BugünkO kabinenin meztye 
ti, bu ıeylertn fark1nda ol 
ma11, bataaı , açıkça bir lnti · 
hap yapmama11dar. Kabine 
bir müphemiyet içindedir 
ve aaadan da, ıoldan da rey 
toplamak için çabalamııtır. 
Hükdmet, ıımdıden ıki ek 
ıerıyete malıkttr:):Hrlni hak 
lı oıduju ıünlerde, dıjertnl 
hak11z oıduiu yünlerde kul 

lanmak .. için. 
Epoque ıazeteıinde Henrt 

de Kerlll11e ıöre: 
Möıyö Cbautemp1ıo , rey 

lerin temin etmekte ıörün 
dükleri emniyete itımadı 

var mıdır? Bunu kimıe id
dia edemez, 

Geçen ıün, Chııutempı 
taratından , yol verııen ko 
müoıaller~ mumadeyhın ar· 
zuıu hılafıoa, ekıerlyele gir 
mit bulunuyorlar. Bu vazı 
yette kabıne reı11, onları bir 

daha kovmak ceaaretını göı 
teremedi. 

M Delboıuo ipka edıh.hjı, 

M. Mcnchamdeau ı l~ takvı · 
ye echlen M Boonetın avdet 
etttt hükömetm ne tarata 
meyil edeceil tahmin edllebi· 
lır. Bundan baıka, M. Chau 
tempı. nutkunun ıonların 
da . hükumetinden btr intıkal 
teıekkülü milU ittıhada bir 
adım gibi bahıetll. itte yüı 
muted•llo lehde rey ve rme 
lerini ve miilt guruplar& 
mensup dtğer ... blr yüz ktı i 

otn de "l~yhinde rey ver· 
melcten içtinap etmelerlnf 
izah eden keyfıy~t budur 

İnt ranalgeant gazete•lode 

Galluae eör~: 

M Chautempı, aradığın 

dan çok büyiik bir t-kıeri}•et 

bulmuıtur Bu tlLib tttıfa · 

kın , bir ta bi1eııln netice11t 

ol dutunu ıannetnıtvoru!' 

Memleket endiıelı di r i1un 
elan dolayı M Chautemp<11 
tlilrı ıöylediğl sözler üze • ine 
delil. fal<at grçen hafta 
ııövlemit olduiu ıözler üzeri 
n~, taıvlp etmeğt hazırdır 

Mem leket , komünistl eri 
kovmak ceıaretlol gösterm!o 
olan v~ lhtil ntcı olmaynr. 
bir adama mibaheret e lm't 
bulunmal4tadır Bu müzaha 

Balıkesir Askeri Satın Alna 
Komisyonuttlan: 

Ayvalıkta Süvari kıtluının tamiri için 21 I Ş~~t Ht38 
pazarteıi ıünü ısat 15 de açık ekıtltme ıuretlle ouka"•· 
leye beAlanacaktık Kıymeti muhammene1l 3000 ltraalır· 
fsteklılerin ıarlname ve k~ııfnameafnl görmek ;in htr 
gün ve ekıtltmeye ittirak edeceklerin de vakti mUfJenlo· 
de ilk teminat akça11 olan 225 lira teminat mak\Jzlaril• 
birlikte Edrenıft Tiirn aahnalma komtıyonuntt. mir• 
caatları 
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Balıkesir Tapu Sicıl 
Muhafızlığınlan: 

Kazaıı 

Bal ıkeılr 

Mevkii Cinıi 

Çınarlı kuyu nam Tarla 
dlier ıazgan de 

tetl 

Hududu 
Dolu: Demlaan .,. 
k11men Pabufu Şe · 

rlf ve Mandırl Emtlt 
Batı: Kuru Ônu tar· 
IHı . Poyraz: 'elimi 
ye maballe1tafen D•· 
mlrban. Kıble Tab· 
talı Mehmet •• in• 
men Erkek oilu 
Mehmet Emin tarla· 
lar1. 

Evaafı ıalreıt yukarıda vazıla tarlanın 1ahibl Vtdani1• 
mahallesinden Tahlr otlu Demirci Bektrtn ecdacındaD 

mOotekll ıfınehlz mala iken 1326 yılında ölümtle 1Plra., 
evl ltlerı Havut, Vasfiye, Aılye ve Oavudu terk edts: bun· 
fardan baıka varlı bulunmadıjıns dair ve bu verese meı · 
kur tarlalaranı namlarma teıçll ettirmek iıtedtklertndtn bu 
yerin mülkiyyeU hakkında bfr hak tddia11nda bulunanlar 
vana 20/2/1938 tarıhine mü1adtf Pazar acına matıaalirıe 
tahkik memuru gönderilecektir. llio ıününden evye\ Ta· 
pu Sıctl P'-uhafızlığıoa ve yahut aOnOnde mahalline ıele· 
cek memura m6racaatları illn o1unur 

retınde devam edecek mı 

dir? TabrıkAtçıların nufuzu 
altına ıırmezıe, evet 

Echo de Parlı ıezete.fn 
de Martin · Mamyye göre: 

Açık konuıalım. H6klimet 
relıl, aajıo ve merkezin ma 
ne~lyahnı kırmaya ve bu 
ıuretle eluerfyetfo daJllete 
ıapmıı olanların airmuine 
mani olmaja çalıııyor ve 
ıollar mürne11lllertnin direk 
tıflerlnl tatmini ve halk 

cepbeıine, kaybetmıı olduğu 

1 ihbarı dejıl fakat_muhafaza 
etruek ııtedıiı zevahiri ıade 
edmeje_çabalıyordu K11acıı 

M. Chautempı bir hızıblar 
polıtıkua_aüdüyordu . Hadı 

, satın buıünkü ıekliod~ , Lu 
meı l"'jln kolay bır meılek 

oldujuou ıöylemekten lnılı 

na ederız . Yalnız , bugünkü 
vekayilo vehametını .. azarı 
ıubara, alarak bu meıleee 

tülukün zaruri Le lakkı edıı 

meıloe tee11üf etmekten 
içtinap edemeyiz 

Repulique gazeıinde , bu 
iazetenın müdürü ve radı 

kal - soıyalllt fırka11 

mn nüfuzlu bir aze11 olan 
Emıle Rochea göre: 

Mıtıi ıtuhad temin edıle 

cek midır ve dev.ıulı btr 
tekilde mı temjn edıJ~cek · 

t ı r? . 

A fttn mecliıinio hararetle 
hüıniı kabulü, v,. melıuaan 

meclisinin hemen hemen itti 
fakla rey verıti ı ecnebi 

memlekette, derin bir lnikaı 

husule getirmekten hali kat · 
mıyacat.tır 

Ki,.,, hükQmet beyauna 

mesinin muhtevi bulundufu 
vaRtlerln ıekil ve ha vativel 

ıkttaa p etmelerini lgter de . 
yardımını hu mübrem illi · 

hat eıerlne , memnuniyetle 
ve hüınQniyetle ıetırmn? 

M Chautemps irade ve 

hibnü niyet ıahlbtdtr . Ko 
münlıtlerJn mOaahereUoi 
tlmdihk memnuniyetle kar ~ 

tılaraz. Fakat dikkat "e 
teyakkuzumuzu uyutmuı de· 
llllz 

L'Oeune ıueteainde A" 
dre Guerine aöre· 

Herkes , komünlıtlerde., 

aai merkeze kadar, hlll6 
metin fcraahnı beklemekte' 
dır . Ve yeni it ılaUiıü m 
nuebeUle açılacak i 
nakaıalar, partiler~. durum 
luım aöı.d4"n geçirm•k ·u 

utrnı temın edecelıtlr . 

Hu kilbine tutunabll ~celc 

mtdır" vt>ya M . Hulumun 

derptf et mıı olduğu bır mtl · 

İ i lttihad kabtnui }olund" 
bır ıntık ıd kabinıoıi mi ola 
caktar. 

En çabu l ınhıt6t r(!t-n 

kom btnt'zonlar , br:r zıu11a11 

doğmalarile t erfthf!r Ö1 •c~" · 
leti te hmhı edıle-n ~ombtoe • 
zon ar rt eiıldır . 

Raıka ıaeztede: 

M. Cbautempı "YDI u 
manda mutedlllere , hatta 
mu haf azakarlars httap e\mit 
ve onlardan, lneıltz muha· 
f azaluirlarıuın kear~tle göa 
termit olduklan realist hfr 
ruhla hareket ~tmderioi ve 
" içtimai adalet )·enl re)tmt 
yolunda ıayri kabılt lçUnab 
olan tekamüle. tttlhfl .. tme· 

lerinl iılemtıtir 

M. Chautemp11n her aa -
man. dünkü gibi dıolennıe · 

ıinl ve aolaıılmuını temen · 

nl ederiz 
M. Blumun hük4met stt • 

fanda derplf etmtı olduıu 
u genltlıemit ekıerlyet. mec 
ltı aaft0d" t"h"kkuk .. tmlt 
oldu 

Bunuo. ulnız., dahilde 
yapacaiı teıtr dejil, fa"at 
hariçte de y•pacaiı teılr 

dolay1&vle , kendı kendtmtıi 

tebrik t deltm . 

3ah ıbl ve Bao rnuharrırl: Rahketlr Mebuıu H . KARAN 

Çıksrım Genel Dırekt<hü: FUAT BIL'AL 


