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• • ! «Hayatım»dan: : 

: H. Basri Çantay 5 1 
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Sansor Ali Beyin mektubu: [1] rukeden nd dilen Ayvalakh 
Yunanlılar eıascn Oıme.u 

<(Çoktnnberı kt:rne.lt lfbyakla 

beklcntlea Yunan Sa ltbı. 
abmer heyeti pezartul ıa

n8 bir Yunan torpltoıtyle 
Ay•alık Umanıoa geldi. Tor
plto bo~ zdan gö -
rOoQr görünmez evveli mec 
llıt umumi az 11ndao (V ul · 

llkt) efendinin fabrlka11 dü
dlk çalmak ıuretıle resmi 
lıt kbale mibareat ve niha
yet b'ütOn fabrika düdükleri 

ile kilise çan"m da buna 
tıtlrak etttler, kaıabadakl 

umumi cu~u buruı ıayanı 

temaı• ıd&! V atandaılarımız: 
· - Ztto Yunantıtan, zito 

Veolzeloı! 

Narelerfnl atarak sahile 
koıuyor, müslümanların feı 

JerJnl yırtayor, her türlü ha 

karetlerl mubah aörüyor. 
lardı. 8 zılt1rı elbfıetlle ken· 
dlı nl denize atarak, torpl· 
toyu öpüyordu! Belediye el· 

Y rına, gazinolar arasına, 

köprü bııfloa giiya nlametl 
ılhek olmak üzere büyük 

Yunan bandıralı uılmııtı. 

Heyet bu mahıerl cüouo ara· 
11ndfln llerl~dlğl zaman• met· 
ropoltthaaeye de gidilerek, 
nümayııler yapıldı Salibi 
ahmer heyeU ıle birlikte 
ka1mak m M6ıyö (Şlmlt) 

de bulunuyordu 
Bu heyette vvelc Oı -

manlı ordusundan keçmıt 

Ye mahkum olmuı Ayvalık
lı doktor (Mtbalikl) ile mu 
kaddeme Ayn,lıktan ali.ka
ımı keserek Yunflolstana 
ııtrnfı eczacı (Zafarakı) de 
celbi enzarı dikkat eyliyordu. 

Salibtabmer Aynlıkta 16 
ya ııhbl ve insani hizmetler 
ifa edecekti Halbuki Ayva 

lıfıo, bükfameU Oımanlycnlo 
klfl mıktMda doktorları, 

teıkılah ıhhlyeal mevcut ol 
duiu gibi, hıutalık namına 

da htçbtr ıey yoktu. Bu 
heyet bette ılyad bir emel 
ile ıet lgtl Kendilerini mu· 
hafaza tmek üzere de Ay-

vahklalardan mL\lyetlerloden si 
lihlı ffrml kadar asker bu 
lunuyordu. MöıJ ö (Şlmlt) 
kendlılntn Ayvalıkt o vaki 
tlki.yetlerf tedkık için gel · 
dii Dl söylerolı, civar kaz -
lar eırafıoın tamamen cel 
bini kavmekamlıktao lıte 
mitli. Bergnınadan bir he 
hct geldi . Gerek bunların 

ve gerek bilumum rueaayl 
memurln!o arkalsrıoda bı · 

rer Yunıınlı ve mOıellib aa· 
ker ikame edilmek suretlle 

zav llılar divana çekllmtı, 
kaymakam beyin odeaında 

Möıyö (Şımlt) ahzı mevki 
eylemlıtt Mumallflyh hazmc 
dılemlyecek ve p~k ağır bit 
nutuk ile muılüman k lble -
rloi deltk deıtk etml~U (2) 
Kaymak mı k6za (Osman 
Nuri Bey) bu nutuk karfııın 
da hiçbir ıey demfyerek, 
hatta merclfnt bile haberdar 
etrmyerek derhal verilen 
evamlrl lnf aza kıyam et 

mitti. 
Evvelce Yunanlıtana hicret 

e!dlp de malları emvali met-

[1] 27- Şubat- 1919: (SES) [2] 
Bu nutuk ve cevabı müteakip 
nuıhada idi. 

Beyin müsaadeılyle henı4"n 
kamılen Ayn.lığa gelmlf, 

mülhit bir hidlıe çıkarmak 

üzere muntazu ı fınat bir Ya-

zlyet almıılardı. Şimdiye 

kadar btr htı ylı müılümam 

canavarca tahkır.dorp ettikleri 

ve keaUklerf halde, bunlar 

blr türlü aörülwüyor, görü . 

le:mtyordu. Ayvalıkta tehcir 

meteleıl yoktu, hicret vardı. 

Ve bu hicret de bükümctl 

Oımaolye tle Yunan hüku
meti araıında tanzim ve 

imza edilen protokol ahkl· 
mına müatenld bulunuyordu 

Kaymakam bey zavallı la 

lam muhaclrlıerlnt evlerden 

çıkarmaya teıebbüı Ye hatta 

Ayv lafa lıtanbuldan vua

tr yerlerden relen müalfünan 
t6ccaran bütün kıı Rum Ye 

mOılümanlardan satan aldık
ları y11fların ihracını da - nut 

ku kati mucibince men etti. 

Heyetin ve Yunan torpl · 
toıu askerinin çıktıtınıo ıkin 

el rünü metropolltbanece 
göaterılen lilzum üzerine 

batta Ayvehklı ( Yani Hacı 
k.umtu)oun delaleti ve blr Yu 

naa zablttoln refakati ile 

ark1&larına düıeo terırlerden 

bir cemml gaflr müılüman 

evlerine hü..:uma ve rtiya 
taharrlyata baıl dılar. 

Müg\üm n mallan rup 
Ye yajaııı ed!lıyordu Bu 

meyanda tahııld rlardan bi · 

rlntn hııneılnden henüz mlk 

tan anlaıılarnıyan emvalt 

miriye de gup olundu Me 

ıeledea habrrdar olan Oa 

ıuan Nur! Bey metropolit 

haneye mOracaat etti. Fakat 

galeyanın meni kabil olamı· 

yacaiı cevabını aldı. Faz a 

olarak da yajrnacıların ya · 

oına reımen birer df' patlı 

tef a lk edıldı! ( Y aol Hacı 

Kumtu) asıp eılyor, Yun n 

hükiiinetlni temı l ediyor, 

tllm iltlkli.l eyliyordu, Bu 

nun hakk ındA hiç, hiçbir 

ıey ytıpılmadı. Rüfeluıaın 

dao 60 ayıtk olıtnların lılm 

lerlol de ayrıca )"azacağım. 

MemurJn ve muheclrlnl fıli · 

mfye muthlt dakikalar ge

çirmektedirler. Evlerin tah

liyesine, zaptına, yııfmaya 

tlddetle devam ediliyor Za. 
vallı memurin tlelerlat ba

rice nakil teıebbüıönde bu 

luouyorll\na da ııhhi veza · 

lfi ifa ıle mükellef Salıbt· 
ahmercılerln mümant\atıoa 

maruz kol makta ve hınl na· 

kilde bile eı1alara ıup edil 

mektedlr. 

Hükumeti maballrye cid 

den likayddır. 

Müelümaolora yapılan tah
ktrot ve tecavüzat ve vu· 

kuu muhtemel ıeoi taaıuzat 
karıısında dvar köylüler 
aballıl ıaleyana relmtılerdır. 
Gayri kabili tamtr hadisat 

Yukuundan korkulmaktadır. 
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Te spor 
ramda urs 

Ebedi Şefin 
Tarihi Saa i 

S ~hir e k ~8 a oışında rn~salsız taşman ga ri Hm
nu sila~ı r hak md n stl ı uamela y pılacek . 

Gi iyor. 
Bursa kulüplerlle bayram 

için maç org ntze etmek üze· 
re Bursaya giden bölge 

ranıyor. 

lavfçrcde maruf bir 
uuıl fabrtkuı, lzmlrde bu· 

lunan mü euıllne blr mek· 
tup ıöndererek, Ç o l~kale
de Cocılt hayırında Atatur· 

«Ta~ınwtıııı yasak olmıyan 
ıı lablarıo lım Ye ıntamı hak
&nndakl 2637 sayılı k rrn 
nuo 4 ncü ve 2559 ıa 1

1
1 

polis vl':z fo ve u.ıahtvet 

kanununun l tın n ,.e ceza 
kanununun 9 ncu mnddelf!ri 

hükGm1erlne göre. ıehtr ve 

kasaba dı§ında ruhsıı hız suç 
tefKtl etmlyen gayri memnu 

aılahlnrm dahi z bıt ca up 

tolunarak Mtl i Müdafaa Ve· 
kileU emrine verilmesi ikti

za etmektedir. 
Bu suretle elde edilen s • 

lihlano mü dere!lne ~arar 
verllemtyectığl gerçi teh ylz 
ma:bkemc-tıı1oln mOstekar lç

t lha dıod& n tıe d bu lçtlhed 
yalnız. m6Mdffe karan veri . 

•emlyecf'ilne m6ted tr o up 
ıözO geçen kanunların tanı 
dıiı ıaUıblyete binaen zabı 
tace znptedılmlo o\en bir st· 

li.hm 1 hlbtne ıadeıtne kararı 
vertl~ceğtot ifade etmez. 

Bıoe~nıııleyh, ıebtr ve ka-

Amer·kadan 
Gelen Otomo• 
biller Ucuzlı-

Son meTllıa 

ticaret anlaııuaaı ayın on be 
•inde mertyete ıtr('cektır. 

Yalnız ani ıma lcabahnd n 
olarak her iki taraf için bir 
ayblr hazırlık mühleti kabul 

edılmııur. Kufıhkh • uhrılit 
ve ıhracat 15 ıubatla baıh· 
yacaktır. 

Y eol anlaıına ile her ika 
taraf da bözı mallar için 
rümrük h rlfelerinde mühim 
miktarda tenzı lit apr.oıı 

lardar ve bir çok m~llar da· 
ha ucuza satslnbılecekUr. Bu 
arada Amerlkadao gelen oto 
mobiller bu güne.kadar o l11n 
fıatlıırından ltt, dt yüz 
hra ·adar dah ucuza • 
tıl bilecektir. 

Buna mukebıl Amerika 
hükiimetlde tütün, incir, 

üzü<n tç fmdık ve dlğe lr· 
çok mehıullerlmtzln gümrük 
resmini yüzd elli en deha 
fazla iodtrmtıtlr. Bum htul 
lerımızde Amerıkada bu gün 
kündeo daha çok· ucuza ıa· 

hlacaktır. 

Llva hültumettn lo [Jl naz rı 

dı k tını celp elroenızi re· 
ca ederim » 

t:rtesı günü (27 Mut 1919] 
Armutovaya miitt)vecclhen 

h reket ttlk. YoldB (Rııhmt] 
adınd. bir ıaldnin ..,.. icraya 

f alıy t etmekte oldu unu 

l§tlmııUk, ldırıt vtmcdlls. 
Meamııflh öyle btr ftdam 
do raıtlam dık 

• 
[S] Hangi «liva hükumeti?» O 

zaman Babı!li, liva dahilindeki 
üç bine yakm eşkiyayi bölük 
bölük kendisine istiman etmeye 
mecbur eden mutasarrıf (Hacim 
Muhiddin Bey) i azletmiş, yerine 
(Hasan Vassaf) gibi tirit bir ada
mı yollamıştı. 

ıaba dııında iz oıslz t ııoır

ken zabıtaca zaptolunarak 
taııyan hakkmd t ktbat le· 

r&11 içln C M U lığloe tev
di oluntrn gayri memnu sl
lablua müteaıltk tıler hak· 
kında etraflıca tahkikat ve 
tedktkat yepılarek fJlltn suç 

teıktl ctmedlif aolaııldığı 

takdirde f aıl haklund ada
mt takip kararı ve rlltnekle 
her ber ıılibıo zcbıtaya la· 
desi ve bu husuııla yapılan 
ıncelemelere rıığm ı n itin 
mahkemeye lottkal etmesi 
ve mahkemece de kezalik 
ftclde suç uoıurlıırnı n mev
cut o mı dığı görül~rek aa· 
blblnln beraettne kar r ve· 
rilmesl halinde ıllihın, lu' 
nuni ullhlyetlne blnnr.n za
bıtaca zapt dıtmıı oldu~u 
esbabı muclbestle m6111dere· 

sine ve a sahibine tadealne 
dair kerrır lttih11zma r:nab 1-
elmadıiı eur tinde veri'• -
cek kararla fşln ıona erdi · 
rllmeaı icap eder. 

Cenup De ir
yoll rı Muk ~ 

velesi. 

entreoörü 8 S lahattln dün 
gelmiş ve b yramın dördüncü 
ve beılncl günlerinde Bur· 
ıa Acer ldmenyurdu Ye M e
rlnoı fabrika talmnlan!e bi-
rer futbol maçı elmışhr. 

Acar ldm nyuıdu, bölge 
mlz güreıç ler ini de tııtemfı 
Ur. .. 
Ucok ~ kımı , 

Gelmiyor. 
Evvelltt ıayırnız.da, lzml 

rln Üçok takınunm cuma gü 

nü tehrtmfze g"l rek Tek 
spor kulubü tle Şt'rait ve vezl-
yet müsait olduğu taktirde 
lld maç vepacağ nı yaznııf 

tık .. 

Ôğrendl~lmlze ıöre, dün 
Üçok im iibündf'n cevep gel · 

mlftlr Bu cev~pte 21 ve 22 ıkCn 
cllı ioun tarihlerinde lzmtrde 
ilk maçlrırı olduğu ileri ıürQl 

mekte ve bu yüzden d velin 

kabulün imkan bulunamadı 
iı btldMlmektedlr. 

Avcıl r ~ulô~ü H lkevine 
bağlanma k ran vermemiş 

ün ha yatını kurtnrar:' ca · 
Un, tı&lınm veyahut fotoğ

rafmm kimde bulunduğunu 

haber verene 1000 İsviçre 
f '&ngı v rec i lnl ve ıe ti de 
250 000 Frarga oatıo 1 bi
leceğini bıld rmt5tlr 

Bu saatin G neral Le1· 
manln ö üm nden sonra bir 
A erlkalı t rafından alındı· 
ğı z nedılmektedir. 

• Oca-ara a 
ğı Top antısı. 

C H Partlıl Kar iı oca~ı 
dün akıer 1 toplcnorak oca
ğı dgtlendlren ıı1er üzerinde 
görü§mü§l~r •e kararl r ver 

mlflerdlr. 

Harap 
rü Y e i e 
Y apt;: ılacak. 

Çay dere&\ üzerinde bu 
(unan, hayvan ve odun pa· 
zarına doğru gtıçeo köprü 

Nafta Velıil(·tl tle Cenup Avcılar Kulu ünün yaptığı nün harap lr v zl)•ette ol ... 
ıeaeltk toplantısında Halke duğunu 0 zarı dikkate alerı demlryolları Türk anonim 

ıırkeU araund yeni ve hu- vıoe b 2lanmak huıuıundıı Belediye bu köprünü yenıdeO 
müoakaıa edıldfğınl veneticedc optmlmıumı karart ıtır-•ucuai bir ttllAf name imza 

edılmııtır. Bu huıuat itilaf 
name tlrketle 1938 yılında 

Y pılan Uilafnamenln oo do 
kuzuncu m ddeılniD birine!· 

buna karar verıldlğfot dün V y k d b l 
mııttr a an a işe ~ e-

ki aavımızda yazmııtık. k 
A l K 1 ~ b"" d al- naca tar. 
•cı ar u u "" eo ----dıaımız bır tezkered böyle bir 

korarm veril edttl baldlrll f 
fıkr sının htbfkmdao tbar t me~t,,dır. 

u t Fiat
ları Yak ·e iyot bulunmtıkt dır ltılifnatn ye 1 

rör~ lrketfn bugün •ıtet 
mel<te olduğu Çobanbt'y 

·f\ u•aybln , D erbcs ye - Mar
din, Ctrabluı (Karkamıı) 
limon hattı, kmmlar üı:erl 

nde normal tıletmeye mahıuı 
olarak yenıden yapılacak 

huaat ile yeniden 11ahn 11lı

o cftk muharrik ve müte 
harrtk edevnt teni ve tlfıve 
mabtyt:tinde 1ayılec ktır. 

Yeni yepılec k ioıaat bt· ı 

tlrlllp N fıa V kiiletlnce ku· 

bul edildiği tarihten itibaren 1 

elli yıld ve elli mÜllB f tak
stlte amorti e1ılecektlr. __ ,. 

• .. 
yı Az Fakat 

Tı tün E ·ıece • 

a rif te~l i ğat dergisi. 
Maarif V ckaletınln neırı 

ne karar vereceğini yazdığı 
mız teblığot dergisi 11e~ınd21 
çıkmeğa beıhvacakhr D r 
gl her pazartesi günü neşıo 
lunac ktır 

Mektepler de gönder:lecck 
::>lan dergi, muallimler tt1rli 
fındnn olrnoacnk ve tmza 

edilecektir. 

P ra c zalaum mu~tevi 
ilamlar. 

Maliye d lrelerlne lcvcit 
olunan par cezalorıDt muh -
te\•I ilimler bııkkıod Adli 
ye Vekaleti alak darlara 
ıu tamimi göodermıvtır: 

«Türk ceza k nununun 
dei•ıen 19 ncu maddesi mu 
kabltnc ıamll olduğu cihet 

lnhıaarlar Vekaleti mem · 
leketlmlzde tütün zırantlnln 
inkıır.f ettlrHaıeel için vl la 
yeller elıle kaza kaymakam· 
lan ve beledıy lere bir ta 

ı le mülh1tlrnt da dahli o!m k 

1 üzere mezkür maddenin 

1 meriyete gıraıe 1 n d e n micn göndermitllr. BI.! ta 
mime göre tütün ttnot kala 
rnıda fazla miktarda ekilen 

kalltest düıü tütünler sa 
tılemamakta ve i lenmekte 1 

dır. Bu yüzden mü tahılt de 

zarar görmektedir 1 unun 
için bu ımotakal rdakt zür 
rnm az fakat ı ; cloı tütün 
yeUftlrmelerl t a V8İ)'e edil 
mel<tedır. lohı arl r Vekfı 

.leU bunun içtn bütün mın

takalnrdR <•kılmest ıcop eden 
tülün tohumu nı-.vtlcrlnl tes 
bit derek vilayetlere btl

dirmfıtır. 

evv 1 ve merlyete gir· 
meslnt mütea\dp 
938 ıcneal birinci 

kanun sonuna kadar hük
medilerek lnf az edilmek üze
re maliye dRtr lerln levdı 

edllmıı bulunan par ecza ı 
nı hl\vi tlnmlnrı ayrt avrı ve 

bunlnrd n teh l ıedılerek •a 
de edilenlerle henüz iade 
edılmiyenlerl iade tarihluılo 
bırllkte gfüterlr tanztnı olu 
orı cak CPt velin kuıe. btr za -
mendıı Vekalete gönderllme
ıl t mfmen btldlrthr,>> 

Son günlerde yumurt• 
fıatları yükııe ml~Ur. Büyül< 
111ndık yumurteları 31 32 
l ra ye lrad r çıkmııtar. Buoıı 
ıebep yumurl DlD mevalrll 

doleyl!ıle z lm ııdır. l( ğ' 
lerdcn ıelen yumurt noca1' 

dahildeki ihtiyacı le r~ılıya· 
bilmektedir. 

Bu yüzden-talepl r o'du 
halde ıehrJmizd~n ~ıstanbul• 
son beftolar içinde bfrkaÇ 
ay evveline n zaran çok aı 
yumurtc e"vk edilmektedir· 

a ıköy 
. 

yesı 

e 

hi
tah -

Snrıköy, [Husuıi} - Ba.1· 
rado bir aç sene evvelt01 { 
ıelınclye kadnr posta telgr' 

memurlu!u b lunuyordu. 
- jO Buranın o zamao kuçi\kl6 

ve posta tel r f i l r loln "ı' 
lıiı ileri ıiirCilerek bu l;,ı.ı· 
lat lofivedılmlştl. 

He.lbukt bugün S rıkof' 
poata fUbt:slne büyük b r 

ıhtlyaç hluetme tedfr. N:1 
htyede kozacıhk, tütün gl 

i ler o t rlhlerdeklne oııı• 
rao çok artmışltr Bu yüsde~ 
t cari itlerin coğnlrnıuıı d0 

k 
,,, 

lnyhılle poıtııhaneııtn te r it 
tesi& edtlrocsl huıuıuoda h 111 

büyült arzu ta§uıı ki Cl1' 1 
Bu ihtiyacın temin edtlırıe~ 
için V alı Etem Aykut d O' 

• gul bulunmaktadır. 



t 

.. 

.. 

f 
• 
" 2 

ç 
ı 

ıJ• 

' ,,f 

- 18 IKINCIKANUN t 9S9 -TORKDILI 
dl L fil 

~---

pı ~ - _ i Po i i ı 
Orta tah -(b-:- ğ 1 •• /D Yıl_ evve or~ularmm ~ i ltm a tu'unau nuntfka. 
mur uk i~i: tır liş ~lmak e- J ~.:ouıu~.n dogıuya oto ıtes i alıma dön 1 e yolun~ du 

Me 1 , esas ı 1'T t on Muoth aolntımıısınd D o 
kot nı~r •r konunu muv • ŞQT fır. be ri 12.9 Evlül) üçüne" R h z man, Hohenzüllerto ve 

encumeni k - istisna d 1 1 d ı_ u e y Habpıbur t t e l evvelki ü e 1 meal gibi kan11.llt meto i~ eurette <<M!ltll- E h l g mparEttorlukları , 
P •• rak 788 1 n ve h 1 • v- • kın it d ınemurl numara l ı ma zur u hrı llere mey - ropa » yı inşa ile m e•guld- g et e artan hoı-r k d o y • ur. nutauzluf • bült üaıleriot d anununun verıntıtır. Bu mahzuru ov•ı J•••ı ha•l•sını vüeu ta k unu gozöoünde tu 

rnernu 1 eğl§tlr n ve ortad o koldırn ok için tart 1 de getirmektedir Demek 1 - ra ' •bloka yüzünden eı . 
r rım fe ( ) k t • 

1 

sen kepnh 1 k 
rn"'h ız ' ç n yen• ve mcı f aydındaa ıoora lyoruz ki yirmi ıene e'fvel i o an e onomlle-
nu: : ~fiküınler ko~a~ h . b,r de (ücret) kelt.neol llive i ordularının tıgalı altında bu. :t: yeni kaynaklor temin OJestn ı m k t'dl lmlttfr. 1 lunao mmtakalar b - d iye çalıııyorlardı. 
n b ıl~ın 

1 

• uza er. • I- 1 , uıun e Uk 

klı tkler ya~ıl~or Uze:tnde t• d- :ı emur Olabilmenin şarllall' dolirud• n doiiruy• veya bıl. k '"!na. deha o zaman, ırdağ proJe ler, Te- Projede memur o l bil • vaoıta otorlleıl ltıno d" mdc r ezı Avrupı:. devfetlerln n 
R ll'lebu u v '°' 1 1 ıne k oD· gı a anbarı 1 il k 

• la Vektlı 8 e •oıutay n n ıort •rı teob ıt edlltrken me yolundadır. Almanya du 19 Ş e 1 edıllyor 
la dok . Faik Ôztr k fU ea01lara totinad edılmı . timdi, 1918 de hem ordunun -ı.,;ı ubatıa Moıkovn re· 
teklifi ~iz ark daımın keınun tir: f ba kuınandanhg"'ını hem de ~-- oln raktbı otan Klc• bü-

e bük• Al ' aumelt mü ı ~kurl r kanunu u;:eıın me- 1 Mılli hizmetleri ken· mon ve Avmlurya dıı ha· Lllovskd m os ıl erin n Bresi 
1 Y•pı'tn• • n değlılk- dı öz evliitl rına hHretmek konlorını o kadar tlddetl 1 l e ayrı bir muBhede 

d ~ uzer h otoılt ı t c mza adıhl rı h b 

d

'•' liiythodan ~ •zırla d en n h a k ı ol- meıgu eden problemlere Vtyono eri gelince 
lr. oıuteıekkıl- uğu lbt bir ecnebiyi im- h•n•-r meseleler kar11S1nda rakl donanınıı ve bay· 
Projenin me h tzm tinde kutlanmak bulunrnaktadı.. anmııtı Gıda meBelc1e· 

1 d 

ınucı f tt h 1 S • . rfnln ötesi d Uk 
r n e b lb P ıebeple 

8 
yen ükumeUn h • Opheslz aradaki 'ou ben 1 n e, raynaoın , : assa uıuıı ) ayrı meıı p teliıkkısı il yent memur mu avele tle bunları fatih 7.er iği fazla ileri g-ı- k b anr.ermeınlzm fçıo e bu 1 1- d d o urm e lr ma n iv 1 • h Yarattığı tb . e akktnto 1 atm etme•I de her zaman oğru olmaz. Bununla beraber dutu 1 ı." a ükınüode ol-ınektedir otayaçiar izah edil- ç n mümkün bulunmakta tarihin bu Hfhaııoı kim' k d 1 ç • Ruı meıelealnlo 

· evlet d - d en 1 erine - d 
nu, otoriteye ~ ınemu, U· ır . goz en geçin• birçok ben - kilde h mcıal bir ı•-
zlyetierl n k ·••ıı olan va · 2 - Ackerlık, kendı ka z er noktalardan hayrete Bu ollı_ ihthnall •ardı . 
eden proje odlıa.,nd n t rtf nununa göre yirmi dilımekton kondl~I alamaz (S gOnk_u Hııler polttilca 

«- M yor kı: !hin lk" • yaıın • onu do.düncü I " f d ) 
emu,

0 

c anunund boılonmak. boylo bir c z tehdidi altın bu - " ' • 

8 

"''Y•nlordan k moınur ol- tad;r ve yhml bir .. ,ton glrılmıı bulunmagı holleri- bl d memurlufu lltlyeoler tefrık edecek aU surette eve memurluğa alınnnleırın nln de 1 r eu fBzla oldu>1· murlnrı il. ve butün me k l d ğ memu:" uğıı mani ol aralarınd n. bKu zaman 
b .uaı61 d • aı er iğe ç fmlmaları ilze· u u leıbll edtl tıllr. hanı muıa aka lmtl ılecek bır k •ireaıne alo- rln•, ~e• •el h tzmellerlnde Buıünkü mernu•l•r kanu- k lyapılarak ehliyeti daha 

Bllı&kfa ıataa yokt bırdenblre m-hı b ço o anı rn 1 k mernuru ur. 1 u m lr dur nu namzetlik müddetinin faydah ö - emur uğa almak 

IO>lara ıöre muhtelif ba- !un uk vOcude gelmektedir. en az v en çok olan h d b g ruldQiüoden projeye 

talar He t muhtelif vası. uund•b b k !erini • - 1 u maknd t ru•etı avııf etmek •ı • kendilerini tayin ederek bu bod- ı dd 

1 

emin dlcl bir vardır M za yetlıtlrmek için d ) ler arasında bir mu-ddet teı ~ad e fllve cdtlm ıttr. Şu 
rını muh k • eıela nıem . lıl e v~rl f!n b .a ar ki rla 

T 

• •mat k u ~me er bu yüzd•n levnk- it edılme•tnl hu•uıi konun- 1 ~ nın naaıl yapıla 
ürk ceı k anunu il a;ufa u " t k 1 ca151 ve mO b •-•nunu b e R•• ıua lır. Bunun ara bırakmııtır. H lbukl d _ b •• •••nın ne gl-

run hareketi ' lr met11u için de memur olr:.btlmek let memurluğu namsetlcrlnleov ki ıeklllera ti.bl tutulacaiı 
meal erlnın muh k yaı· n 1 anun mev ı 
b 

ve cezala ~· d ' an yirm i bir olarak t a h eeç receğl tecrübe müddeti· d ıuu o maktan uıusundr.. rınıo tayini idi t:»uvafıktır 1 b b ziya e niza l 

l 

o mcm 

3 

- D n lr irine benzemesi Y k mname ere 1rlre 

"' ı veya f ı . urun tn A k 1 f k e ce madd 1 d 

h 

ama .-. a· s er ık htzmctlol a at buna mukabil tec -b e er en oldufu 

lzmctınl d • ınaaı ve Y•p d ru e için • b rı atıni 1mcı an memurlu~a alı· müddetinin hitamından ev· yrıc h' metin yazıl-
••kkat b 

1 
ve .. mu n n f • mamı t h u UODla., ~ ar l ııi hizmete çeğmld•· vel ohllyetetzltfl ıörülenle. 1 ır. 

lçbtr fark fQt11 nda. gl ıa h Bugü k-k '•Dl 1 m n gene ym mab rln lzmetlne nihayet veril- n u memurlar konu 

1 bugünkü az. ialbu - zurlar vardır Şu kadar ki , b ou, terfide kıdemi 
nununun hu-k~eınurl r ka a,.erlı " mes. ve e llyell görülüp de ı tutt ., eaaa umle I l l ge Y ramadıkları on- memurlufo kabul edileni - '· ugnn• dair yalnıı bir 
ıneınuru11 es ,ı ı ne göre 8§1 anları da m ernurlug" a al- rln namzetllkte geçtrdıı-ı el 1 w.anaat vardır. H lbukl kı hırt Dl ı vaoıllarınd ınnm k •er demin ti k I< ••ııı olın kt • an • için hı,bır ıeb p müddetin de memurluk hl 1 mu a bir hak ola -ezel ı k . ~oktur. metinden ••yılm .. ı muvaf:k rak kabulü a&la düıüoüle-
tıldarı rnutt::~ulrların yop- t 4 - MemurlarJD aıhhahnın görülerek madde m t 1 mu Zira bövle lfü hal lda· Yı h•lk .... e erden -'oia am ol e o re k 1 • larafınd u m """ ve boık .. ına buna göre hnırlanmııhr. ilme n zmaaının ehliyetli 
rnc edtlen t an ikame geçecek bir hastalığı olma. M 1 , . e erde bulunmnu fmkan1nı nıo Devlet Ş•~ınıo ı davuı· malorıoo dikkat etmek li.- omur arm SIClll&rl: •ekleye moruz bırokınok 
- uround - zımd .r . Memur! ı ıll neti ı d auCSI aıraaınd • gorül arın • c eri ne •U CU•ft ojiurur. llöyfe ol· 

t 

ıı:. ft tnetn 5 O retle t t 1 ki •sı muam 1 l urull ' P· l rta tahıtlt bitirmtı u u acağına delr eıaa . ma a beraber kıdtımı ve 

e e er htz o lı k ti k d veya 1 h - h ı&et hatası ma11nıo memu•luk için ayı •• ayrı bir fuılda ı emin vermekte olduğu 
kik ed fr neo P-la olduğu tel · •••• ı bir • rl oldu" gö•terllmııtır 'f •blidlr ki bir bokkı da h!ç tonıınamok 
ta e.-.. ar nı aca lı: nok elzdır: Şu k d k gu oüpbe tatbikatın icap cttlreceg" l ıc bir haksızlık olur . 

.... urun • - ti l a ar i vazife lı· kili tini ifa 1 •mme h zme yen •• rasında ilk tahııl - er ve uıu' ler hakkında Bu •ebepledlr ki bu hu· 
Bu lıı""meetfınn e ·te olmaoıdır. den daho yilksek l" talımatnaweler yopmakta oustokl maddenin •ozıl111ınd 

f 

... tal ılıhip o lao b 1 ma umata hükiioıet ıerbest ol•caktır. t fi h ı ır 
eter b0ledı r d vlete u unm dığı zo . • er uıu•unda ehliyet ile ehemmı yelerc ald olmaoı m • n o devlet hizmetini me De>let teıklli.hnda bütün kıdemi bkl•tl<r rek ıklo lol 

H 1 

Yeti haiz ..ı 1 murauz bırak k memurların vazifelerine ve bl d a bukı 
1

• h acğildır d k m zarure tini huauai y 1 r eo gözönünde bulundur 
tarif ed kayl ada memuru d • •rııl•mıı olmak llizım- •ı•ma ıa .. arına ald mak eHsını lemin ve boıko 
me lıı er en, y pılan 1inı ır. horekotlerlnl tnklp etmek lil- tnrlü diltünmek lhtımolınl 

d 

zmetlerinln 
1 

6 - y b zuınu 6tlkirdır v bunun t v let atd 

01

..... ya nızc n ancı tle evli 1 amamen ortadan k ldır _ 
'" mnnın Tu"rk ı. 1 - ya9a· çln (umumi 1 ı' d k dlyelerde • 

001 

ve hele- nil lurü ü~erlnde • c • olre•I) le· c oarth bır ifade ullanıl-
lfa cd 1 amme hlz:metlnl Y pacağı fena t 1 1 1 sbl~I lazımdır. Şu kadar kt mıthr. 

en erin t lf Ü a r er• bu - 1 oy le bl bırakıl •• hortclndc g n mfioakoı ya 1- r leslıl birden kur· Memurların tetrlfat ve el· 
ma51 esaıı h ra uzum bı · mak huıuıunda au-çlük ol- k edılınltllr. mu fozu 1 mıy cok kodor vuzufla d • ap hu•uıolı ve gerek mu 

1 

n flfılmıı bulunm •-t d uğu inkar edilemez Bu iti baberelerde kullanıl c ı_ ti 

b 

ıte rnülô hazalar nun tçtn ı · K ır Bu· kolay!ıkla baı rabilmek 1 1 " ikatta tes .. düf • ve tat. azım gel n 1 k ilk d ç n birler tçın buıünkü kanua-
ttlafl ... edılecek ıh- yJdter konulmuı ve k• . , a ımdn yaloız bir k111m da bulunan maddenin proJ·e· 

ar meydan lan evvel Tü 1 nl ah- memurlu lçlo bu uıulü tat 1 mak dü - bmıkmar r tabiiyet bık v ye a ınm un• lüzum görül 
b f1'nc .. ıyle b çerea ond ne&•· • Y v•ı yovaı ~lier memlıtır. T kdlrnamelere 
k aııdnd• (bu kanun: l•:fın mak ıureı~:ı.•onra nlkilan- biltün memurlara teımıl et dair olan maddeler buaünkü 

8

Y ının k I 1 re) y tı nıemrların ha- melidir. Bu dü•ünce kabul e• 1 d fık gö -ı onu meoı muva- •r•11no k • ••ar h'eılnde hazırlan 
•u mn ıtnr. Y•n ene bil arıı ID•k lıtı- edden 29 19 numo ra lı tadil mı ıtır. 

Bugünkü memurlar k ı•bbüılerıuı:•l:e bu. türlü te k nunu ile d• teyld edıldl· Projeola diller f .. ıllorı ıu 
un meıouru t• f nu çılmek içi b onGne ge- ilnden bu kanun ile mevzu kmmları ibllYA etmektedir· 

f 

.. d 
0 

lr dd h T h il 1 · 
v •ı urı ar ıoda ( en zırlamnııtır 111" • bo- ükümler Uiylhaya küçük • v musme elerl ve toh· huıuıi büıcelerden umumi ve 7 _ M bazı fıkralorl• nokledtlmlı vıl ıebeplerl, tn21bat cezaları 

k) a 1 l k emurluk f f tir. lozlbat komisyonloh m•m 

it a ydı m evcuttur B •Ye>ell nokt •re 1 ve • " Ur· •yıı. devleıın uroumı b.: ı.ıw ., ıaz • ., ··~~d•n •nıa Memurluğa !ayin ve lerli 11 
1•rın mezunıyeıı •• ha•taı.ı.. ~::de~ VNI D ft)DI bir p:. ~:r m dd de l~•d"; ~:iı~:r lakdir usulü: ::::i.~.e::::."u~::~ID :"~:~ 

de •dil uer ·t) kelıweılyle ifa 8 l\?emurluli• ilk alıaacok mıyacokluı hareketler 

1 

...1 rru-"ıl yol ı k d l - mem ı olan ebltyetltle:erı nraaında ıe '-ı:.l ı ' •e-r nae .. k uy a en 1 e- l ur uğa &a et emri, azl , t•teo el 
.. •n ° an nıa.hkü manı 1 b 1 k )O' icap ed lunı tartlar aramak d 1\ etlerin çl e 1 meal lçfo açı memur çektlrmentıı huıuei netle 1 

•1a •rl b ve erece•ı ö nevi 1 ,;; ti' dil•rek her alı:. 1 e e-n u ıartlar•an cezai D i aterlllrken b uaun ao e .. a· lc:erJ Ye ıon fasıl otan oo arın ,. lrıl • k•lıoın bundan malumat • f k ı •• mı1 olması Q • inci a•b ıeı t eden illi! 
"• almasını teaaf• etmek Y• terek hlk6•l•r. . 

1 

Frao11z pctrlaıneotosu öküz 

hakkınd veralen kar ti 

temyiz etmek üzere bir jü 

rl heycttoi te~k•l etmiş, fa · 
kat bu heyet de öküzil tda· 
ma layık görmüıtü . Karar 

bu ıuretle tıudllt: olunmuı 
ve ökü~ b ita ile luıf aaı ke 

ıılerek öldürülmüıtü 
TarJhte bu gtbl vakal rı 

birer birer teıbıt etmek ka 
btldtr. Umumi o l rok ıöy 
lemek llzımgelirae , çok ea 
ki z maolardaoberi hayvan 
lor1 da , yaptıkları zarara 
mukebıl cnaya çarhmak 
idetu. 

Meseli, eıkl franlaların 
kauuolorı arasında ıöyle bir 
madde •~rd.: H1tvlamadan 
ıaıran köpek ıd m ceıuıııoa 

çarptırılırdı . Orta çağda Av 
rupa memleketlcrınde so· 

kakla baııboı aezeo do 
muzlar da tutulur ve ço 
cuklara kartı bir teh:ıke 
teşkil etmlı olmakt~o dola 
yı öldQrülOrdü. 

Eıkt Romalıl.,da her tar 
la sahibi toprafıoın nerede 
baıl•»•P nerede blttlflnl bir 
taıla bnhçe fıar te 
mecburdu. O adamın hay
Yaularından biri bu hudut 

Sl\YFA : 3 

NllRA RADYOSU ~ 
Dalga Uzunluğu: 

zık (operetler ve hafif mO· 
zllderl 18 30. 14 Proğram 
18 35 Müdk (cazbaod Pi] 
1900 Konuıma (ziraat,..
U] 19 2C Saat, ejını, fJ" ete · 
orolojl haberleri zir at bor· 
ansı (fıat] 19.30 Türk 1116· 
ziğl lfasıl heyeti Hıc ulr 
fula} 20.15 '1. onuoma 20.35 
Tfirk müziği [ıarkılar) 1 -

Leyla Hüzam tarkı • Ey aa
bahı hüınO n. 2 - Leyla 

Hüzam ıarkı Harabı lntl 
zar oldum. 3 Lemi Hü· 
zam ıarkı - Aman ıakı. 4 -
RefJk Feraan - Tanbur tak-

Suzinak Lemi ıım. 5 
ıarkı Y •ter hlcraolı. 6 -
Lemi Rast ıarkı · Y oknıu 
can· 1 -- Halk Ulrk(hQ -
Yürü dllbc:r yiirü. Okuyan: 
~emahat Ôzdenıe• · Çalan
lar: Vec.tbe Refik ve Fahire 
Feuao 21 00 Saat, esham, 
tahvllit, kambiyo nuktat \ 
bouaıı [fJ t) 21.10 Müzik 
[Oda müziği - Frltzıche Ku
artet) 1 el Kemıtn G uatav 
f rltzche 2 el Keman Lotber 
Gebhardt Viyola J h o annea 
Oelıncr c~lto Vot•- ., amar ~o-
hlachütter K.llutk _ R 
tik oman-

- ve Modern e.erler. 
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ltalya, Almanyadan beklediği 
askerı yardımı görebilecek mi? 

((Mihverin iki devletinden 
tlmdtlık en ziyade gürültü 
eden ve en kuvvetle çırpı

nanı İtalyadır Kezalik Ge
neral Frankonun taarruzu, 
Daladtyenln Koralka ve Tu
nuaa aeyahatt , 1. NevJI Çe · 
mberllynla lord HaU
fakıın Roma zlJaretlerl: Bü
tün bu enternasyonal badi 
aelerde ele batı ltalyadu. 
Fakat hakikatte, B. Mu110· 
linin tetebbüılerl ve tebdtd
lerl ancak Alman askeri 
kudreti kendi hizmetine 
amade olduiu nt.br.tte 
korkuludur. ltalyan dıkta
törünOn orta ve ıark i A •-
rupadan ayafını kesmlye 
ehemmiyet •eren Alman 
diplomaılıl ilkteırln ıonlan 

na dofru onu tlmali Afrl 
kaya sevk etmek lçtn ıay

ret urfettf. Kendlılne vald· 
ler yapıldı Führerln ıon 
kinunda ıerlklne g&nderdı
il •esajda bu valdler tek . 
rarla•dı. Fakat bu •aldler 
tam mıdır? ltalyaya bir 
«mÜZI heret» •e bir «yar-
dım• la iktifa e d e-
mez. Oaun itin en büyük 
kıımını (berine alacak btr 
mltteflke ihtiyacı vardır. 

Prolramı• tahakkuk etmeıl 
için Almanyanın 6nümlzde 
ki •Jlarda .. keri maklDeılnl 
ıarp devletlerine kartı ha -
rekete ıetlrmeıl veya biç 
olmazı• laareke!e ıetlrlr ıt· 
bı ıörlnmeal, eylulde kendi 
müttefiki için glrlıttil teh
likeleri mtltteflkt ujrunda 
ıaze alması l&ınmdır. 

Son Mlath ••latmaıın

danberl, (29 eyliil), Qçüncii 
Ra,ı. metodık surette «Mtt · 
tel-lvropa» yı lnta de meı· 
l"ldCir. Yavaı yavat esHlı 
hatlarlle 1917 deki « harp 
hart .. ı» 111 •Gcude ıetlr· 

• mektedlr. Demek lıtltoruz 
ki, yirmi sene evvel ordu
laraDın ı11alt altında bulu· 
nan mıntakalar, buıün de 
dof rudan dofruya veya bl~ 
vasıta otorlteıl altına dön
mek yoluadatlır . Almanya, 
timdi, 1g18 de hem ordunun 
bat kumandanlıtını, hem 
de Almanya ve Avuı 
turya dıt bakanlarını o ka
dar tlddetle meıgul eden 
problemlere benzer meıele 
ler kar1111nda bulunmakta 
dır. 

$Gplaeslz aradaki bu ben 
zerltfl fazla ileri ıötürmek 

tlolru olmaz. Bununla 
beraber, tarihin bu aaf -

haaını kim gözden ıeçl 

rlne bir çok beozer nokta 

lardaD hayrete dütmek· 
ten kendini alamaz. O za· 
man, Hohenzüllen ve Hapı 
burg imparatorlukları, bal 
kın ıtt ıtde artan hoınutauz
lufuau ıiz önünde tutarak, 
abloka JÜzünden eıuen ka
palı olan ekonomllerı •. e ye· 
nl kaynaklar tem1o etmlye 
çalıııyorlardı. Ukraaya deha 
o zaman, merkezi Avrupa 
devletlerinin gıda ambarı 

1te1aldd edtltyordu 19 ıubat 
ta Moıkova rf"jlmlnln rakthi 
olan Kıev hükumeti mümea· 
ılllerlnln Br~ıt - Lttovakcia 
ayrı bir muahede imzala 
dıkları haber• gelince vı,a 
na donanmıı ve bayraktan 
.mıtlı Gıda meıelelerlnln öt 
ealnde, Ukraoyaoın ayrılma 

ıı Pancermaalzm için, Ruı 
meıeletloln kendilerine mü· 
nlt bir ıektlde halli thtlma· 
lf Vftldı. 

Bugüalıü Httler polıtika -
tının Tuna ve Tunanın f&r 

kındckl arazi halıkanda her 
aün kullandıfı formüller 
d&ba o zaman ortada dola
ııyordu. Ne tlhak, ne taz 
mi•at, milletler kecdi mu
kadderatlarını kendlteri ta 
Jin etmek bakin v.ı. dahi
li bir felaketin yaldaımakta 
oldujunu bi11eden Avuıtur· 
ya-Macaristan ancak bu Gmlt· 
le taftan çekilmiyordu Breat. 
l ttovakl müzakerelerinde ga · 
tiplere kartı hulitaten dent
llyordu kı: « Aıkeı i üıtüalü 

ğümüzün ılze verdiği lmkln 
datre1tnde 1ıtedljıolzl alınız, 
fak at bu hareketi riyakar 
btr formülle örtmemizi baz. 
den iıtemeylniz. Bızden hu 
nu beklemeyin: Hu Avrupa 
lbtllillne ıhaoet etmek otur-
du,» Günümüzde olduğu ıı · 
bl, o zaman Berlin ve Vıya-
na hiikumetlerl Ukranyanın 
•ücude getlrilmeslle Polonya 
ile teırlkl meaai ııklarından 
birini intihaba mecburdular. 

BrHt Lltovsklde Ukraoya· 
lılar ve Ruılarlae.•e az za . 
man ıonra BOlueıte lual Fe
rdlDandın murahbaılarlle 

imzalanan muahedelere raf' 
men bina ıQratle yıkıldı. 

Niçin? General 
Hof manın Trotzkl tle mü
zakerede bulunduau sırada 
hatıralarında fazdıklarıoa 
bakılırsa Ktevln anUbolıevık 
bClkiimett derin mehalli k6· 
klere •altk bulunu1ordu. 
KöJlüler mOıaderelere mu
kavemet ettıler. Sonra ekim 
ırevi ilin ettiler. Kararları 
ımzolamıt olan Daı:ırlar tev
kif etmek ve bunların yeri
ne ıeneral Skoropadıktyi 
«Hetman» tayin etmek 
icap etti. 6 Temmuzda Moı
kova elçtıt Baron Mtrbah 
katlediliyor ve ayın otuzun· 
da orduları zahire ve ylJe . 
cek arayarak Kmnıa kadar 
Uerlemlt olan General Fon 
Eyhoru öldürülGyordu. Bü 
yük mikyatta Hkrırt kuv 
vetlerin mahallıne ldameal 
icap etti: Marta bu kıtalar 
dan garp cepheıtnde lıttfa-
de etmek kabı! olıa,dı, bel
ki hldlıelerln cereyanı de· 
ttıırdt. Nthayet. oark kuman
danlıiı~ıo emrinde en çoiu 
3 lla 400 bin kıtı bırakıldı . 
Aiuıtoata gerek SoYyetlerle 
ıerekse Ukranya betnıanıle 

munzam muahedelerlo im· 
zalanmıı olmasına r ğmen 
her ıey yıkıldı. Bizzat Gkor
opadıki de büyük Ruıyaya 
yakınleımaya çalııtı. 

Şimdiki ı rtl r tçınde Al · 
maoyanın iti daha çok ko 
laydır f ranıa ve loglltere 
bu yaz pasif kalmıılardlr. 

Müıtakll Çekoılovo.kyanuı 

lnkırazına · ıeı çıkarmBmış. 
lardır . Berltn tkı büyük de 
mokraaloln manen bUf et· 
mit olduk! rını düıünmekle 

ıfuh r edebilir Bugünkü 
Ruıya endüıtrl devresine gl 

rmtştl Demek ki mukave 
mete muktedirdir. Faket bu 
mukavemet bir kere kırıldı 
mı, onu bir ekonomik ılı· 

tem ıçlne lth l etmek eıklıl 
kadar ıüç olmıyacaktır. Ad 
olf llıtierln hlklmiJdl l\hıo 
de. esasında d" Atımemft olan 
pancermunlıtler hadlıelerl 

TÔRKDILI 

Hi le in Poli ikası .. 
(Baıtarafı ilçüncü sayfada] 

11n1D Tuna ve Tunanın ıar
kıadald arazi hakkında her 
güa kullandıiı formüller da
ha o zaman ortada dolaıı · 
yordu: Ne ilhak, ne tanzi
mat, milletler kendi mukad
deratlarını kendileri tayin 
etme bakin v. • · dahili bir 
fellketln yaklaımakta oldu -
iunu hl11eden A•uıturya
Macarlltan ancak bu Gmltle 
saftan çekilmiyordu. Breıt 
Lttoık müzakerelerinde, ga
liplere kartı huli1eten dl· 
yordu kt: «Askeri üıtünli

fQmüzün ılze •erdlil tmLin 
dalreatnde iıtedtjıntzl alınız, 
fakat bu hareketi rı,aklr 
bir foraıülle örtmemizi bız· 
den lıtemeylnlz. Bizden bu
nu beklemeyin: Bu Avrupa 
ıht1lal1ne thanet etmek olur· 
du.» Günümüzde olduju gt 
bi, o zaman BerUn ve V•
yana hükumetleri Ukrayaa-
om vücude getlrtlmeııvle Po 
lonya ile tetriktmanl tıkla 

rından birini intihaba aı~c 
burdurlar. 

Bred - Lttoıkda Ukrayna 
lılar ve Ruılarla ve az ıonra 
86kreıte Kral Ferdlnandın 
murahhaılarlJle imzalanan 
muahedeler• raime• bina 
ınratle yıkıldı . Niçin? Ge· 
neral Hofmaoın Trotzkı ile 
müzakerede bulunduiu sı
rada hatıralarında yazdıkla 
rına bakılarsa Kle•ln antıbol 
ıevik bükômetl derlD mahal· 
li köklere malik bulunuyor-
du. Köyliiler müıaderelere 
muka•emet ettiler. Sonra 
ekim ırevl lian ettiler. Ka
rarlarıl imznlamıt olan nazu
ları tevkif etmek ve bunla. 

·rın Jertne General Skoro· 
padıktyl «Hetman» tayin et 
mek icap etti. 

6 Temmuzda,' Moıkova 

elçisi Baron Mlrbah katledt
layor •e ayın 30 da orduları 
zahire ve yiyecek arayarak 
Kırıma kadar ılerlemlt olao 
General Fon Eyhoru öldü· 
rülüyordu. Biiyük miktarda 
askeri kuvvetlerin mahallin
de tdameıl icap etti: Marta 
bu kıtalardan garp cepbeıln· 
de lıUfade etmek kabil ol-
1aydı, belki hidlıelerln ce
reyanı defltlrdı. Nıhayet, 
ıark kumandanlığının emrln-

bö 1ıelıt.. muhakeme edtyorlar. 
t- übrerın ve müıa vlrlerı. 

nln heaabı, ,._menfaatlerl ne-
dir? Ş rld ve~ Orta Avrupa 
meaelelerl üzerinde mözake 
re etmek, ıarba ve cenuba 
doğru müdahalerle bunları 

rerçekleıttrmekten çekin· 
mek. Franıa ve fnglltere, 
Fransayı Polonya ve ı:.Sov
yet Ruıyaya baölıyan mua
hedelere fili bir merlyet 
kıymeti vermiye kaua ver · 
mediklcrlnl müddetçe bu 
utb rla Alman);& İtalyanın 
y rdımıo koımoktan idi 
nap mı edecektir Yoksa 
ıarp devletlerlofo, ne kndar 
mütereddıd,..olurlan olgun
lar, Httler Almany &ına Av
ruponın hegemonyaaını ver. 
mck lıtemlyecekleri ve er
geç ideolik müsademenin 
vukua geleceği düı6oceıile 

Hıtl ı: dtktetörlüğünün hür 
devletlerin omouluğuoa ta-
h mmül edemtyeceğlne ve 
htıdlsclcrln muhtemel oell 
ceıi böyle olacağın g6re, 
iht11atkirlık Muı olıoln ıev· 

• 
kini kırmamayı ve kendtıtnl 
uzaja tmsuıayı mı i lr 
dır? 

Almanyauın mülhuı bu 
dur.» 

Yazan: 
PerUnakı 

de en çoju 3 Jli 400 bin 
kiti bırakıldı. Aiuıtoıta ge· 
rek So•yetlerle, ıerekıe 
Ukra7na betmanl1le mun 
zam muahedelerln tmzalan
mıt olmasına rağmen her 
ıey yıkıldı. Bizzat Skorop 
adıkl de büyük Ruıyaya ya· 
kınlaımaya çalıttı. 

Şimdiki ıartlar içinde Al
manyanın iti çok daha ko
laydır. Frenıa Ye loılltere 
bu 7az paaif kalmıılardır. 

M6ıtakll Çekoılo•akyanın 

lnktrazına ıeı çıkarmamıı 
Jardır. 

Berlln ekt""büy6k demok· 
raslnta man•n ııtıf a etmlı 

olduklarım düıünmekle lftl 
bar edebtltr. Bugünkü Rus· 
ya endüıtrl devrine ıırmlı· 

tır: Demekl kt mukavenıete 

muktedirdir, fakat bu mu 
kavemet bır kere kırıldı mı, 

onu bir ekonomik ıtıtem 

açın tdhal etmek eıkl11 ka 
dar aOç olmıyacaktır. 

Adolf Hıtlerln .hiklmtyetl 
altında eıasındB dejlf memıı 
olan pancermantıtler hidi
ıelerl bö,le..,muhakeme eda 
yorlar. 

Führerln!•e mOı••lrlerlnin 
beıabı, menfaatleri ' Dedir? 
Şarki .. ve orta .. Avrupa me
ıelelert üzerinde • müzakere 
etmek, . rarba ve cenuba 
doiru mOdahalelerle bunları 
gerçekleıtırmekten çektn · 
mek. 

Fraoıa ve lnıtltere, Fran
sayı Polonya ve Sov1et Rus 
yaya baih1an muahedelere 
ftlt bir merlJel kıymeti ver. 
mtye karar vermedikleri 
müddetçe bu bö1le olacak 
ve bu itibarla Almanya hal 
yaDın yardımına kotmaktan 
tctlnap mı edecektir. 

Y okıa ıarp devletlerinin, 
ne kadar mütereddıt o ur 
larsa olıunlar. Hıtler Alman 
yaııoa Avrupanın .. begemon 
yasını vermek Cııtemtyecek
lerl ve erıeç ideolojik mü 
sademenın vukua ıelecefl 
düıünceılyle Hıtler daktalör
lOğün6n hür-devletlerin kom· 
tulujuna tahammül edemi 
yeceilne ve hldtaelerln muh· 
temel netlcett böyle olaca 
tına röre, thttyatkirlık Muı · 
ıol4nlntn ıevkiot kurmamayı 

ve kendııtnl uzaia atmama· 
yı mı i.mlrdtr? 

Almanyanın mülihazuı 

budur. 
YAZAM: 

Pertlnakı 

Mahkemeye ve
rilen hayvanlar 
(Baıtarafı üçüocü 1&yf ada) 

r k kalacaktır. 

Son devredeki hayvAn 
muhakemelert ar sanda en 

meıhur olanı altı aylık lcü 
çük bir köpeğin Nevyorkta 

bir çocuğu l~ovalayarak bo· 
ğulmaama ıebebf)·et vermtı 

olm ktan dolayı iki ıene 

hapsine karer verllmeıldlr 

ldebo tımındekı köprğln da
vuı eona11od birçok ıahit 
ler dlnlenml§, birçok kf§I 
köpeRI müd f eya çıılıımıı 
hr Bunlar «Hayvanın ciir· 
münün sadece, çocuğu bo· 
valamıı olmasıdır, çocuk 
bo~uldıı ise kendi kabahati)> 
dlyorlftrdı. Fakat mahkeme 
köpeii mahk6m ctmittlr .. 

ıı l~lftclüttoR ını-' 

ı·······················--1 ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ = K apita_I: JOOJJOO/JOO Türk Lirt1sı 1 
.ı. Yurd içinde 26 J Şube Ve lijans ~ = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
1IJ. Her tarifi zirai lkrazlar-dtğer bilc6mle banka mu· ~ 
.,ı. amelerl bQy6k tubelerinde kiralık kualar. ~ 
~ lhbaraıa taaarruf ve l<un>oara beaaplarmda ıkra· ; 
: mlye•ar. ; 

~ lkramiMt: lllktarl: lk.raınlyenln tutarl: .t 
.,.. ADEDi LiRA. LlRA ~ 
~ ~ .,. 1000 1 000 ,, = 500 500 ~ 

1 250 250 ~ = ıe ıoo ıooo ~ 
"' 25 50 1250 ~ 

~ ~ 1~ ~ 
40 20 800 ~ 

108 . 6000 ~ 
Bu !kramlyeler her uç ayda bir olınnk ıizere se· ~ 

nede dört defa bu miktar. u:erinde.n kura ile dağllı ~ 
1'ıi [a,~aktır ~ 

~~ --~~---~~·~·~~~~~~-~)' 
Balıkesir Askeri S<ıtııı 
Alm<ı Koıııis)'"Oııund<ırı: 
Balıkeatr Çayırblaar mevktınde yapılan top gıırajııJlll 

ikmal inıaah kapalı zıufla ekııltmeye konulmuıtur. 

T abmln edtlen keııf bedeli 36165 lira 68 kuruıtur 
ihalesi 23 1 939 pazartesi günQ ıaat 11 de Balık•"' 

kor satın alma kamlıyonunada yapılacaktır muvakkat tı 
mlnatı 2712 Ura 42 kuruıtur. Bu tıe ald keılf plln •' 
tartlar lıtaobul, Ankara leyazım imirlıklerl ve lzmtr mit 
tahkem mevki Bahkeslr kor satın alma komlıyonu11dl 
ı&r6leblllr . 

lttekltlerlD mezkQr ıünde •e ihale saatinden bir ı••' 
••vvel teklif mektuplarını kanuni belıelerle btrlıktr s.ı.· 
keılr Kor satın alnıa komtıyonuna teslim etmeleri ili' 
olunur. 4 - 1 - 403 

./ 

Bürhaniye mahkeme başkatipliiinda~: 
Gayri kabili taksim bu- darluın gayri menkul üıeılt 

lundujundan Bürhanlye ıulh deki be.klarını ve huıu•ıl• 
laukuk mahkemeılnto 27 · faiz ve murafa dair ol•' 
10 - 38 tarih ve 186/ 265 iddialarını evrakı müıbltel• 
sayılı kararlyle satılarak be· rlle yirmi gün lçlade ıatıf 
deltnın talulmlne karar ve- memurluğuna bıldtrnıel•~ 
rllmıı olan Bürhanlyeoln akıl halde haklarını tapu ,ı 
Gömeç nahlyeılode köy el tll I b l l•' 

d 19 2 938 
c ert e sa it o mıyan • 

varın a tapunun 
t h 43 N d 

vakJılarıa ıatıı bedelinin p• 
arı ve o: sın a mu 

kayyet doğuıu Litıf oğlu 1latmaıından hariç bırakılı' 
Ratf, batm Adalı Hatan, Dellllıye, ferağ ve ıhale •' 

poyrazı Raif •e Kayalarla teslim harç ve masraflı~ 
Ali karm Sevdıye. kıbleıt müıteriye aiddlr Gayri aı'" 
Ahmet ve lımatl vereaele Kullerln müterakim Yerel bl 
rlyle mahdud 5 hektar ve çları lbııtle bedelinden öd' 
520 metre murabbaıoda ve nlr. 
585 lira kıymetinde bahçe Artırmaya lftlrak edealerl' 

ile keza Gömeç aablyetlnde ıayrl menkullerin m•h•"' 
ıafa Adalı Ahmet, solu ca- men kıymetlerınln yüıd' 
mi, arkaaı Baıo oflu Tahir, yedı buçuiu nlıbettnde pef 

önü yol tle mahdud alt kalt- akçeıl ver•elerl veJab"d 
ta iki ve üıt katta iki ce- maili b ir bankanın temi'1

1111 

m."n dört oda ve bir mık melltubunu ibraz etmelt
11 

tar avlı ve bir hela ve bir tartlar. DahA fazla malac0'
1 

1 
ahır ve bir tulumba ve bir almak ve artırmadan e"•' 
sahrınç odası ve aYlı içinde 
yapılmıı bir dükklnı muh· 
tevl ve tapunun 4 4 No: 
ııoda kayıtlı 250 lıra kıyme 

tinde bir babbane peıln pa 
ra ile ve açık artırma ıure 
tlle ıa tılağa çıka rılmııtır. 

Birinci artırması 14 2 939 
talı gilnü saat on dörtten on 
yediye kadar Bihhantye 
muhakeme kaleminde yapı· 
lacaktır. Bu artırmada mu
hajpmen kıynıetln yüzde 
yetmlt bEfl elde edilemezse 

doldurulup ıartnameyl olı11 

yup artırma tartlarıoı arıl• 
mr.ık lıtlyenlerin 186/265 ~o 
ile mahkeme baıkatıbl11 
mCiracaat etmeleri Jozuıı'" 
ilin olunur. ____ ____/. 

Kayıp hınka senetli 
4 

Ziraat Bankuuıdakl Ol
1194' 

duatıma atd 938 tarıh . ~ 
ı 38·337 numaralı senedi,_ jlll 
m~vduahmda lıullaodıl' 

en çok artıranın taflhhüdü 1 
b:ıkt kaim k ıureli c tklncl Emine KökgOl dlı mühil' " ıı 
artırması olan 2 3 939 pcr mu kaybettim Yenlıtnl 'r 
ıemb., gününe bırakılır o cafımdan hükmü oıms~' 
aüa en çok artmının Üze tli.o olunur. , 
rinde bırakılır . lıbu gayri Dıykçller mahalle•'" I 
menkullerde ipotek tabtbt 28 numaralı h•"~ 
alacaklılarla diğer allka. Alı kızı E~ 
Basıldığı yer: Vtllyet Matbaaaı- Balıkeıtr 


