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24 MART PERŞEMBE 1938 

ispanya işlerinde 

Fransa Müdahalede 
mi Bulunacak .. 

Harbiye nazın 8. OılıdiyB,lu husustı sorulan suale 
hiçbir cıtıp ıerıadi. Görüşmelır tehir edildi 

Partı, 23 (Radyo) - Fran· 
ıız kabtneıi, buı6n Leon 
Blumun rlyaıetlnde toplaa· 
IDlfbr. 

Baıvekll Lec-n Blum, mil 
it mGdafaa için teılı olunan 
m6ıtaktl kHaya de•let ban· 
kaıından beı milyar frank 
avanı •erllmeıt hakkındaki 

Projeyi müzakere mevkUne 
lcoyrnuıtur 

Leon Blum. bu~ huıuıtakl 
projenin yakında parllmen · 
toya verllecefint ıöylemtıtlr . 

Bundan ıonra hariciye 
nazm Pol Bonlcurun. harici 
•iya1et hakkındaki izahatı 
dinlenmlttlr. 

Partı . 23 (Radyo) - Fran· 
111. parlimentoıu buıün top· 
lanmıttlr . 

Muhaliflerden ~onttniyi 
•öz almıı , uzun beyanattan 
•onra ıu ıuall ıormuttur: 

B. LEON BLUM 

lükle idare edilen memle · 
ketlerde görülen harp hazır· 
lıklarının, Franıada tatbik 
olunamıyacağını ıöylemtı ve: 

- Çok söylüyoruz. fak at 
az it yapıyoruz. 

Diyer.,k sözlerini bitirmlf · 
tir Parlamento, gece geç 
vakte kadar müzakerelerine 
de~am eylemtıttr. 

r ' HükDmetimizle, General Franko Hüku-
meti flrasında Karşı/Jk/J fljanlar Te

sisi Kararlaşfl 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON tKlNCl YIL 8.1 YI: 3811 

Çekosıovakyanın Mühim 
0

Bir Ka_rarı: Türkiyenin Dünya Si-
A 1 m ~ ~ Aka 1 h~~tıne yasetindeki Rolü .. 
Muhtanyet Verıhyor .. " 

Almanyanın Şarka . Doğru 
İstilasını Durdurabilecek Bir 

Kuvvet Türkiyedir.,, 

------------------~~~~~ 

Çek hükômeiinin karınm İngiltere iyi karııladı, f rınsı 
bunu ~abil tatbik görmüyor. 

Londra, 23 (A.A) - Ha rupaya taaluk eden huıuıi 
vaı Ajaaaınm muhabiri btl . bir taahh6t altına girmek 
diriyor: lıtemlyecektlr 

Salahiyettar bir memba- Pariı , 23 (A.A.) - Sala 
hiyattar mehaftHer, Çekoılo 

dan öğrenlldiilne göre Çe-
Yakyanın .'.:>üdetler meaeleal· 

koılovakya h6kümeU Prai· nl halletme1< huıu•undakt 
dakl lnglltz ıeftrlne Çekoı· arzuıunu tasvip etmektedlr
lovakyanın Südet ekalllyetl ler Sıyaai Fren11z müıahlt 
meıelealnt tamamtle hallet· lerl ekıertyetle Südetlere 
mek tasavvurunda bulundu· muhtariyet vermek huıuıun 
funu bildtrmlıttr . 

1 

dakl teli.kklnin tatbik kabl· 
Londradakt Çekoılovak llyetl olmadıjını, çünkü Çe 

mehafllleri meaelenln bildi · koılovakyadakl Alman ekal 
rlldifl ıekilde halledilmesi llyetlnln Alman hududu ci 
için Prai tle Berlln araıında varında toplu bir halde bu 
müzakereler cereyan ede lunmayıp diğer ırklara men
ceilnt teyid etmelctedlrler. ıup milletler arasında daiı· 

8 mehaflller in iltere tle nık bir halde bulundujunu 
u g beyan etmektedirler. 

Franıanın müzakerelere it 
Urak ederek Lokarno mua. 
hedeıtne benzer Çekoılovak · 
ya hududunu zıman altına 
alan itilaf akdetmelerlnl ar 
zu eylemektedlrler. 

Umumi kanaata göre in 
giltere Çekoılovakyanın 

rösterdıtı hüınünlyetl takdir 
etmekle beraber merkezi Av· 

Hatayda 
Hususi bir mıh~ema ih~ıs 

adildi 

Parlı ıazetelerlnden •Pa· 
rlı Oryan" ıon aünlerdekl 
hldlselerln tahlıltnl yapar
ken, Türklyenin cihan ılya · 
ıettndekl büyük ro16.ne ,a,
lece tıaret ediyor: 

"BugOnkü had ııelere ba
k1nca hatmmıza 16 ıncı a11r 
ıeltyor O devirde Alman 
imparatorluiu karı111nda Fr· 
anıa kral. Birinci Fran•ua 
delice bir ceaaretle harbedı. 

yor , düıman toplarına at 
üstünde ıaldmyor, iki defa 
yaralanıyor, bir ıeferlode 
atma bir gülle babet edl· 
yor, fakat Pavlde eıir düı· 

tüğü zaman ıu ıabrlan ya· 
zabillyor: 

•Her ıeyı kaybettik. Fa
kat ıereflmizl muhafaza edt· 
yoruz. ,, Ve bu teref neıllden 
nesle intikal ederek bugünkü 
Fransızlara ulaıtı Fra"ıızlar, 

1 

vatanlarını, iıtlkllllerlnl ve 
hürriyet ideallerini korumall 
için her zaman mGcadeleye 
baz1rdırlar. Her tehlikeye 

delice ıald1r111aktan da çe· 
ktnmezler . 

16 ıncı a11rda lnıtltere dan· 
ya ılya1aıında aıaiı yukarı 
buıGnkü rolünil oynuyordu. 
Franıa kral. debdebeli bir 
dille lngUlz krala Sekizinci 
Hanrlnln m6zaheretlnl lıtl · 
yor ve Alman imparatoru 
Şart Kent mütevazı bir dtl
le lnıillz krahnın 16tufların• 
m6racaat ediyordu. 16 ancı 
aaır , dtplomatlk pazarlılıların 
ve ittlfaklar1n aınydı. Gar
bın her hükümdarı lnıllte· 
renin müzaheretlnl arıyor· 

du. lnıtllz arm .. ındakl •1ıı . 
mi müdafaa ederaem efen
di odur., ılan bir baldkattl 
ve ıeklzlncl Hanrl bazan 
Franıayı, bazan da Alman· 
yayı tutuyordu. Fakat ıekl

zlncl Hanrlnln 6lümünden 
ıonra İnrtltere bu ılyaıaıını 
pek pahalı ödedi , Kaleyi 
kaybetti. [ 1558) 

lnglltere buıün, ltalya •e 
( Sonu ikinci ıayfada ) 

- MılJet1 harbe haznlıyan 
•• nazırları yabancı bir dev
letten talimat alan bir hü · 
luimete mutavaat edecek ve 
bu bGkumetle iıtedlilni ka 
bul t!decek miyiz? lngiliz Dominyontarı Hükumetin: Vergilerin T a h si 1 Ve 

Mürur Zamanı .. 
Bundan ıonra, Kepinin ıöz 

•lnuı ve hükumetin, lıpan· 
Ja itlerine müdahale etmek 
niyetinde lıe. Harbiye Nazm 

Daladlyenln izahat vermeıl· 
nı lıtemltttr . 

Harbiye nazırı . bu huıuı · 
ta izahat verebilmek için 

ınüıalt bir zamana intizar 
ettıt•nt ıöylemlıttr . 

Bunun üzerine 180 muha· 
lıfe kartı 398 reyle, harici 

•lyaıet hakkındaki müoaka· 
laların tehirine karar veril -
1'11lttlr. 

Parlamento, öileden ıon
ra tekrar toplanmıt ve ka-

bınenıa, milli müdafaa için 
teıiı olunan müıtakll kaaa 

Ya avanı verilmeıl hakkın 

dakı projeılnl müzakereye 
baılamııhr 

Bundan •onra; milleti , 
harpte lmtı ıibl hazırlamak 
keyfiyetinin mOzakereıine 
baılanmıı, harp vukuunda 

iaıe 1tl tle diler huıuıatın 
oaııl idare edtleceff, halkan 
hava taarruzlanndan ne ıu . 
retle korunacafı konuıul . 
muıtur. 

Su eınada, müteaddit ıay 
lavlar ıöz ıöylemlıler ve 
tlmdi • harp varmıı rtbt Fra· 
raaanıo her buıuıca hazırlan· 
ma11nı fıtemtılerdlr . 

Parlamento, projenin bl· 
rinct maddeıinl kabul ettik· 
ten ıonra, Harbiye Nazıra 
Daladtye k6raüye ıelmlı •e 
mtllettn. harbe hazır bir 
vaziyette bulunma11nı kabul 
etttilni ve f alıat. ıulhu11 de· 
vam ettlll bir zamanda, or
du, .. ıeferber bir hale koy -
••I• raaı olmadıtıaı,cbktatlr 

Avrupa İşlerine Kans
m a s ı n ı 1 s temi yor .. 
Bııvekil-B1amberliyn bafnıl11ilel vaziyet atrıf mdı 

bugün Aııı lııırısmdı ~eyınıtta bulunacak 
Londra. 23 (Radyo) 

lnglliz kablneıi, buıün Bat
v~kıl Çemberliyn1n rı,aaett 
altında toplanmıt ve uzun 
müddet m6zakerelerde bu-
lunmuıtur. 

Bu toplantıda, inılltere · 
nin, Avrupa itlerine kaflf· 
mama11 için Domlnyonlar 
dan ıelen müracaatlar oku 
nmuıtur. Kabine, yarın da 
toplanacak ve Baıvekll 

Bınkaıı umum müdürlüğOnı 
l. lııal Zıim tıyin adildi. 

Ankara, 23 (AA) - Hu · 

ıuıi ıurelte lıtlhbaratımıza 

ıöre Cumhuriyet Merkez 

banka11 umum müdürü B. 
Sallhattln Çam ııhhi ıebep· 

lerden dolayı lıttfa etmltUr. 

Bu iıtifa kabul olunarak 

yerine Ziraat banka11 umum 

müdürl B. Kemal Zalmln 

tayini ve ziraat banka11 

umum müdürlüjüne de mez 

kur banka müdiirü umumi 

muavini Nuaret Mtthaho ıe· 
tlrtlmelerl hGkGmetçe ta1vlp 

edilerek keyllyet yüluek tae· 
.tbe armolua•uıtur. 

Çemberliyn, perıembe aünü 
Avam kamara11na ıiderek. 
harici ılyaaet hakkında mü· 

hım beyanatta bulunacaktır. 
Baıvektl; Avam Kamara· 

ıında, lngllterenln, Fransa ı 
ile Belçikadan baıka hiçbir 
devlete yardım etmek mec · 
buriyelinde olmadıjını ıöy . 
hyecekttr. Nevtl Çemberli 
yn, Çekoılovakya haldunda 
hiç blrıey ıöylemiyecektlr. 

Fransız 
Hıriciya nazın yıktn~a 

Ankarıyı geliyor 
lıtanbul, 23 (Huıuıi) 

Fran11z Hariciye Nazırı B. Pol 
Bo•kurun, yakında memle· 
ketlmlze ıelerek Ankaraya 
ııdeceil haber veriliyor. 

LllHn Polonya ıonasebıtı 
V arıova, 23 (Radyo) -

Polonya - Lltvanya aratın . 
dakt münaıebat baılamııtır. 

Polonya, Kovno ıef aretl
ne Letonya aeftrlni tayin 

eylem ittir · 
Hava mlnakalatl da baı 

lamak üzeredir Varıovadan 
kalkacak olan bir ta1are, 
iki ıaatle Kovnoda buluna
caktır . 

- ----- -----
Mıliyı VıkiJıti muhtıhf vugilarin tıhıil ıı ılrır 
zamınlın hakkmdı ılikıdarları tamim gön~erdt 

Maliye Vekaleti, vergilerin teklp eden yıl tptldHıdır. 
tahııl ve ımüruru zaman müd 1 Haalran 1934 tarihin· 
detlerl haklunda ali.kadar- den yani 2395 numaralı ka· 
lara fU tamimi göndermtıttr: nunun merlyet me•kllae 

B NUMAN MENEMENCİ (IZlftÇ HflİSİ ıırdlft tartbten evvelki za-
Bu v ıd t b ıl ü mana taall6lc eden kaaaD"' Ankara, 23 (A.A.) - Ha· erı e a 1 m ruru Y 

taya gidecek olan Milletler zamanını tayin eden ıon •erıtlerlne ıellace: 
hük6m 2395 numaralı ka· Bu k11ma att tahıll mı· 

Cemiyeti komiıyonuna ıeçl · nunun 3258 numaralı lra · dd 
mln kontrolu için yirmi beı ruru zaman mü eti 755 

nunla değtıtirilen 78 inci ma 1 k unun l 038 nu ktıtlik kontrol heyeti teıbit nu ra ı an • 
edılmlttir . maddede yazılıdır. Bu mad · maralı kanunla tadil edile• 

Hatayda yeniden ihdas edi· dede { ·· Tarhedillp de kat . 64 6ac6 mıaddeılnde yazılı
len huıuıi mahkeme reiıllğinl lleıttii mali yılı takip eden du. Bu da ( .. Tahakkuk 
Muhtelit Mubadele Komiı- mali yıldan itibaren bet yıl ettirilip de keıbl kat11et et· 
yonu eıkl Yunan murahha11 içinde tahıtt olunmıyan ver- tıfl tarihten itibaren beı ıe· 
B. Foku tayin edllmtı ve ıtler müruru zamana uğrar. ne zarfında tahıll edllmlyea 
ayraca kontrol heyetine tki Ruhıat tezkereleri ve verıl 
Yunanlı ve iki Yugoılavyah karneleri harçlar da aynı 
aza ıeçllmtıtlr . Heyetimiz hiikme tlbidtr. Ecnebi mem-

ı leketlerde bulunanlar için Cenevreden lıtanbula hare - 1 
ket etmittir. tahıil müruru zamanı on 

_ __,._ ... __ _ 1 ıenedlr) Denilmekte ve ta· 

UiikuA metı•mı· •le\ dilden evvelki 78 inci mad· 
fll ~ 

1 

de de aynı h6kmü tbtlva 
~ etmektedir. Yalnız eıklıinde 

laneral f ranko hükOmeti 
1 

< keıbı kauyet etuı• mau 

d k 1 ki 
, 

1 
I yılı) tiblrl muaddel madde 

ırısm 1 arşı ' 1 aıan ar 1 metninde (katileıttil mali 
~ • L 1 yıla ıeklınde konulmak ıu 

tesısı ıırar ıstı. retlle eaaıa müe11lr olmıyan 
Ankara. 23 (A.A.) - Bal · 

kan Antantı konıeylnln An· 
icara toplantııında, tekarrür 
ettlii üzere General Franlro 
hükumetinin Ankaraya gel. 
mit olan delegeıile iktisadi, 
ticari ve kontoloıluk tılertle 
me11ul olmak Clzere hilk6 
mettmlzle bu hükümet ara· 
11nda ajaolar teılıl kararlaı· 

tala llTenllmlıttr . 

bir değlıtklik yapılmııtır. 
Her iki zaman araıında 
tahıll mOruru zaman mtld -
detl ve baılanııcı noktaıın· 

dan hiçbir fark yoktur. Bu 
itibarla 2395 numarah ka. 
nunun merlyet mevkllne ko· 
nulduju 1 laazlran 1934 ta · 
rlhinden itibaren kazanç 
veralıl tahatl mOruru zaman 
mlddetlnlo baıl•nııcı , ver· 
ılaln katlleıttll mali yılı 

kazanç Yerıtıi m6ruru sa· 
mana ufrar •. ) ıekltndedır. 

Yeni hükümle ar .. ında bat· 
hca fark, m6ruru saman 
müddetine baılanııç Utlbaz 
edilen tarthlerdedlr. Bu "•ı
lanııç yeni htlkümde katl
leıttii mali yılı takip eden 
mali yıl, evYelkl hllc6mde 
de kattleıtlit tarih eeaı itti
haz edılmııur. 

Eıkl hilkm6n merl bulun· 
dulu zamanlarda ••Jahud 
2395 numaralı kanunun mer· 
rlyet mevkHae konuldafu 
tarihten aonra eıkl saman· 
lara ald olmak tlzere tahak· 
kuk ettlrlhalf verıilerde ml
ruru zaman hilk6mlerlnla 
ıene eıkl kanuna 16re h .. -
ap edtlmeıt llzımıelır. Tar· 
hlyatı yapılmamıı •e1alaud 
kat11yet keıbetmemlt ,.,., 

( Sonu tktacl .. ,,.. ) 



••••• lı ... 

:SAYPA : J 

Türkiyenin 
Dünya Siyase-

tindeki Rolü 
(Bat h.re f l birinci ıayfada) 
Almanya ile temaılara gi· 

rerek terazi pol ıtlk .. ı ( 1) 
adı verilen bu alyaaayı tek· 
rarlamak istiyor. Zamanın
da aklım batına toplamaıı 
temenni edilir. 

Franıaya ıeJince, 16 mcı 
aarın hıriıUyan Fransası, Ka 
tolik ktlııuinln büyük kıza 
olan o Franıa kendlıini kur· 
tarmak lçtn ne yapmııts? O 
aünkü Franıtz maliyesi de 
bugünkü Fran11z maliyesi 
gibi berbaddı Fazla olarak 
orduıu maaı alamıyor ve 
düıman kart111nda büyük 
bir mukavemet aöatereml-
yordu Fakat milli duyau · 
lardakl alet her mailiibi· 
yetten ıonra Franıaya tek 
rar dirilecek kudret bahte 
de biliyordu. 

On altıncı aeırda, Maca
rlıtanı :tOO bin kııtllk ordu· 
suyla lıttli eden \'e Viyana· 
ya yür6yütü ile lratolık Av· 
rupayı debıet içinde titreten 
"Koca Türk,, le birleımek, 
bütün A nupada nefret uy· 
andırmak demekti. BüyGk 
bJr diplomat olan Franıua, 
Franıayı kurtarmak iıtedi ve 
dini bir tarafa bırallıp. ha . 
rici ılyaıete ilk defa ilik 
bir nazariye vazederek Sul
tan Süleymanla lttif ak mua· 
hedell imzalandı. A'frupa 
birl•il içine airen Türkler bu· 
raya biiyük bir impara 
torluk kurmak ve kuvvetty· 
le diğer devletleri ealr ede· 
rek haklarını çifnemek lıte 
dlil zaman - elzem olan 
muvazeneyi ıettrdtler . 

Kanuni 56leymanla imza· 
ladıaı muahedeyle, Birinci 
Franıua yalınız Şarlkeole 

mücadele etmemlt, daha 
f azlaaını yapmııtı; bu mua · 
hedeyle o, a11rlarca, Fren11z 
donanmaeının Akdenlzdeki 
hakimi yetini temin etmltU 

Buııünkü İngiliz ve Fran 
11z diplomatları onun akıllı 
ılyaeetlnden ilham almalıdır. 
lar. Httler Almanyaımın 
Baikao iıtllieını durdurmak 
için, buıüokü Türkiye onla 
rın yegane müttefHd alma .. 
Iıdır. Hatler Almanyaya yalı· 
nız kaybetttil araziyi iade 
etmek lıtemtyor, fakat üı · 
teltk clhanıumul bir naayo· 
nal ıoıyalizm dütün6yor. 
Avuıturyaya hakim olan Hit · 
ler, tarka dofru yürüyütün . 
Esasen Biımark tarafından 

lfaret edalmit olduğu veçhi · 
le Alman milletinin gayeai 
olduiu kanaatindedir. Onu 
iki kuvvet durdurabilir: Sov · 
yet Ru•ya ve Türkiye. 

Türkiye Cumhuriyeti, itti 
fakının harikulade aiırlıfını 
ıulhperverltkle, earp terazi · 
ılne atabilir. Franıa, bugün
kü modern Türk ordusunun 
Balkanlarda ve Akdenlzdekl 
büyük kuvvetini gözönüne 
almaya mecburdur. Sadece 
dlıiplin ve ceaaret bakımın 
dan askeri dalma düayanın 
en birinci aalierleri olduiu 
kin değtl, fakat baılarında 
bir Gazi Muıtaf a Kemal, 
16 ancı aıırda ki İngiliz kra
lı Sekizinci Hanrlnln: .. Kfml 
müdafaa ecleraem efendi 
Odur!~ §eklindeki mafrur şi 
ıuıtıı ıarkta tekrar alabile· 
ce bir Cumhurrelti Atatürk 
bulundu~u için ... 

(1) Politlqueiie bascult. 

Nevkorkta 
Hayat 

Va kit ıeçlrmek aaileıt, 
lneanlar için dünyanın her 
yerinde birdir. 

Nevyork ahahıi, okumalı 
çok ıever. Tatil günlerinde, 
hemen herkeı okumağa da
lar. Okumak iti ıona erdik 
ten sonra, radyo faslı bat· 
lar. Bu da, btr, bir buçuk 
saat devam eder. Radyoyu 
t0üteaktp. aile oyunları beı
lar ve üç dört saat ıürer. 

Bu oyunları, otomobil ge· 

ztntllerl taktp ~c\er •e niha· 
yet bir günde, elll iki t6rlü 
metaale ile bot zamanlar 
geçer. Bu metaaleler araem
da, kırlara çıkap ku çiçek
leri uamak da vardır. 

Afrika meclisinde zenciler 
Franıa; Afrlkadaki müı · ı 

temlekelerlnde zencilerin 
medeni haklarını tnkir et
mek lıtemedlil için, ıon za· 
manlarda bir karar •ermlf, 
Afrika umumi mecllıln• bir
kaç zencinin aza eeçilmell · 
nt temin eylemlttlr. 

A frtka mecllılne seçti en 
üç zenci, büylk bir sayret 
•e intizamla toplantılara 
devam ettiklerinden; zencl
lertn hOkmetmek kabtliyetl · 
al tktleap edebilmeleri, büı. 

batün ıayrl kabil tellkld 
edilmemektedir. 

Franıızlar, zenci azanıll 
yalınız bir kuıurunu affet · 
mtyorlar ki o da, müzake 
reler eına sında hiç ıöz ı6y 
lememek ve herhangi bir ıı 

hakkında kanaalmı beyan 
etmemektir. 

j ISTANIUl RADYOSU 1 

24-Mırt-1938 Perıembe 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 
12 30: Pilkla Türk muıl

klıl. 12.50: HaTadta. 13.05: 
Plakla Türk muılklıi. 13.30: 
Muhtelif pllk neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
17. lnklllp tartht deni: 

Üniveralteden naklen: Yuıuf 
Hikmet Bayur. 18.30: Çocuk 
Uyatrol'u: Firuz Atta. 19, 15: 
Spor m6ıahabelert : Etref 
Şefik . 19. ıs Bona haberleri . 
20: Nihal •e arkedaıları 
tarafından Türk muılklıl Te 
halk ıarkıları. 20.30: Hava 
raporu. 20,33: Ômer Rıza 
tarafından Arapça ıöylev. 

20.45: Bımen Şen •e arka· 
daıları tarafındın Türk mu· 
ılklıl Te halk ıarkıları, 

[ ıaat ayarı}, 21 .15: Radife ve 
arkadaıları tarafından Türk 
muılklıi ve halk ıarluları . 

21.50: Orkeıtra . 22 45 Ajanı 
haberlert . 23: Plakla ıololar, 
opera Ye operet parçaları 

23 20: Son haberler ve erteıi 
aünün profram&. 

- Ankara Radyosu 
öcLE NEŞRIY A Ti : 
12.30: Muhtelif pllk ner 

riyatı . 12 50. Plak: Türk 
muılklıl ve halk f&r~Dları. 

lJ. 15: Dahıli ve harici ha 
berler . 
AKŞAM NEŞRtY A Ti: 
l 8 30: Pllkl"' dans musi

kiıl. 19. 15: Türk rnuıikiıi 

ve halk ıarkıları [ Makbule 
Çakar ve arkaaaıları ) . 2G 
Saat ayarı ve Arapça neıriyat 
20. 15: Radyofonik temsil 21: 
F otoğtacılık: Safder 21. J 5: 
Stüdyo aalon orkeıtra11 . 22: 
Ajanı haberleri . 22 15: Ya · 
rınki proiram 
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Bir tobanı:Kayışla Bo- Vergilerin T a h s i 1 Ve 
ğarakÖldürenler.. Mürur Zamanı .. 

Suçlulardan ikisi On, Biri de 
Sekiz Seneye Mahlıum Oldu .. 

Geçen ıene ağuıtoı ayı 

içinde Bandırmaoın Çakıllı 
köyünden Haıao Klhya ço· 
banı Halil otlu Ahmet adan· 
da biri bel kayıtı ile boiul· 
muı olarak bir hendek içinde 
ölü bulunmuttu. Tahkikat 
sonunda bu cinayetle alaka· 
dar oldukları anlatılan ayoı 
köyden Ali oilu Bayram, 
Bayramın eTllthiı Cafer 
oilu Hüıeyln, aynı ailenin 
hizmetçilerinden Ahmet oi· 
lu Mümin yakalanarak ad · 
it yeye Terllmıılerdi. Suçlula · 
rın bir müddettenberl alır 

cezade devam etmekte olan 
muhakemesi ıona ermlıtlr. 

Mahkeme heyeti müzake
reden ıonra Relı B. Hakkı 

Tüzemen, kararı bJICilrmitUr. 

Kararda suçluların f Ull, 
müddeiumumllliln talebi 
veçhlle ölüm cezaaıoı icap 
ettirmekte lıede, cinayette 
faili mü.takıl belli olmadı
iından onar sene ağır bapıe; 
ıuçlulardao Hüıeylnln, yaıı 
dol•yııile sekiz ıene dört 
ay ağır hapıe, Mümin ya 
kalandıktan ıo•ra karakol
dan kaçarken bir jaadar • 
mayı yaraladıiından ay· 
rıca btr ay bapıe, ıuç ve 
cezalarının içtimaı dola111He 
bunun yar111 olan J 5 ıilnün 
aııl cezaya illve1lle OD ıe· 
ne on beı aiine mahkum edil · 
dikleri btldtrilmlttlr. Suçlu · 
lar ayrıca maktulün atleılne 
sekiz yüz lira tazminat ve
recekloerdtr. 

Akyar Cinayeti Muha
kemesi Neticelendi .. 

- - - -----
Suçlılardın üçü dotuzır sıne ığu hapsa mahtOm adil· 

~i. Oiaır suçlular dı beraat etti. 
Geçen sene temmuz ayı 1 maddeıloln ceza tayininde 

içinde Akyar köyünde feci nazarıdtkaate alınma11na ka · 
bir cinayet olmuı, ba köy- rar verilmeılnl lıtemltUr 

den Murat oilu lıa lle kar - Mahkem~ heyeti müzake 
deıleri Muıa ve İlyaı adın - reden sonra Reıı 13. Hakin 
da üç kiti puıu kurarak, Tüzemen, kararı bıldlrmlttlr. 
eıkt bir kın ve Cntlkam Suçlulardan Murat oğlu lıa. 
yüzünden, sap aeUrmek Gze· kardeoleri Muıa ve llyaı do 
re araba ile köyden tar- kuzar eene ağır hapse mah
la11na ıtden bu köyden Ali kum edllmitlerdlr. 
oilu Hurt idi çifte ve ma v - Suçlulardan A il oilu il yae, 
zerle taammüden öldürmüt· Hurılt oilu Zeyna\, İlyas oi · 
lerdl. lu Ferhat, Muaa oğlu Kerim 

Buna atı aiır cezada de· de beraat etmtılcrdir. 
vam eden muhakeme dün . • -:..., ı r"(~ -

Memleket Has
tahanesindeki 
Kazanın 

Tahkikatı 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
lerde müruru zaman eıkt 

hükilmlere tlbl tutulmuı ol · 
duğuna 16re eıkl kanuna 
göre tarhlyah yapılarak kat 
iyfel keabetmlı olanlar da 
müruru zaman müddetinin 
evleviyetle eıkl hükimlere 
kıyaıen heeap edilmeıl muk· 
tezi bulunmuıtur. 

İktisadi buhran Hrgisi 
Bu vergiyi: 
A - Hizmet erbabına . 

B - Saaat ~rbabı hari
cinde kalan kazanç veraiıl 
m6kelleflerlne tarhedlleo 
verıt olmak üzere iki kııma 
ayırmak lizımdır. Hizmet 
erbabına tarh edilen veral
lerln müruru zaman baılan
gıcının tayininde kazanç 
Terglıl kanununun merlyet 
mevkllne konuldulu tarihten 
evvele ald olan 9.,3 Te daha 
evYelkl mali ıenelere taalldk 
ettiği takdirde verıtolo kat · 
iyet keıbettiff tarihin, verıt 
2395 numaralı kanunun mer 
fyet mevkline koouldufu ta
rihten ıonra 1934 ve daha 
ıonrakl mali ıenelere taalluk 
ettlii takdirde de veralnio 
katilettlii mali yılı takip 
eden mali yılın müruru za 
man baılanııcı olarak kabu 
tü ve heeap edtlmesl lazım· 
dır. 

netlcelenmlttlr. Müddelumu· 
mt MuaTinl B. Necmettin 
Yetil , ıddtaıında ıuçlular · 
dan Murat oğlu İıa ile, kar· 
deılerl Muaa ve İlya11n ha· 
reketlerlne tema. eden Türk 
ceza kanununun -450- 4 ncü 
maddeıi mucibince ölüm 
cezasına çarptırılmalarını, 
ancak müıtakll f allfo kim 
olduğu belli bulunmadığın 
dan 163 ncü maddenin na 
zarıttlbare ahnma11nı; ıuç4 

lularclan Ali oğlu İlyas, Hur 
fit oflu Zeynal ve Uyaa 
oilu Ferhadm tddla edilen 
fiilden berllatlarma ve ancak 
vaka eınuında ıtli.h attılCla . 
rından Türk ceza kanununun 
463 ncü maddeıt delaleUle 
466 ncı maddeıine iıtlnaden 

1 

Memleket haıtrlhaneal lab
ratuuında bir lttial oldu· 
iunu ve bakteriyolof 8 Ta · 
hir Aılan ile hemıtrelerdcn \ 
Muafferin yaralandıklarını ya · 

zmıthk . Müddeiumumilikçe 
yapılmakta olan tahkikat 
ıona ermtttlr. Ôjrendlilml · 
ze göre Müddeiumumi Mu· 
avinl B. Hilmi Çtl, yaptıfl 

tahkikat neUceılnde gerek 
doktora ve gerekıe hemti· 
reye atfı mümkün bir ihmal 

2416 ve 2728 numarah 
kanunlara müsteniden htz · 
met erbabı haricinde kalan 
kazanç verglıl mükelleflerine 
iliveten tarhedllen buhran 
vergisine alt müruru zaman 
müddet ve baılangıcıntn ta
yininde fee 2416 numa rah 
kanun 1 haziran 934 ve 2728 
numaralı kanun da 29.S 934 
tarihinde tatbik mevkllne ko 
nulmuı olmaıı haıebile 1038 
numaralı eıkl kazanç verıi · 

ıl kanunundaki müruru ıa · 
man hükmünün tatbiki mev
zuu bahıolamıyacaiından 
bun tar bakk1nda 3258 nu · 
maralı muaddel kazanç ver· 
atıf kanununun 78 inci mad . 
deelne tevfikan verıtnln kat
ileıttii mali yıh takip eden 
müruru zaman müddetine 
batlanııç ittihaz edllmeıl 
ikUza eder. 

Mutazena Vergisi 
1980 Numaralı kanunun 

dokuzuncu maddeılode [ .... . 
vergiıinln taalluk ettiği ma · 
li ıeneyi takip eden mali 
ıeneden itibaren beı ıene 

zarfında tahsil edllmemit ol· 
an vergiler müruru zamana 
uğrar) kaydı auevcuttur. Ru 
bükme göre, muvazene ver· 
glılnde kabul edilen bet ıe 
nelik tahatl müruru zaman 
müddetinin batlangıcın1n 

verginin taalluk ettlil malt 
seneyi takip eden mali 
ıene iptidasından heıap ed 
ilmeıi lazımgehr . 

Mu ıa oğlu Kertnı in ve 
Hurtl<lln beraatına, yal· 1 
nız adli vede f aıltn kendisi ,

1 

olduğunu söylemek ıuretıyle 
sahte olarak curüm iıledlii
nt ltirftf ettiğinden yine Türk 1 
ceza kanununun 283 ncü 1 
maddesınin 2 net fıkrasına 

göre tecziye edilmclerıni iı

temiftir . 
İddia makamı ayrıca Ali 

oğlu llyae ve Muıa oflu Ke· 
rimln yaılarmdan dolayi 55-
56 ncı auaddelerln, Zeyoalın 
aabıkaeından Clolayı 81 nci 

bulunmadıfı, doktora naza 
ran kemtlrenlo daha fazla 
baıta olduğu neticea•ne var· 
mıttır. Bu kazadkn mutaz~r
rır olanlar dn bir t Jkiyette 
bulunmadıklarından müddei · 
umumthk imme hukul<U da
vut açılmasına mab~I olma· 
dığına karar vermittlr. 

K1Zdaym yllhk toplantısı 
KızılBy Kurumunun bu 

aktam saat 20 de Parti bina 
ıaoda yıllık toplenh11 yapıla· · 

caktır. 

Hua kuvvetlerine yardım 
vergisi 

Bu vergiye aid olan 2882 
numaralı kanunun 12 inci 
maddeılle möruru zama o 

için konulan h<iküm mu va· 

zene verafılne ald müruru 
zaauan bükmilnün aynıdır . 

Muııılı 11rglsi 
Bu vergiye ald tahıll mü· 

ruru zaman hükmü tik defa 
1 - 6 - 934 tarihinde muteber 
olan 2430 numaralı kanunun 
27 inci maddeıile konulmuı · 
tur. Bunda katiyet keıltetU· 
il mali yılı takip eden ma · 
li yıldan iUltaren on yıl iç -
inde tahall olunmıyan Ter• 
gtlerin müruru zamana ui· 
nyacaiı yazılıdır . MuTakkat 
ikinci madde mucibince da
ha eT•elkl ıenelere atd Ter· 
ıtlerln mlruru zaman mGd· 
deli tle aynı hOkme s6re 
hesap edilecektir, 

Veraset " intlkıl 11rgisl 
Bu verıl ıuretl kaUyede 

tahakkukundan itibaren beı 
ıene zarfında tahıtl edilme· 
dijl takdirde müruru zam•· 
na uiramıı ıayılmak lizım 
dtr. Ancak 2566 numaralı 
kanunun 9 uncu maddeıtle 
1929 mali eenetl ıonuna ka· 
dar tahakkuk etmlt olan 
verıtlerl ı 934 mali aeneıln· 
den itibaren lkf ıenede ve 
milıaTi takıttlerde tahıllt 

kabul ~dtlmlt oldutu cihet
le 1934 malt ıeneıl iptida~ 

sında henüz müruru zamana 
uiramamıı olan 1929 ve 
daha e•velkt yıllara alt ve . 
raaet •e intikal vergllerJnde 
5 ıenelık müruru &aman 
müddeti birinci taktltl 1 H"· 
ziran 1934, ikinci takıltl de 
1 Hu~iran 935 tarihinden 
ve daha ıonraki senelere 
taa116k 1'den veraaet ye in· 
ttkal verıllerl tahıtl m6ruru 
uman mtddeU de kanun 
metninde yazıla olduiu üz· 
ere katlyel keıbettlfl tarih
ten itibaren cereyan hat 
lar. 

Bu kanunun 26 ncı mad· 
deel mucibince üç ıenede 

tabııli icap eden ga yrl men · 
kullere aıa veraıet ve lntt · 
kal verılıl tahııl müruru za · 
man m6ddeU ve baılanat ~ 

caoda da 1929 ve dah• 
evvelki ıeneler için müruru 
zaman müddet 1 Haziran 
1934 ve 1 Haziran 1935 ve 
müleakfp ıeoeler için ver
aıinin katlleıttil tarihtir. Üç 
ıenede takıllll olarak tahıll 
edilmesi mezkur hükümlerr 
aöre müe11lr deitldır. 2656 
Numaralı kanuna ald izah · 
namenin (Müruru zaman) 
batlıiı altındaki faelının bu · 
na datr olan fıkruı hüküm -
ıüzdür. 

Hıytanlar vergisi: 
Bu vergi tahakkuk ettf · 

rlldlği mali 1ıh takip eden 
beı mali yıl içinde tahııl 
edilmediği takdirde müru· 
ru zamana uiramıt ıayıl• · 
caktır. 1936 ve daha ıonr• 
ki mali senelere taall6k et 
me-l< üzere tahakkuk ettirtl · 
mit ve ettirilecek hayvanl•r 
vergiıinto tahıll müruru z.• · 
man müddetinin baılansı~• 

verrlnln tahakkuk etllrlldtl1 

mali yılı takip eden malt 
yıl iptldaııdır . 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Kayıplık Kar.arı 

- 30 -
Vazu kanun 30 cu mad · 

dede cesedt bulunmı1an bir 
klmıe, ölümilne mub•kkak 
nazarı ile bakılmalı icap et
tirecek ahval içinde lutybol · 
muı ise o klmıe hakikaten 
6lm6ı addolunacafını bildir
dikten ıonra bu maddeyi 
takiben de [ öl6m tehllkeıl 
lçlncle kaybolan veya çok-
tanberl lıendlıtnden haber 
alınemıyan bir klmıenln öltı . 
mil pek muhtemel aörCinGr· 
•e bakları ölGme muallak 
khneelerln talebi Gzertne hl· 
kim s•lpllilne karar vere
bilir . Salahiyettar bakım. 
S•lbtn Türktyedeld ıon lka
metıibı hakimdir. Eter ıa · 
ip Tiirldyede aıla ikamet 
etene•lt ise nlfuı ılcllnde 
IDukayyet bulunclufu bu 
kayıt, yolua pederinin mu
kayyet oldufu mahallin 
hlkımıdır. J ibaresini kavi 
bul•nan 31 el maddeyi vaz· 
etmııttr. 

Bu maddede ıalpllk ka. 
rarı •eritebilmek için iki ae
bep 16ıterılıyor. Bırııı alem 
tebltkeıl lçlade kaybolmak, 
llrlnclıl lıe çoktanberl ken 
dlılnden haber atanmamak. 
la 6ltlmG pek muhtemel ıö · 
rülmektır. 30 cu madde ile 
ltl:au 31 el madde aralarm
dakı fark ise, 30 cu madde 
(6l(hnüne muhakkak nazarı 
ile balulmajı icap ttdecek 
al.Yal içinde kaybolmak] 
31 el madde lıe bundan da· 
ha hafif. yaof alam tehlt
lceıt içinde, veya çektan 
beri lrendlılnden h a b e r 
a lana m a m a k 1 a 6 1 O m 6 
Pek muhtemel ıörOnmek 
ıuretl ile teıayyilp etmek· 
Ur kı ademi münaeebet pek 
itllcirdır. 34 ncü maddede 
ölüme mualllk hakların 
tıpkı ıalbln ölOmü tebeyyQn 
~tmıı ııbı lıtlmal oluoacafı 
alıterlllyoraada ıalpllk ka 
rarı aıomle netfcelenmeden 
her huıuıta ölmOt gibi te
lakki edilemez Ezc6mle 

Telefon edeceğim Eler 
0 lllGdahale etmezee, yaka -
aıza el atacak bir adli po· 
ltı tefi biliyorum. Hemen 
hücrelerinize hı~of J •e Veıt
lladı telefona ıettrlntz ... 
Anlatıldı mı? 

Uzun bir ı6k6t haeıl ol 
du, •onra Buckholtz mola· 
Jhn bır ıeıle ıöze baıladı: 

- fakat ılz beni tama· 
ıınen fıtthfaf ~dlyoraunuz 
bay Crane. Veatlindı kur· 
tarmak için lmkinıız olanı 
Ja~111afı arzu ederım . Fa. 
kat lıtemem ki .. 

- lıterıenb. ne ili. Ben 
Superlor 8971 deyim. 

Veıtlindı aramaja ııdı -
rala ve beni on dakikaya 
kadar burada arayınız . 

Zaınanında haber alamaz
•aoa, adliyeye telefon ede· 
cefım . 

Bu defa Crane telefonu 
kapa da. 

Yemek ıalonundan dönen 
ba1an Hoıao: 

felafonda tamamen 
ikna edici halleriniz var, 
dedi. 

Kahveyi gümOt cezvede 
tutuyordu. Grane kahve 
koydurdu 

Nefıı, dedi, fakat lray

••artalar ·~ bir 

gatbın karısı "ocaya vara. · 
maz. Meler ki kaybolan er
kekıe kar111 1 kadın lıe ko· 
ca11 ayrıca mahkemeye mü 
racaatla talik dava11 açmıı 
ve biiküm alarak lllnen 
teblii ıureti ile keıbl kaUy, 
yet etmlt bulunmahdır. Ve 
yine 527 ncl madde mucl 
blnce ıatbln mirasına vazı 

yet edenler mevrus malt 
kaybolan kimse zuhur elli 
il takdirde kendlıine ve 
yahut vaziyet edenlere mü · 
raccah hakin olduğunu tı · 
bat eden kimıeye iade ile 
miikelleftlr. BJnaer.aleyh 
mezkur 34 ncü maddedeki 
(tıpkı gaibin ölümü tebcy 
yün etmft ıtbl tellklıl olu 
nur] tbareıl mutlak olmayıp, 
arzettlilm kuyudatla mukay· 
yettir 

30 ncu maddedeki ölüm 
kaydında ile bu ıtbl mua 
meleye lüzum kalmaz. 

At!eıtol ve memleketini bir 
müddet terk ile ortadan kay 
l:iolan klmıe bakkaoda hemen 
ıaıpllk kararı talep oluna· 
maz Ancak ya ölüm tehlt· 
kesi içinde, •eyahut kendi 
sinden çoktanberl haber 
ahnamamak neliceıl ölümü 
pek muhtemel görülmek ıu 

retl He teıayyüp etmtı ol 
malıdır. Bir kimse hakkında 
ıalpltk kararı verllebllmek 
için her halde ali kadaran1n 
bir lsUda ile hlktmden ta
lep ve bu iddlalaranı da jıbat 
etmeleri lizımd1r. Bu bapla . 
ki fıtldada 30 cu maddeye 
dair verilen tafıllit esnum
da ıöaterlleo numune ıibı 
olacakhr. Hakim batlı ba ıı · 

na ıraipltk kararl veremez 
Ve lllettayln bir datrenın 

talebi ile de gaiplik kararı 

tttihaz edemez. Mtıfer ki 530 
ncu madde mucibince hayat 
veı mematı belli olmayıpta 

malları oo ıeneden beri 
mahkeme marifeti ile idare 
edilen yahut mallarının bu 

lıtek duymuyorum. 
Horan: 
-- Hir lokma ytylntz dedt. 
Maeaya~kadar gelen gü 

net ıııjı, küb11t bar reınm 

ıibl bayanın çehreainın tas· 
lafını çiziyordu . 

Yumurtalarım ylyiyor gö 

r6nen Grane, onun küçük 

ve biçimli burnunu, uzun, 
narin boynunu ve kırmızı 

pljama11n10 açıklaiından ıe· 
ztlen tltkln göjıünü hayret 
le seyrediyordu. 

, - Dün akıam oldukça 
ıerhot olmuı olmalıyım. de
di . zira yataia konduğu 

mu hatarlamıyorum . 

- Divan üzerinde kör 
kötük ıerboıtunuz, arkada 
flDlZ , Fınklesteloln yardımile 
sizi odama götürdü ve elbl

ıenbi çırkardı . 

- Onlar nerede yattılar:. 
İkisi de sabahın üçüne 

doğru glttllr.r . 
Grane çatalını eli üzerin · 

de muvazeneli tutma~a ça 
lıth · fııkat sar11cı bir titre 
me yüzünden, muvaffak 
olamadı Bayan 1 logan onu 
eflence ile ıe1rediyorda . 

- Salnt Guz danıl tıttf · 
niz mi? 

Son ıece naeal uyudu 

•••• 

ıuretle idaresi on ıeneden 

aıaiı olmakla beraber 100 
yaıanı ıkmal etmıı olan ktm · 
senin gaiplifine hazinenin 
talebi üzerine hükmolunur. 
Hazine de bu suretle alaka 
dar meyanına dahil olur. Ha 
zineoln bu veçhtle vakt ta 

lehi üzerine uıulen ya 
pılan ilan milddetl aar 
f m.ıa o ıatbe veraeet tddt 
aeında buluDabllecek hiçbir 
ldmıe zuhur etmezee gaibin 

bilumum emvali hazineye 
intikal eder. fakat hazinede 
527 el maddede yazılı oldu 
ğu veçhtle mtrua "azlyet 
edenler hakkındaki h6küm
lere tevfikan ıerek aaıbe ve 
ıerek hak aahtplerloe 
kartı meauldür. Btrde bir 
klmıenln vefata ile mira11 
açıldıjı ıün o ktmıentn ha
yat ve mematı lıbat edile 
mt1en ıatp bir oğlu bulun · 
ıa bu gaip varJıe dOten hiı· 
ae mahkeme tarafından reı 
men idare ettirilir. Gaip ve· 
reae baba11 öldüiü ıüa ken 
dtıı de hayatta bulunmam11 
olaa1dı bt11e1t kimlere düıe 
cek idl7se o ~ereıe 31 lncl 
madde mucibince murtılerl · 

nln ıatpltğıne bükmedlıme 
ılni blktaaden lıtı1eblllrler. 
Evvelce ıatphk kararı alan 
mıı ite~ telnarına liıaum yok 
tur. Gaibin bi11ealne düıen 
em vale vaziyet ederler. (K..M. 
439, fıkra 4) bu ıah11 gaip 
529 cu maddeye ıöre de ml-
raıçı ve murl• olabıhr. 

TOR&DILJ 

ıeoe, din için de bir aene 
olmakla bu bapta ki karar 
ancak tkl sene ıonra veri -
lebiltr . 

Yapılac\k ilan gazete ve 
mahkeme dıvanhaneıioe ta
lık ıureti j)e yapıl ,.btleceil 

gıbi lcabmda tahkikatı la
zime de icra olunur. Hu ci
het hakimin hüsnü ldarealne 
bağlıdır. Birde buradaki mü 
ddelln hakim ta raf mdan 
uzaltılap k11altılabllmesl cihe
tini tetkik edelim: 

ne tevar\b eder. Fakat bu 
verese ölümde oldufu ıtbt, 
mutlak olarak •artı ola· 
mazlar. Kayıplık kararı ve
riltnciye liadar hakim, kay· 
bolan kJmıe için bir kaJyim 
naabeder. Birde tehlike bir 
müddet devam ederae teh · 
ilkenin zail olduiu ıaat ka
rara eeaa ittihaz olunur. Bu. 
nun için hikim tarihi iyi 
teabıt etmelidir. T arthln bu -
kuk üzerinde büyük teaJrl 
vardır . V azıı kanun kayıp
lık kararı alabilmek için 
kayıbın ıon haberinden beı 
ıene ıeçmekle mümkün ola· 
btleceilni beyan buyuruyor. 
Ahkamı sabıkada lıe kaya· 
bın akran ve emıalt tama . 
men ölmüf ve bunlardan 
eıer kalmamıı olmaaın. tart 
göıterlyor kı. bu da l 00 sene 

gibi yafa batlı tutuluyordu. 
Hunun da bir içtıbat ve 

kanaat mahıulO oldufu cihet
le hürmetle kartılamakla be · 

raber pek mOıkdpeıendane 
davranılmıı olduiunu söyle-

mekten de cebri aefıedemf. 
yorum. Gerçi kanunu mede -

nlnln a:ı e•Yel arzettljlm 530 
ncu maddeıinde de 100 aeoe 

rlbl bir ltaret me•zu ve 
me•cut lıe de bu, 11rf laazlne 
taraf andan tıtenllen ka1ıplık 
karar1na münba11r olup karı 
Ye koca ve vereael ealre ta 
rafından vaki olacak talebe 
müe11lr deilldir V azn ka
nunun buradaki makıat ve 
1raye1i de baıkadır . 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylı 

- SONU VAR -

SATPAı 3 

Yuksı~ zevk sahibi iıiı 
Parille, zabıtayı i91al eden 

111üdhl1 bir h111ız türemlttlr. 
Bu hıraız, aylardanberl aran· 
dığı halde, bir türlü bulu· 
namamaktadır. Fakat hır· 
11zm, para çaldıjına yeya· 
hut da kaıa 101dujuna za · 
bip olmayınız. O, yalnız 
iaarıatlkadan madut e11a 
çalmakta ve bu ııbl etJayı 
harikulade bir meharetle ele 
geçirmektedir· 

Yaman bıraız. tld hafta 
eYvel, büyOk bir e•e glrmit 
ve ey ıahiblnln, külliyetli bJr 
para mukabıltnde temin et· 
mlı olduiu ylz ıenellk bir 
aaatl atlrıp ortadAn kaybol· 
muıtur . 

Avusturya 
Hadiseleri ve 
Fransa 
"Tempı. ıazeteılne 16re, 

hür ve m6ıtakll Avuılurya. 
Alman . vuruıu ile ölm6t Ye 
nihayet bulmuıtur. Almaaya 
htlkdmetl Avuıturya meıe

leılntn halllnl Avuıtur1aya 
el koymakla taaflye etti. Ve 
bu ıuretle Avrupa yeni bir 
"emrlYakı. kar1111nda kaldı. 
Fraıa ve lnıllterentn Berlln· 
de raptılıları teıebbtlM ltal
ya bOkumetl lttlrlk lGzu
munu hlıMtmemlıtlr. Anı· 
luı her haoıl bir tereddOde 
meydan bırakmıyacak bir 
tarzda tahakkuk etmlt bu
lunmaktadır. Bu 10zden bü
tün merkezi Avrupa 't'aalye · 
ti alt Gıt olmuı bulunmak

Ali.kadar iıe karı ve ko· 
ca veyahut mefkudun müte· 
neff ı bulunduiu mal üzerjn -
de millkiyyet lıa.kkt bulunan 
vereıe gibi eıhutır. Hikim 
aalp hakkında malumatı.olan 

kımıeleri muayyen bir müd 
det içinde maliimatlarıoı bıl 

dlrmek içto uıulü dabcs•nde 
Hin ıle davet eder. tBu müd. 
det birinci ilan tuıhın 
den itibaren en aıağı bir 
sene) olduju 32 ncl madde 
tktiza11ndaudır Gaiplik ka 
rarı alabilmek için tehlike 
nlo vuku bulduju ton gün· 
den en aıaiı bir ıene geç 
mek ıarttır . Şu halde dava 
ikame edebllm~k fçin bir 

Hukuk usulü muhakeme 
lerl kanununun middetlere 
dair olan 159 ocu maddeıl 

müddetleri ya kanun veya 
hiklm tayin eder. Kanunun 
tayin ettıil müddet teokta 
veya tezyid oluoamez. Ha
kim kendi ta1tn ettijf, müd 
dell icabı bal ve mulahata 
binaen tezyit veya tenkis 
edebilir denllmeelne naza
ran buradaki müddeti de 
kanun tayin etmlt olmakla 
hakimin bu mQddetl tezyU 
edemiyeceit fikrine kapıl · 

mıyahm . Hakim ııbu 32 nci 
maddede yazılı müddeti ar 

tırabilir Sebebi lee lbarei 
kanuni yede (en apfı bir ıe 

ne) denmekle icabında artı· 
rabflmek kudret ve aalihlye· 
tini hlklme vermtıttr. Yalı

nız ekıtltemez. Çünkü mO
ıaade arhrabHmeie nıünha
sırdır. Ve yine Jbarei kanu · 
alyeden ıunu da anlıyoruz ki. 
gerek tehlike lçlade kaybol 
mak ve gerek son haberin· 
den bef ıeoe ıeçmlt olmak 
ıartı ile talep ve ittihaz 
olunacak kayıplık kararında 
bu ıebeplerfn ıablt olma11 
lazımdır . Her iki ıebebe bi· 
naen yapılacak ilan üzerine 
ralblo Hg olduju Ve ken
diılnden haber alındığl ta 
bakkuk ederıe kayıplık ta 
lebınln hukmü kalmaz. Ya 
pıları ilandan bir neUce ha· 
sıl olmazea hlklm o ıahıın 
kayıplağıoa hükmeder Ve 
nüfuı ılclloe kaydettirir. 
İıbu kayıphk karan üzerine 
o kayıp ıayet vaıl veya ve 
kil lıe üzermde olan bu hak 
ıakıt olur. Vereaeıi emvah· 

---·-----.,.-----ı tadır. Çekoılovakyanın va
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Çocuk Esiı a ııı luı uıı 
Bııkınlıitndan: 

28 · 3 - 938 Pazarteıi ıü· 
nü aaat 20 de Parti kura · 

iında Çocuk Eıtrıeme Ku
rumu kaaa konıreıt topla

nacafından Kurum üyeleri 
nin teırlflerl rica olunur. 

Çocuk Eılrgeme Kurumu 

Baıkam Dok tor Kimtl 

Sealioilu 

ıeıler itlltf nlz mi? 
Uzun bir ıilktlt oldu, Gra· 

ne bayan Horanın hafif ıo · 
lujunu enıeelnde hl11edlyor 
ve kokuıunu duyuyordu. 

Nihayet Veıtlind: 
- Hatırladığımı zannedl · 

yorum, btlha11a, bir ne•i 
uiultu, dedi, aiaçhkta rüz
garın veya Nıyafaranın akı · 

• • • • • • • ftna benzlyen devamlı bir 
• • • • 

ÇEViREN: Kemal Demiray : utultu ... 
• • Grane muzafferane bai1r · 

dı: - Pek güzel 
- Hiç btrıey ıizi rahat · 

ıız etmedi mt? 
- Hayır, iyi uyudum. 
-· Ben uyuyamadım .. 
Kadın gevrek ıevrek ıül · 

dü 
Galiba. geceyi ıizlnle 

aynı yatak\p geçlrdlilml 
zaonedlyordunuz? Ben öbür 
odada idim . Sizinle yalla 
tdim, temin ederim kt ha
t11 lıyacakt1n ı z! 

-- Böyle bir fıuatta, uy

udujum için, tabii müt~eı · 
1 ılr olurdum, dedi . 

Telefon çaldı Telefon 
eden V eetland idi. 

- Zannederim bana ıöy 
liyec~lc uıühim bir feytnlz 

· vardır ? 
- Henüz kati blrıey yok, 

fakat iyi bir iz (lzerlnde ol · 
duıumuzu zannedl1orum. 

Çok çalııtam 
Bayan lloganm 

ıından yükıeldl: 

Yıalancı! 

Grane: 

ıeat arka · 

- Suıuouz, dedi. 
Veıtlind, ıaıkm : 

- Ne oluyor? Diye ıöy · 
lendi. 

Grane ıözi\ne devam et 
ti : 

- Size bir sual sormak 
llt iyorum. Hataralarınızı ha· 
lırlamağa çalııınız . Evveli 
bayan Hoıandan unnettiğl
nlz telefonu alınca, ıeıln 
tonu üzerinde blrıev hahr
hyor mu!'unuz? 

- Bana mükalemenin 
mah11lli bir muhabere ıeıl 
mi yokıa tehir da hilfnde mi 
olduiunu sormak lıUyoraunuz 
delil mı? 

.._ Evet, teıadlfen sarıp 

- Nfyafaranın akııı! Ya 
t•! 

Gardiyan Galt , Veıtlla
dın üzerine kapanan höcre· 
ntn kapm yanında bır an 
durakladı. Çukurlarına iyice 
batmıı ıözlerile zaif çeh 
resi, renksiz cildi ve uzun, 
&arı dtıleri bir M111r mum
yasın10 hayahoi yaıahyordu. 

- Bu gün doıtlarınızı 
görmediniz mi? Dedi. 

-- Hayır. 

Gardiyanın gözleri htle 
karlıkla ıııldadılar, ıiıkln 
gırtlağı kabardı, indi. 

Belki sizi terk ettiler ... 
- Hayır. 

- Hasta görüoüyoreunuz, 
kendinizi terkedilmlı zaunet
llilnlzl tahmin ediyordum. 
Sızı beldJ •• liri 

ziyeti her zamankinden da· 
ha tehlikeli bir bale ıelmlt 
tlr. Kii-.Gk IUlif dahi ıauıl
mak tehlıkeılne maruzdur. 
Metodlar ve dokrlnler 6ze · 
rinde m6nakata zama•ı ıeç . 
mtıtlr . Artık daha fena ıey

lerln huıullne mani olmak 
lizmdır. Aklı ıelimln emir
lerini kabul etmeli •e ha· 
kikatlere açık bir zihniyetle 
bakmalıyız. Avutturyanıo 

tamamen Alman çlzmeıi 

(L6tf en eayfayl çeviriniz) 

korkmıyor muıunuz? 
V eatllnd mahzun: 
- Hayır, tledl, azıcık 

korku7orum, çok tleill. 
Ht11ettlll korku deilldt, 

fakat daha çok, tahauımQl 

edilmez. bir ıabıraızlık ldt . 
Onun realıılyonlarıoı gö

zetllyen aardlyan: 
- Yarın ko.rkacakııDız 

dedi ve timtlıkı •azlyettnl. 
ze g6re, eminim kı ılzl elek· 
trlk 1andal1eılne taıımaia 
mecbur olacalız ... 

Elinin ter1lle burnunu ıll · 
dı . 

Zaten, çok klmae de b6J · 
le ıtdlyor . Son ıüolerlne 
kadar palavra atalar ve idam 
eına11nda bunlar kadın gibi 
ailıyan hakiki inıan ki1lçe 
lerldlr . 

Veıtlindın b6creıl yanın 

da, lbtlliç içindeki çebreıl· 
nl iki parmaklıiın çerçlve
lediil, Connore baiırdı . 

Bu uzun zaman ıürecek 

mi, alçak hHlf! Susunuz, 
yokıa allah kahret.in ki 
ıeberUrtm . 

Galt bir adım ıeriledl. 
- Fakat ben ona yalanız· 

ca en kuvYetll mahpuılar1a 

ıon dakikada na11l ceıaret 

lerlnl kaybettlklerlal aDla· 
tıyordum . 
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SAYFA: 4 

Avusturya Hadiseleri 
Ve Fransa .. 

(Baıtarafı üçüncü ıayfadaf; 
altında kaldıfına ve Avuı
turya hldıseılnln Almanya 
tarafından yapılmıı bir fütu · 
hat oldufunu tebarüz ettiren 
"Jurnal deı Debateı" bun· 
dan ıoDra Almanyanıo hi
mayesi altında yapılacak 

pleblıttn yeni vaziyetin tes· 
vlblnden baıka bir netice 
vermlyecejlol, Avuıturya hl · 
dlıeılne mani olabilmek 
için vakit ve zamanHe ha
rekete ıeçllmtı olmaıı 
icap etUfint, artık geç ka· 
hnmıı olduiunu. aylardan· 
beri açıktan açığa hazırla . 
makta olduf u halde önllne 
ıeçllmek için hiç bir ıey 
yapılmayan bir bldlıenln 
protesto edilmeıtnden hiç 
bir netice olmıyacağını ya· 
zıyor ve "balyanın müdaha· 
leılnl temin için Franıa 
maslahatgüzarının Roma le · 

ra11na memur edildlil teıeb· 
büı hem boı hem de gülünç· 
tür . . ,, Diyor. Bu ıazete Al· 
manyanın A vuıturyaya el 
atmasının bir baılan1ı9tan 
baıka blrt•J' olmadıfı fik
rindedir. 

Butün dikkatini Çekoılo
•akyanın •aztyetlne hasre
den "Echo de Paris,, ye gö
re: Y ent Avusturya ıanı6leyıi 
aılen bir ıudet Almandır. 
Bu da bir ıemboldür. 

Dün t11al edilen A •uıtur
ya idi. Yarın ııra Çekoılo· 
•akyaya ıelecektlr. 

Haber alındıfına göre 
•aayonal ıoıyallzm ıeflerl 
ve Alman orduıu teneralle· 
rl eıki Bobemya krallı(rın1 

Almanya hudutları içine al
mak buıu•unda takip edile
cek metotları tetkik etmek
tedirler. İtalyanın Avuıturya 
kartlllndaki vaziyeti kuzuyu, 
kurdu tahrik etmlt olmakla 
ittlbam etmek demektir. 

ltalya, Almanyanın yardı
mı tle Akdenlzde ve ıtmali 
Afrlkada tavziler elde etmek 
lıtemektedir. Almanya ve 
ltalya diktatörleri arasında 
ittifak tahakkuk etmit bulu 
nuyor. ltalya aa1r bir zararı 
ıöze almadan bu ittifaktan 
ayılamaz Maamaflh ileride 
İtalynın panjermanlzmio eıa
retlnden kurtulmak için bir 
hareket yapması mütebat 
değildir Şimdi Franıa dtplo
ma•fıl loglltereden Çekoılo; 
vakya lıtlklillnln temini ho
ıuıunda ıarantller elde et· 
mefe ujraımaktadır. Bu 
mevzuda göıterllecek en kü
çük bir tereddüt Çekoılovak· 
)'a bük'1met ve efkarı umu· 
mlyealnl Almanyanın kuca . 
fına atılmağa mecbu'r ede · 
cek ve bu ıuretle "Mlttele
uropa" vücud bunıuı olacak
tır. 

A. vuıuryanın itgalini mu -
hık ıöatermek makıadlyle 
Alman kaynaklarından neıre-

dilen fikirleri mevzuubahı 

eden "Rapubltque,. gazete
ıtne göre: Avuıturyaoın it 

gali . Avrupanıo irtikap etti 
ği hatalar sa ikaalyle insan 
hk vekaranın son 11ğınak 
yernln mahvolmasını ifade 
eder. Baıları üzerine uılan 
bu yeni .. Seyfü1iıli.m karıı · 

aında .~Balkan milletleri ne 
yapacaklardır? Ya Ttrolün 
cenubundaki üç yüz bin Al· 
mandan yalınız bir hudut 
lcarakolu ile avrı bulunan 
Bitlere kart' Mu11ollol nasıl 
bir hRttt harket takip ede· 
cek "Ouvre,.sıöre: Avultur
yanın Almanyaya ilhakı 

Şarl K.en imparatorluğunu 

yentden teılıl demektir . 
f rftnsa bu lmparatorluiun 

ıeılılne mani olmRk içtn 
a'1rlarca kan dökmüıtür. 

Şlmdt cumhuriyetçi Franıa
nın vaziyeti çok berbattır; 

zira . cenupta Alp hudutları 
Dl da müdafaa mecburiyetin 
dedir. Berllndekl ya hancı 
diplomatların fikrine göre 

;Mu1101inlnin Avusturya me
ıeleıl muvaceheslndf'kl battı 
harekt neticeılnde İıpanya · 
da ıtddeth bir taarruza, Tu 
nuıta Fransa ya karı• İtalya · 
nın tehdltkir bir vaziyet al · 
maaına V·~ lnılltere İtalya 
mü:ıakerelerlnin lnkihuna 
intizar gerektir. 

Bu gazeteye bakılarsa in 
giltere Avusturya hadiıeslnde~ 
Fransayı dalma himaye ede
cektir. Franaız baıvekıltnln 
naılrl efkirı olan "Populaf· 
re,. e ıöre: Alman yanın ~ v
uıturya yı i11alt nihayet bul· 
muıtur. Artık btr tek Al· 
manya, bir tek Alman mit 

letl ve bir tek Führer "ar
dır lnıllterentn bu hadlıe 
karııaıoda ne yapacağı ma 
lüm değildir. ltalya iıe em· 
rlvakll kabul ve tasvip et· 
mektedlr 

Zaten baıka türlü hue-: 
ket etseydi hayretimizi mu 
cip olurdu. ltalya, A vu•tur 
ya ile mihverin Akdenlzde 
•e Şimali Afrtlrada vaad 
ettiği faydalar arasındaki 

inUlıabını yaptı . flalbukl, 
herhanıl bir tekzibe maruz 
kalkmaktan korkmakıızın 

ıunu da temin edebiliriz ki, 
lnıbrukta Şuınigln ıöyledlil 
nutuk ltalyanın Viyana ıe· 
firinto tasvibi alındıktan 
ıonra söylenmlıtir . Mu11oll · 
ni bu hadtaede ıüphelt bir 
rol oynamııhr. Musaoltol 
Franıa ve ltalya tarafından 
yapılan teıebbüıe ittlrak et
medikten baıka Httlerfn ar 
zuıuna uygun olarak hidi
ıeyi tacil etmfttir. "Hu111a· 
nlte ,. ye g6re: Avusturya 
hldlaeıl karı11ında lnglltere 
ve Franıa dlplomaıılerlnln 
takip ettikleri hattı hareket 
katlyen affedllemlyecek bir 
ıeydlr. 

Edremit Ortaokul 
Direktörlüğünden: 

Okulumuzun ihtiyacı olan (10) kok ıobaıı ve (3) cam· 
lı dolap 14-3 938 tarlhloden JUbaren on beı gün müd 
detfe açık ekıtltmeie lrooulmuıtur· İhale 29 mart salı ıü. 
nü yapılacaktar . Tallpl~rln okulda mütetekkıl komlıyona 
m6raca"tları . 

4 - - 82 

TÜRK.DiLi 

Kayıp mühür 

EncÜtneninde yapılacaktır . 

4 - Tahmini bedeli aylığı elli liradır . 

5 - İtletme hakkındaki ıartname1I tadılen tanzim ed 
llmııtır . İıteklilerin ıeraltlni öjrenmek ve fazla maiümat· 
Rlmak lçin Belediyeye müracaatları . 

6 - Pey sürcceklerln ihale tarihinden evvel yüzde 7 ,5 
dlpozitolarını Belediyeye yatırmaları ilan olunur 

4 - ] - 81 

Balıkesir Nafia 
Baf Mühendisliğinden: 

1 Açık ekıiltmeye konan it: Balıkeılr - Bandırma 

yolundaki Karadere köprüleriyle Balıkesir Buraa yolun· 
dakl Yayaköy köprülerinin pere inıaa tının 1534 hra 88 
kuruı keılf bedeh üzerinden yapılan eluiltmelerinde talip 
çıkmadığından 4 · Niıan - 938 tarihine müsadif pazartesi 
gününe kadar bir ay müddetle pazarlığa konulmu~tur. 

2 - Bu ite ait doıya muhteviyatı ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıl 
B Mukavele projeıl 
C Bayındırlık itleri genel ıartnameıi 
D Fenni ve huıuıi ıartnameıl 
E - Keılf cetvelleri ve projeler 
İıtiyenler keıif doıyaıını Balıkealr Nafıa müdürl6jün. 

de görebilirler. 
3 - Pazarlığa ıtrebilmek için 115 lira 12 kuruıluk 

teminatı muvakkatenin malıandıjına yatırıldığına dair 
makbuz veya bu mıktarda ıayanı kabul banka 
mektubu ve yukarıdakt iti yapabtlt ceğfne da ir Nafia Mü
dürlüğünden eksiltmeden en son ıeklz gün e vvel müraca• 
atla alınacak müteahhitlik veıikası veya bu ite rtrme~e 

ıallhtyet veren evrakı müıblte ile birllkte Nafia Vekil et . 
inden alınmıı müteahhitlik vesikaaı nın ve ~38 yı lıon alt 
ticaret vesikasının ibrazı gerekltdfr. 

4 - lıteklılerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö
re bu evrakı hamilen 4 niıan 938 tar•htne kadar her gün 
için Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilecekleri il in olu-
nur. 4 - 1 - 78 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

24 MART 1131 
.. .. 

İstanbul Alemdar Sıhhat Yurdu 

VENİ 
•••• .ı • Alemdar Sıhhat Evi •••••• 

Dr· Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 
İdaresi flltrnda flçılan 

•••••• Alemdar Sıhhat Evi • ••••• 
Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai Ve ... \sabi 

Hastaları Kabul Eder Ve En Biivük ., 
Kolavhğı ~;österir. Ve Hastaların 

• • 
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Bandırma Ticaret 
Odasından: 

Bandırma Ticaret Odaaıoa ait ve Bandırmanın Şehit 

Süleymanbey caddeı•nde kain 55 numralı iki kat ( içinde· 
kt bölme camekanlar dahil değH ) karglr bir bap binaıı 
2490 ıayılı kanuna tevfikan ve 1000 lira bedeil muham
men ile açık arttırma ıuretlle ıahlığa çıkarılmııtır lhaleal 
29 3-938 Salı ıünü saat 15 de Bandırma Ticaret Odasın · 
da müteıekktl komisyon buzurttnda icra kılınacafından 

taliplerin ltbu muhammen bt:del bin lıra üzerinden yüzde 
yedi buçuk pey akçesini Bandırma Ticaret Odası vezneıl
ne yatırmaları ve bu bapta ıartoameyi görmek üzere Ban· 
dırma Ttcaret Odasına müracaatları ilin olunur. 
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Defterdarlık dan: 
Mahalleıl Sokaiı 

Aygôren Tatlı 

Mahallesi Sokajı 
Aygören 

Miktarı 

80 metre 
murabbaı 

Cıoıl 

Arıta 

Bedeli muhamme11 
24 lira 

Cinai Kapu No: Bedeli muhammen 
Arsa ve 2 320 lira 

oda 
Yukarıda evsafı yazılı hazineye aıl ıayrf menkuller 

12 3 938 tarihinden 28 J .938 tarihine kadar J 5 ıün miid
detle müzayedeye konulmuıtur. Taltplerfn yüzde yedtbu
çuk p~y akçalartle müzayedenin yapılacağı 28 3·938 tart · 
hine müıadtf pazarteıl günü saat 15 de Defterdarlık daJ 
reıinde bulunmaları , fazla rnalümat ıatfyt'n ler milli emllk 
datreıioe müracaatları . 4 - · 1 - 85 

Kayıp tesellüm makbuzu 
Balıkeıir aıkeri haatahaneıılnin 55, 126 sa y ı l ı levazım ay · Sllhıbt ve Baımuharrıri: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

glyal teıellüm makbuzunun her üç nilıha11 xayl olduiun Çık.uım Genel Dır~kt6rü: FUAT BIL'AL 
dan hlkmtl olmadılı llln olunur. Ba•ımyerl: Vtllyet MatbaHı - Balıkeelr 


