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Çekoslovakyada Hava Hücumlarına 

Karşı Manevralara Başlandı. 

25 MART CUMA 1938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON tKINCI YIL 8.A. YI: 3812 

Fransa,İspanyaHududun-1 ALMANYADA YENi HAZIRLIK 
d T hı•k G •• •• Danzig Heyecan içinde .. Binlerce K~mae Şehri 

3 e 1 e Oruyor. Terketti. ispanyadaki Alman Kuvvetleri de if· 

B. Pal Bontur; hudutlardaki açık tehli~eyı işaretle ispanyoJ olmıyan kuvvetrerin fran· 
sız topraklan yakmlannda toplanmalanna im~an verilmemesini bildirdi. 

gat Ettikleri Yerlerde Tahkimat Yapıyorlar .. 

Parlı, 24 (A.A.) - Fran-
ıa Hariciye Nazm 8. 
Pol Bonkur mebuıan 
harlciJe encümeninde Ak· 
deniz 'Ye bılhaua lıpanyada 
buıünkü vaziyeti taerih 
ve Fransanın bu bölgedeki 
menfaatlarmm hayati oldu 
iunu ehemm~etle kaydet 
tikten ve lnglltere ile İtalya 
ara1tnda yapılmakta olan 
müzakerelerin, ltıpanyol top 
raklaraoın tahllyeıınl de der 
Plt etmeıi temennisinde bu 
luoduktao sonra Fran-
ıanın; lıpaoyol olmayan 

FRANKIST ASKERLER 

kuvvetlerin Fran11z toprak· 
ları yakanında ve1ahut mü · 
nakale hatları üzerinde bir· 
leıme ve toplanmalarma 
imkln vermeai mevzuubahı 
olamaz, demiıtlr. 

Pariı, 24 (A A ) - lıpan · 
yada f ranklat kuvvetlerin 

taarruzu devam etmektedir. 
lıpanyanm Londra elçlıi 

Frankilt taerruzuna h"lvan 
ve Almanların ittiri k ettiği · 

hakkında loglhz hariciye na
zarettne müıbet malumat 

vermlttir . 
Bir lngillz harp gemisi İn-

glliz tabaa11nı almak 
Banelona gel mittir. 

üzere 

Küçük Antant Ve Balk- Kaymakamlar 

A .. Arasında Nakili an ntantı Munasebatı Ankara, 24 (Huıuıi) -1 
__ _ _ Dllhlliye Vekaleti kayma- l 

Küçük Antant ıe Balkan Antantı arasrndaki siyasl ve 
iklisadi münısebıt inkisaf ediyır. 

kamlar arasında tayin, na· 
kil ve becayt9ler yapmağı 

kararlaıtırmıtltr . 

Varfova, 24 (Radyo) -
Danzlgln, Almanlar tarafın 
dan an1ızın tıgai edilmesi 
ihtimaline binaen acilen ted· 
birler almmııtır. 

Danzlg d iyet meclisinin 
dağılmak üzere olduğu ha· 
ber veriliyor. 

Danzigdeki Y ahudtlerden 
üç bin ktıı. Alman ifgAlln 
den korlcarı'\ k b:.ıgün şehri 
terk etmitlerdir. 

lngiltere 
Harp taraf tan değil 

Londra . 24 (A A.) - İn · 
glllz rnüatemlekit nazırı bir 
nutkunda, htç bir kuvvetin, 
İngiliz hükumetinin mecbur 
olmadıkca İngiltereyi harbe 
sürü kit yemiyeceğlni ıöyle · 
mittir 

-----.ro.ı~;,..--·-= 

Çekoslovakya
da Hava Ma
nevraları 

Prağ, 24 ( A A. ) 
Çekoılovakyada hava hü 
cumlarına karı• manevralara 
balanmııhr. 

Danzfgde göze çarpacak 
derecede bir pAnik vardır. 

Partı, 24 (Radyo) Ovr 
gueteıtnin verdiği bir ha . 
bere göre; Almanya, harp 
ten ıonra da İspanyayı ter 
ketmiyecek ve halen Alman 
kuvvetlerinin tıgala altında 
bulunan yerleri tah1iye et-
miye rek. oralardl\ tahkimat 
yapacl\ -<.tar. 

Brükıel, 24 (Radyo] -
Almanya propaianda Naz.rı 
Göbelı; ltalya tle Almanya 
arasında ayrı bir ittifak ak· 
tedilmlt oldufuau ve yüz 
otuz beı milyonluk bir küt · 
lenin, her meaelede yan ya· 
na yürüyeceiini. Avurturya 
meıeleılnde; hiçbir devletin 
tek ıöz ıöylemeğe hakkı ol· 
madığım aöylemlıtlr . 

Tedavülden Kaldırıla-
cak Kağıt Paralar .. 

ı 1 Nisandan İtibaren Yeni Elli 
! Liralıklar TedavüleÇıkarılacak 

t 
Türkiye Cumhuriyet Mer- Rektoıu: "Ôn yüzü,. ef-

kez Bankaeından: Jatun rengi olup orta zemin 
Türkiye Cumhuriyet Mer· açık ftlizldlr. Ortasında pem 

ı kez Bankuı hıdlkındakl 1715 be, çukulata "Ye yeıil renk
numarııı lı kanunun 17 inci terden mürkkep bir rozet 
maddeılnde ya zıh ıali.htyete vard1r. 

müsteniden bankamız 30 · Kenar çerçeveılnln üıt or 
kanunuevvel · 1341 tarih tuında "TOrklye Cumhurl-

Prai, 24 {A.A.) - Çete· 
ka ajan11 bildiriyor: 

Geçen hafta Bükreıte top· 
laoan Küçük Antant eko 
nomlk konseyinde Yugoı· 

lavya heJeltne riyaset eden 
F'rediç "Vreme., gazetesine 
beyanatında demlrUr ki: 

1 

çok mühim olmuıtur. K ü 

çük Antant ekonomik kon 
•eylnfn, demiryolları yolcu 
ve eıya nakline aid kabul 
etliği nizamname Balkan 
Antanh ekonomik konıe ~· in 
ce de kabul olunacaktır 

Kızılay Kongresi 1 

Gece Partide Vapıld1.. 

ve 701 numaralı kanun mu
ciblnca, basılmıı olup halen 
tedavülde bulunan kağıt pa 
raları tebdile karar verdıği · 
ni ve be~ltklerln 15 • tetri 
ole•vel . 1937, yüzlüklerin 
de 1 • mart · 1938 tarihin· 
den itibaren tedavüle çıka -
rılmıya baılandığl bundan 
evvelki tebliğde blldtrtlmiı· 

ti . 

yet Merkez Bankaıı,. ibare· 
ıl, iki üıt köıede madalyon 
lar içeralnde iki ıahrda '"50 
Türk liraaı,, rakam ve yazı
ları, alt iki köıeılnde de da
ha ufak iki madalyon lçer
ıiode yalınız "50,. rakamla
rı vardır. 

Ön yüzdeki dlğu Yasıflar: 
Orta zeminin ıağ tarafın· 

da .. Atatürk,. ün reeimlerl, 
rozetin orta11nda ıkt ıatırda 
"50 türk ltraıı,. rakam ve 

Küçük Antant devlet 
ferinin kendi ualarındakl 
IDÜoaaebatm gerek Küçük 
Antant tle Balkan Aotaoh 
devletleri arasındaki müna · 
ıebatın lnkltaf ı bakımından 

Bu suretle nakliyat da Prağ 
dan Ankaraya kadar aynı 
ıeralt altında yapılabilecek 
tir. Bu 11e A vrupanıo bu ' 
k11mıoda ~konomlk müna
ıebatın inkltafıoı kolaylath· 
racaktır. 

Polonya Hariciye Nazırının Beyanatı: 

Polonya-Litvanya Mü
n a s e b at ı iyileşti. . 
B ~ Ba~; Polonyınm, iki deiilt arasmdaki soğukluğu kal
d1rmak için ültimatom vermeğe mec~ur kal~ıüım söyle~i 

Vartova, 24 [Radyo} -
Polonya Hariciye Nazırı ko · 

lonel (Bek), bugün toplanan 
iJan mecliıinde, Polonya 

L1tvan1a arasındaki hldlıe. 
ler hakkında uzun uzadıya 
izahat vermlttlr 

Kolonel {Bek); Polonyamn 
Lttvanyaya karıı haımaoe 
bir Taziyet almak iıtemedi
ilnt. yalnız yirmi yıldanberl 
devam eden bir ıojukluk 
•e ayrılalı kftldırmak için 
ülttmatorn vermeje mecbur 

kaldıiını, Lll vanyan1n, ver. 
dlil ıözü tutarak , taahhGda · 

tını llyıktle tf a edeceflnl 
•iylemtıUr. 

8 . Pek ezcümle demlıtır 

le i: 
Bir Polonya aakeri hudud 

da öldü, bu aıker, ikı hü· 
kumet araııoda bir anlatma 
oluna hayatını yüksek bir 
hedefe vakfetmtf demekt!r. 
Bütün dünya bilmelidir ki, 
en basit meıelelerde bile 
herkes Polonya millet ve 

de"letlnl yekvücut ve kar 
111ında bulacaktır. 

Komıumuz Lltvanya ile 
komıuluk münasebatımız 

hazı ıeoeplerden dolayı i.k· 
amele uJramııtı, V&.7.iyet son 
zamanda çok gerghıdt. 1 lal· 
hukl biz, bu komıumuzla 

( Soau ikinci ıa1fada ) 

Kurumun Bir Yıllık Faali
yeti itti( akla Kabul Edildi. 

GENERAL KAZIM ÔZALP 

Kızılay cemiyeti dün ıa · 
al 2 f de Parti kurağında 
yıllık toplaotıaını yapmııtır. 

Toplantı, l\:urum Baıkenı 
Doktor 8. Muhllı Suner ta· 
rafından aÇlldıktao sonra 
kongre batkanlağına Beledi· 
ye hek1mi Doktor H. Yunuı 
Vaıfl ıeçilmitllr. 

Bili hare bir yıllık f aallyet 
raporu, masraf ve varidat 
bütcelerl okunarak onaylan· 

mııtır . 

Bundan ıonra merkez he
yetinde açık bulunan üyelik· 
lere yeni üye ıeçilmittlr. 

Kızılaym merkez heyeti ıu 
ıektlde kurulmuıtur: 

Dektor B. Mulallı Suaer, 

ı Avukat Niyazi Alcyütek, 

Sadık Deniz, Tevfik Baıarao, 

Abdi Ağabeyoğlu, Hasan ı 
Kaptanoğlu, Azmı Sako!, I 
Ahmet Necati Uğur, Avni 

Ssğhkçı, Mükerrem Kamil 

Su , Ayıe Sebeıman , Emin 

Tanıel, lımatl Tıritoğlu, Hay-

ri Era 1, Veli Uzgören, nıer· 

kez heyeti ara.laundan tda 

re heyeti ayıracaklardır . 

Mebuıl~ -
rım1zdan Mil- ,....llllllllllll"'!I""!!!!!!!!!!~::'~ 

li Mü ela f aa 

Bakanı Ge. 
neral Kazım 
Ö::ıalpla , B. 
Havrettıo Ka 
ran umumi 
kongreye mu 
rahhaa ola
rak intihap 
edilmtılerdir. 

Umumi he · 
yet, bü,ük· 

terimize kong B. HAYRET 
re münaıebe · 1 iN KARAN 

ttle ıaygı telıraflar1 çektl

meılne karar vermtıtir. 

Btr 111 içinde iyl ve fay · 

dalı çahtmalarda bulunan 

Kızılayın faaliyet raporunu 

yarlD yaHcafız . 

1 

1 Nlieo - 1938 tarihin· 
den itibaren yeni 50 lirahk 
kupürler de tedavüle çıkarıl
mıya başlanacak ve beı 11-
ralık!a yüz liralıklar için ya. 
pıldıiı g.bt, çıkarılacak mik

tar mukabtltnde mütedavil 
banknotlardan aynı miktar 
tedavülden çekilecektir. 

Mecouri tedavül YB9müruru 
zaman müddetleri: 

Bu yeni elli lir&hkların 
tedavüle çıkarılmıya baılan · 
dağı tarihten itibaren halen 
mütedavıl elli hra lıklar bet 
sene müddetle mecburi ola 
rak tedavül edecek ve bun
dan ıonra kanuni müruru 
zaman müddeti nı hayetlne 

kadar, yani bet ıene daha, 
Merkez Bankaları giıelerın
de tepdil edilecekttr 

Dıier kupürlerin tepdiline 
baılanma tarihleri ayr1ca 
ili.o edilecektir. Yer.t elli lt· 
ralık banknotların evsafı 
aıağıda kısca göıterllmııtir . 
Banknotun aslını görmek lı 
tiyenler bankamız ve diğer 

bankalar giıelertne ve ban· 
ka bulunmıyan yerlerde mal 
müdürlüklerine müracaat 
edebiltrler. 

Elli liralıkların ebad re 
8'S8fl: 

Ebadı 8 X 17 5 santim
dir 

Eveafı: 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Belçika 
Hu~utlanm ta~~im ıtti 

Brüksel, 24 (A.A.) - Bel · 
çlka baıveklll ve milli mü· 
dt..faa nazm Belçika hudut· 
larınıo muhaf aza11 için or · 
dunun tamamen organize 
edildiğini "Ye Belçlkanın, mü
dafaasını tam bir lıUklil 

içinde temin edeceğini tay· 
lemiılerdır. 

•••••••••••••••••••••••••• 
i Küçük Haberler i • • .......................... * Alman gazetecilerin· 
den mürekkep kırk kltlllk 
bir heyet yakında memleke
timize gelerek lnkillplarımız 
hakkında tedklklerde bulu · 
nacaklardır . * Maarif VekileU talim 
ve terbiye dairesi , ilk, orta 
mekteplerle llıelere alt ki· 
lapların yeniden tedklklne 
batlamııtır. 

* Mııırda Arapça çıkan 
gazetelerin FlltıUne glrmeıl 

yaeak edllmltlfr. * Roma mebuıan meellıl 
hariciye nezaretinin bQtceıl· 
nl kabul ettikten ıonra 16 
may11a kadar lçtlmaını ta
til etmltttr. 



SAYFA: 2 

İngiltere kraliçesi 
İngiltere kraliçeıl Ellza· 

bet, tahta oturduğu eünden· 
beri ilk olarak Eylulün 27 
tnc l günü radyoda bir ıö7 · 

lev verecektir. O güo, ken 
dt adını alan büyük lngıliz 
gemiıi denize indtrtlecek •te 

kra içe ıerefine büyük ıen· 

Ukler olacaktır. 

İngiltere krallçeıin(n aeıl, 
radyoda ıon derece tannan 
bir aea olarak tanınmııtır. 
o, aaha evlenmeden önce 
de çok defa radyoda ıöy · 
levler vermlt ve sealnt bütün 
dünyaya itlttlrmlıtt. Bu aefer 
vereceği ıöylev de, bütün 
dünya radyolarında dinlene· 
cektir. 

Güzel ~ir hulus 
İnıtltz ticaret gemtlerln 

de çalııanlar için Pllmutta 
umumi bir kulGp teıls edil · 
mittir. Bu kulübün tabii aza
ıı, Ucaret ve poıta vApur 
larındakl mürettebathr. Bun• 
lara, az bir zaman içinde 
örıü itleri öirettlecektlr. 
Mürettebat, ıeyahat eına· 

ıında boı va1'ttlerint bu it
lerle geçirecekler ve f ngilfz 
orduıu için f ant le, çorap, 
çanta ve torba öreceklıdır. 

İtalya h6lnimetlnlo, bu 
tekltı karımnda ne yapacajı 
henüz belli deitldir. 

Markontntn yah için mu· 
htelif rivayetler vardır. Ba 
zı kimıeler; bu yatın, meı

hur mucit tarafından aurett 
mahıuıada yaptırıldığını id
dia ediyorlar. Halbuki haki· 
kat hiçte öyle değlfdlr. 

Markont derecesinde meı 
hur olan bu yatın eıki aa 
hlbl Avuıturya Artldükü Jo 
zeftlr. Umumi harpten ıon· 
ra Avuıturyanın bütün harp 
ve ticaret ıemtlert ctbl bu 
yat da muaadere edllmlt •e 
lngllterenln htaaeılne düı 
miiıtü . Markonl bılibare bu 
yatı beğenmiı ve İngiltere · 
den az bir para mulcabtlfn · 
de aatın almııtır. 

Ma~sul menıılari 
Franıanın en meıbur pro· 

feaörlerlnden •e akademi 
aza11ndan Bıffo bazı mey 
valarla mahıüllerln mente · 
ini tcsbit eylemltttr. 

Profeıörüo yaptığı ilmi 
tetkikata göre; patates Ştlt 1 

havaltılnden, ıeftalf Çınden 

kaya11 Türkiıtandan , badem 
,\fganfstandan, zeytin Mııırdan 
ve üzüm Asyanm muhtelif 
yerlerinden çıkmııtır 

T e~sası yığan do'u 
Son günlerde dünyanın her ı 

yerine dü~en dolu, geçen ıe . 

nelere niıbetle çok fazla dır· 
Düıen dolu, bazı yerlerde 
mühim baaarat yapmıı, cam· 
lar kırm~ı. kiremitler par
çalanmıt ve daha bazı za
rarlar vermtıtır . Fakat, dün
yaya dü~en en zararla ve 
mebzul dolu, Amerıkanın 

Tekaas ı~hrlndedlr. Bu ıe· 

hlrde bir çeyrek saat içinde 
iki milyon dolar dereceıln · 
de zftrar vermfıtır. 

Teksas ıehrlne düıen do
lu, bilardo bilyaları cesame· 
tiode fdt. Sokaklarda pek 
az klmıeler bulunduğu için 
dolu düıerkf!n foıanca zarar 
olmamıştır. Yalnız binek oto· 
moblllerinin camları ile elek· 
trik ve havagazı lambaları, 

yüzde 90 niabetlnde parça 
lanmıttır. 

Polonya 
Litvanya 
Münasebatı 
(Baı tarafı birinci ıayf ada) 
iyi komıuluk münasebah te 
ılılot istiyorduk. müstakbel 
hattı hareketimizin b4ğlı 

bulunduğu bu meseleyi ele 
almak li%ımdı. 19 Marttan 
itibaren Polonya-Lthanya 
arasında dtplomut mOnaae 
bat temin edtlmltlir. 

Müıtakbel münaaebettan 
bahıederken de demtıtir ki: 

- Ef klrt umumiye, bizi 
1olumuzdan çeviremez. Ye· 
glne tehlikeli unıur, kartı· 
mızdaktlerln fena niyetleri 
olabilir. Lttvanya mllletl, 
kendi h6kumetlerlnl kur 
muıtur. Böyle yaıamak 

onun hakkıdır. biz haklara 
rla yet ederiz lulafh ıattk· 
bal mGtekabll eıaalara ıöre 
olabilir. Polonya bunu mem· 
nunl7etle karıılıyacakhr . 

Kağıt 
Paralar 
(Baı tarafı bJrtncl ıayf ada) 
yazıları •e bunluın altında 
ıene iki ıatırda " 11 hazi
ran 19JO tarih ve t 715 nu 
maralı kanuna ıöre çıkarıl 
mııtır ... lbareıt •ardır . Ro 
zetln altında ve üıtünde 

ıai ve ıol taraflarmda kır· J 
mızı rebkte seri ve aıra nu
maraları, altında da banka 
umum müdürveumum mü 
dür muavinin imzaları bu
lunmaktadır. imzaların bu 
lunduiu orta alt k11m1D fo · 
nunu ufak yazılarla yazıl 

mıı .. T6rktye CumhurlJet 
Merkez bankaıı 50 Türk lt
ıaat,. ibareleri teıkıl etmek· 
tedir. 

Arka yüzün vasıflan: 
Veraoıu: "Arka yüz6 .. ön 

y6z renıinln aynadır T ezyl· 
nat çer~eveılnin üıt ortaaın
da ve iki ıahrda • t ürkiye 
Cumhuriyet Merkez banka 
11,. lbareıl ve (hl iki köte · 
ılnde daireler lçeralnde •so .. 
rakamları ve bu rakamla · 
rın altında kavlı ıckltnde 
"Türk llruı., yazılan var. 
dır. Çerçevenin orlaaında 

Ankara tiftik keçileriyle bir 
aiıh ihtiva eder btr peyzej 
resim ve bunun aai tarafın 
da da beyaza yalnn gri 
renkte !aire vardır . Bank· 
not ziyaya tutlduiu zaman 
bu dairenin tçeralnde "Ata . 
tOrk,. 6n flltğram ıekltnde 

bat reılmleri gör6lmt!kt~dtr. 

Çerçevenin alt iki köıeslnde 
iki ufak rozet içerslne "50,, 
rakamları vardır 

Banknotun her ıki tara
fı taydus "çelik,, tabıdır. 

·~ 1 -.C:--• · 

Görülmiyeı sırvıt 
Kokenhağda , bir borç me

sel.-.ıinden dolayı büyük btr 
evin etya11 müzayede ile 
snhlığa çıkarılmııhr Ena, 
evden aatıı yerine nakledı 

lırken yolda etki bir dolabın 
kanadı açılmıı, dolu bir ço 
rap yere dütmüttür . Çora 
bm düımeııle çıkan madeni 
ses, hamallarla etyayı nak · 
leden memurların dıkkat na
zarını çelcmıı ve bir memur, 
ne olduğunu anlamak için, 
koıarak çorabı yerden al · 
rnııtır. Teıadüfe bakınız kı, 
yere düıen çorabın içinde, 
tam elli bin florin varmıı ! 

TOUDILI 15 MART ltll 

SEHİR HABERLERİ 
'\ 
1 .. , 

Üç Nahiyeden Üç DulVeYetim Maaşları 
Kız Kaçırıldı .. 

Kacırılan , 
Altı 

Kızlardan İkisi On 
Yaflarındandır. 

Üç nahl7ede üç kız kaçır· 
ma •akaaı olmuıtur 

1 - Korucunun Yüreldı 
köyünden Alt kızı Hatice 
Uçarı, bu köyden lımatl 
oflu lımatl Yılmaz, 

2 - Çağııın Aıhhantepe · 
clk köyiinden Bekir kızı 16 
yaılarmda Zebra Yıldızı, 

Hibeyln oğlu Hasan, 

Trenlerde: 

Oğretmen 
Ve talebelere 
Tenzilat 
Nafıa ve Maarif Vekllet· 

lerl ara11nda yapılan temaı· 
lar netleeıtnde bu yaz mev· 
ılmlnde mualUmlerlmlzln •e 
talebelerimizin yurdu ıeztp 
16rebllmelert için devlet de · 
mlryollarının bütün hatla
rında fe•kallde tenzilatlı bir 
tarifenin tatbiki takarrür et· 

mtıtlr· 

Devlet demtryollarında 
ıeçen ıene May11 baıınilan 

llkteırtn ıonuna kadar mu· 
alhmlerle ve her zaman ta· 
lebelere umumi tarife üze· 
rloden yüzde elit tenzllith 
bf r tarife tatbik edilmektey. 
dl. Halbuki bu teozlllhn ıü· 
dOlen ıayeyt temine klfJ 
ıelmedlil göriilmüıtftr . Bu
nun için muallim ve talebe
lere umumi tarife dejtl, hal 
ka tatbik edilmekte olan 
azami tenztlith tarife üze -
rioden yüzde elli tenzilat 
yapılmasına karar vertlmıı 

tir. Tabii bu tenzilatla veri· 
lecek ücret, muhtelif mın· 
takalarda tatbik edilen ile· 
ret tarifelerinin tenzilit had · 
leriae göre deitıecektfr. 

Muallimler bu teozilittan 
lıtlfade için biç bir külfete 
ıtrltmlyecekler, ıadece eHe
rlndeld maarif ıdareılnce 
taıc:Ukli ve talebeler de mek· 
tep ldareatnce verllmlt hl 
viyet varakalarını lıtaıyon 

glıeıtnde ve trenlerde bilet 
lerile beraber koatrollara 
göıtereceklerdlr. 

Yapılan yeni tenzilattan 
yalınız retmi mektepler ta· 
lebe ve roualUmlerı.,, değil, 
b6tiio maarifçe muıaddak 
mekteplerin talebe ve mual 
timleri iıtihde edebilecektir. 
Ayrıca konaoloıluklarımız.· 

dan taıdiklt hüviyet varaka · 
il ile menıleketimize ıelen 
ecnebi ıeyyahı talebe ve 
muaJttmleri aynı tendlath 
biletlerle ıeyahat edecektir. 

Yeni tarff~nln tatbikına 

bu ayın otuzundan itibaren 
batla nacaktır . 

Ev sahtbl, ktmblllr l<aç 
ıenedenbert orada Hklı bu 
lunan çoraptaki paradan ha 
berdar olmedığı için, para-
yı ıörüoce ı•ıırmıt ve he · 
men maliye memu.-larına 
koıarak borcunu vermlt ve 
eıyaatnı kurtarmakla bera· 
ber, kendisine de mühimce 
bir para kalmaıtır ! 

3 - lvrtndlden Haeao 

kızı 16 yatlarındaki Cemile -

yl de Mehmet oflu H6ıeyln 

Bereli, Arif otlu Harun adın 
da üç kiti kaçırmıılardır. 

Her iç kız kaçırma vaka -
ıının failleri yakalanarak 

haklarında kanuni taklba • 
ta baılanılmııtır . 

Ticaret -
Muıızınaıiz Omit verici 

bir ııkilda 
Yapılan lıtaUıttkler, 937 

ıeneel ticaret mu•azeneılnfn 
tkttaadtyatımız için ümlt edil· 
dlil ııbı müabet ıeldlde ne 
Uceiendlilnl bariz bir ıe 
kilde 16ıtermektedJr. 

937 aeneılnln on bir ayın 
da tthalltımız 101,276,000 
TGrk llra11, ihracatımız da 
117, 158,000 Türk lıraııdn 
Aradaki fark 15,882,000 it 
radır. 

218.43-4,000 Lire tutan dıt 
ticaret yekunu, geçen ıene· 
lerln aynı devreleri nazarı 
itibara alındılı takdirde 936 
aeneılne nazaran yüıde 19,3, 
1935 1enealne nazaran yüı. · 
de 30,2, 1934 de ııöre de 
7üztle 35, 7, l 933 ıebetloe 
nlıbetle yü:ade 44, 1 nlıbetln 
de artmıthr. Bu rakam, ay. 
nı zamanda ıon altı senenin 
en yükıek. rakamını teıkil 

etmektedir. Tıcaret .. muYaze 
neıi bakımdan .. bu l l aylık 
mukayeıe ticaret muvazene· 
mlzdeki _iyi •e;sağlam etdiıl 
çok tyı ıöetermektedlr. 

J 937 senesinin l 1 ayı zar
fındaki ihracatımız 117158000 
hra olma11na mukabil, 936 
1eneatnın a7nı devreılndekı 

ıbracatımız !:19397000 hra
dan ıbaretUr. Bu ıuretle y6z. 
de 17,8 bir fazlallk vardır. 

lthatltımıza relince, 9:.i5 
aeneaınde 82 2 ı 8.000. ~j6 
71hnda da 83.b06.UlJU lıra

dır. Y~7 aeneaiade 10l.2760Uü 
Hraya _ çıkmııtır. Demek olu· 
yor kl, ithaiatamızda da 
ıY35 aeneıJne nazaran 7üz 
de 23, j ve 936 ıen"ııne na· 
zaran da yfizde ll, 1 nııbe. 1 

Uode bar yükıekllk vardır. 
·- - -

Ankırı~an ıa istanbuldın 
dönen ıporculır 

Milli takım eüreı kadro 
ıu teıkil edılmek üzere 
Balıkeıir, lzmir. Ankara ve 
İstanbul gürefçiler1 araaında 
lstanbulda y8pılao müHb•· 
kalara ıehri19izden de ikl 
güreıçınlo fttlrak eWğlnl 
yazmııtık. 

Bu güreılerle, Ankarada 
yapılan Türkiye K.roı bı 

rlnclltk m6ıabakaları da ne 
UceleomlıHr. 

Her iki yere giden 
cuJar döntnOflerdır. 

ıpor · 

Buna Ait Kanunun Bir Madde-, 

ai Değiştirildi. 
Kamutay aıkerl ve mUılki 

tekaüd kanununun 98 inci 

maddealnl deitıttrmtıttr 
Bu maddeye ıöre, dul 

anaların birinci derecede ma · 
aıa müstahak yetimler ara· 
ıma konulma11 memurun 
hayatta iken beyanname 
vermealyle mümkOndü. Bazı 
memurlar ihtiyar anaların· 

dan önce kendilerinin öle· 
blleceldertot hatırlarına ıe· 

tirmlyorlar, bazıları da ana· 
larının çok ihtiyar olmasın · 

dan dolayı ıenç zevce veya 
çocuklarından sonraya ka. 
lamıyacalınt ve her halde 
yakın bir zamanda anaaınıa 

öleceğini ve yetimler araaın· 
da maaı nakli de olmadı

ğındaa ananın kendtne tah· 
ılı olunan maaıı da beraber 
ıötürerek çocuklarının mah · 
rum kalacaiını dlı6nd6kle 
rinden b6yle bir beyanname 
••rmtyerlardı. Kanunun tatbt. 
katında, bu ıllumaltn dıtında 
hidlıelere raatlanmıı, beyan. 
name vermeden ölenlerıo 

dul anaları ömürlerinin ıo · 
nunda ve ihtiyarlık anında 

11k1oh içinde kalmıılardır. 
Orduda büyük rütbeler ve 

yük1ek makamlar almıı olan 
komutanları Y•tittiren ana · 

lardan bu yüzden ıefalete 

ufrıyanlara vakit vakit raıt· 
lanmııtır. Buna mani olmak 
makıadlyle hazırlanan tadi 
lin ikloct milzakeretl yapıl 
mıı ve madde ıu ıektlde ka· 
bul edllmtıt1r : 

Yıtım ııışlıunıı tıbsis şıkll: 
.. Madde: 1 - ı 683 1ayıh 

aıkeri ve mülki teka6d ka · 
nunanun 48 inci maddeıl 
apjıdak i tekilde cleiitUrll · 
auıur: 

Yetim maaıı btrlncl dere · 
cede ze•ceye ve evJii:ta, 
bunlar bulunmadıjı takdır

de aklocı derecede dul ana, 
muhtaç ve malul zevç ve 
babaya tabııı olunur 
bunlara yetam dendir. 

ve 

Memurlar veya müteka 
idler ikinci derecede bulu · 
nan iıtıhkak ıahıplerioın bı
r&nci derecede müstahaklar 
arasına konulmaaını bır be· 
yanname Jle talep eylemek 
hakkın1 haizdirler . 

Ancak bu yolda beyanna
me verilmemlı olıa daht dul 
ana iie malül veya altmıı 
bet ve daha ~lyade yafd• 
bulunan muhta.ç babaya ta· 
leplerl üzerine birinci dere· 
ce yetimler. arasında maaı 

Bir güreşçi istan~ulı gidiyor 
Bölgemizin iyi güreıçt l crl 

arıumda bulunan Ahmet 
Alp. haber aldığımıza göre 
bölge güreı kadrosundan 
ayrılarak, lstaobul Güneı 

kulübü kadroııuna dahil ol 
muıtur. 

72 Kiloda güreıen Ahmet 
Alp. yapbfı bir çok müıa

bakalarda iyi dereceler al 
maia mu•affak olmuıtu . 

tahıl• olunur. 
Maaı tahıtıl için ze•ç •• 

babaların yaılarının altmıı 

bet •e7a daka ziyade olma· 
11 veya her kaç yaıında ol· 
una olıun malfetlerlnt te
dartk edemtyecek derecede 
mnlul bulunmaaı ve her ıkt 
takdirde tahılı kılınacak ma · 
aıa muhtaç olmaaı lizımdır. 

Altmıt bet 1aıına •Üıul 
ntlfuı kaydlle maluliyet ma
hallince iıtthıal kılınacak 
raporun Sıhhat ve içtimai 
muavenet Veklletl veya Sıh· 
biye itleri dalreıt tarafından 
taadtkle, muKtaçlık; kendl
ılol •eya bealemeılne mec 
bur olduju atl~ efradını ln· 
fak edecek kadar lrad, ıer-

' vet veya kazanca olmadıiı· 

na dair mahalli hük6met 
idare heyetince •erilecek 
mazbata ile tahakkuk eder. 

ı ısnHUL RADYOSU 1 

25-Mırt-1938 Cuıı 
ÔGLE NEŞRİY A Ti: 

12 30: Piakla Türk muıi
klıl. 12.50: Havadlı. 13.01: 
Plakla Türk muıtldıl. J 3.30: 
Muhtelif pllk neırlyah. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
17. lnkllip tarihi deni: 

Üolvenlteden naklen: Yuıuf 
Hikmet Bayur. 18.30: Be1oi 
lu llalkevl gölterlt kolu ta
rafından bir temıll 19, 15: 
Konferanı: Alt Kamil AkyOz. 
[Çocuk terblyeel) 19. 15 Uorea 
hab~rlerı. 20: Memleket ıar

kıları: Feryadi Hakin Ar .. 
tarafından. 20.30: Ha•a 
raporu . 20,33: Ômer Rlıa 
tarafından Arapça ı6yle•, 

20.45: lnct •e arkadaılan 
tarafından Türk muıllilıl •e 
halk ıarkıları, inat ayarılı 
2 l 15: Muetafa ve arka· 
daılan taraf andan Ttlrk 
muılklıi ve halk ıarluları 
21 .50: Orkeıtra. 22 45 Ajanı 
haberler! 23: Pllkla sololar, 
opera ve operet parçaları. 

23.:!0: Son haberler ve erteıi 
ıüoün proira mı. 

- Ankara Radyosu
ôGLE NEŞRlY A'fl: 
12.30: Muhtelıf pllk ner 

rlyah. 12.50. PJik: Türk 
muılkllt ve halk ı•r"ıları. 
J.1 . IS: Dahili ve harici ha
berler . 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
J 8.30: Muhtelif plak neı

riyatı. 18.35: İngilizce dera: 
Azime ipek. J 9. 15 T6rk muıl · 

ki•i ve halk ıarkılan 1 Hikmet 
Riza ve arkadaı1arı ) 20 
Saat l'\Jarı ve Arap~a neıriyat 
20.15: Türk muılldsl ve halk 
farluları 1 Melek Tokgoz ve 
arkadaıları l· 20 45: Solo 
ıakıofoo: Nthat Eaengfn [Pi
yanoda Manel Bi] 21: Kon· 
f eranı: Parazltoloi Nevzad. 
2 ! ! 5: Plikla danı muıllilil. 
22: Ajanı haberleri. 22.15: 
Yarınki prolram. 
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Hukuk Sutunu: 

HUKUKİ BAHiSLER •. 
Hakmi Şah;;ıar - Umumi 

HiikiJmler 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
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- lliNCf KISIM -

Buraya kadar hakiki t• -
htılardan babeetmlttlm. Bun 
daa •onrald mevıu da hOkml 
tah1tlata dairdir. Bu fatıl
ia hllunt ıahıılara milteal· 
ilk 37 madde olup banlar 
:a hGlcmt ıahıtyet1 medeni 

aklardan tıUfade, medeni 
hakları tıttmal aallhtyeti, 
tattları, lıtlmal tarzı, tka -
llıletı&b, ıahılyetln ıevall 
•alların tahılıl, tasfiye, 
nıabfuzı1eti, cemiyetin naııl 
t:ıeldcıu edeeefl, te1Çll, ıah· 
1 Jetı olmayan cemiyetler, 
cenılyet ile nlıamnameoJn 
llanu• ile mOnaaebell , t~ı 
iltllt - heyett umutnlye, da.. 
•et, tallhlyet, kararlar ıek · 
h. rey hakkı •e ekıerlyet 
l'eJ haldunClan mahru1nfyi!!t a.a- , 
U9.re heyeti, azalıja ıtr1nek 
•• çıkmak. ittlrak hl11e1I 
th ' raç, cemiyetten çıkmanın 

duiundab ben de fU ıuretle 
vaki tertlb•tı kanunl;eyi ta. 
kip ediyorum. 

Umumi Hükümler: 
45 el madde batlı batına 

mevcud•1et1 haıs olmak Oze · 
te teıekkGl eden cemiyet 
•e ılrketler ıle kendilerine 
bu bir me•cudiyetl •e mu· 
ayyetı bir ıayeıl bulunan 
mOe11eıeler 1 ılclllerlne ka • 
yatlarını lcra ettltmekle tab· 
ılyet lldfıap ederler. Gayeleri 
kanuna •e ahllka mufa· 
ylr olan cemiyet, tlrketlet 
ve m6e11eaeler ıahılyet ık 

tlıap edemezler. Şu lbarel ka; 
nuntyeye kartı bilkmi tahıılar 
denebilmek için üç vecih 
Ye aıf at arıyacafız. Bunlar 
dan btrlıl baıh baıına me•· 
cuilfyeU haiz olmak Ozere 
teıekk&I eden cemiyet, ıkın . 

clıl ile aynı ıeratt datreafn· 
de tlrketler, QçOacOıQ dahf 
kendilerine haa bir mevcu
dtyeU Ye muayyen bir ı• · 
yeıl bulunan mile11eıeler-

dır. 

rORK.DfLI 

Oh, o~, dahada nılır? 
Prağ hukuk mahkemeıi, 

ıeçen hafta, ıayet tuhaf, 
bir müracaatla karıılaım•t· 
tir . 

ı lngilteredeMilliMüda
f aa Meseleleri .. 

Haılı bir zeilKiD, mahke· 
meye müracaatla ıu talepte 
bulunmuıtur: 

losıht gazeteleri milli mü · 

- Zevcemin lftlh111, ha· l 
rlkulade blrıeydtr . Onu do-

1 yurmaktan ic.:lzlm. Bu ka- ı 
dın, çok yetnek yemekle 
beni mahvetmlftlr Blnaea. 
aleyh kendlıHe geçlnemtye · 
cejlcn, biti ayırın. 

daf aa meadeıi üzertnde yeni· 
den durmaktadırlat. Hük6 · 
met tarafı,.den mılli möda 
faa bütceai hahkmda neı

redıl~n " beyaz kftep rı ordu, 

Haetıio tddlaeına ıöre, 
liedın, her oturuıta d6rt 
ktıtlık yemek yermtı! 

Mahkeme, haalıln m~nf a· 
athıl nazara alarak fU ka-
rarı •ermlttfri 

"Talik talebi tetkik edıl· 
dl. Ayrılık için g6ıterflen ıe 
bep, zevcenin f e•kallde ye
mek yemeılnden tbaret ol
duiuna g6re, talik ballnae 
me•cut kanunlaramız mucl· 
btnce mutalllkanın on aene 
için zevç tarafından beelen-

deniz ve hava kuvvetleri 
' bOtce tahminleri de neıre· 

dilmft •e mtlll müdafaa lı · 
lerlaln avam kamaraaında 
müzakeresine baılaomııtır. 
Milli müdafaa beyaz klla• 
banan klft derecede tetkiki· 
ne zaman bırakılmı1arak 

alelacele mecllıle müzeke· 
teılne geçllmeıl ıon zaman· 
lardakt hldfıelerJn fnııltere 
hnktımellni tıticale ıevket· 

mit olmaeından neıet ettlfl 
bildlrlliyor. lnıtltere bük6 
metinin ıtllhlanma itine yd· 
ot btr hız 't'ermek arzuıun 

da oldufu tebarüz ettlrill · 
yor. 

r tldtflnl ka1dedlyor. Buna 
ıebep oJaralıı. yeni tlllbların 
aünden ıune daha karııık 
ve nazik tektller aldıiı ve 
ihtiyaçların zamanta daha 
zıya de arttıfı btldirillyor. 
Gazeteı bundan ıonra bazı 
rakamlar vererek 1938 J 939 
ıeneal •çln milli mltiaf aa tıle · 
rine hükiimetln 343,250,000 
loall ız lirası tahılı et . 
mek suretiyle aeçen ıeoeld 
tahmlw 65 milyon lnııltz 
ltrHı ıl&ve etmek zaruretin 

de kaldıfım, verrı veren 
halk için bunun ayrıca bir 
yük teı kil edeceflnf ve 
1939 - 1940 ıenetl için de ay · 
rıca bir tez1ldln yapdacafı· 
na muhakkak nazariyle ba· 
lıulabllecejlnl bildiriyor. 

Ltberal Mencheeter Guar 
dlan ıazeteıf mlllf mGdafaa 
•e yeniden ıillhlanma f aall 
yeli hakkında izahat verdik
ten ıonra bütün bu faali ye. 

Un ıenlı maerafları mucip 
oldufunu lbt1yaçların bir 
taraf tan tatmin edilirken 
dlfer taraftan artmakta de· 
vam eitljint •e bu1.ftln meı · 

ullyeUnl O zerine almıt olan · 
ların bu muazzam paraların 
en münHlp ıekılde ıarf ed · 

SAYPAıl 

Bahtiyar 
Çocuk 

Londrada 12 yaılaraDda 
{Mlıel Haltntey) adında. bir 

çocuk .ieralerlne çalıtmamak· 
tadar. Çocuiun ebeYeynl bu 

halden m6ıteklcllrler . Son 

ıBnlerde anaıı ile babatı 

mektebe ıiderek çoeufun 

öiretmenlerlne ıtklyet et. 

mitlerdir. Fakat 6fretmealer 

bu ıtkl1ete IEarıı hayret et · 

mitlerdir. Zira (Mi,el Halin· 

tey), üç y6z çocuk ara11nda 

dalma blrlncllljl mu haf aza ~ 
•tmelctedlr Meler bu çoeu· 

eun, harlkülide btr hifızaya 
malik olduiu ve blrkere 

okudujunu bir daha unut -
madıiı anlaıılmııtar. 

J Çocuk Eıiraımı Kuruıı 
Bıskınlıiındıı: 

28 - 3 - 138 Pazarteıl ıü· 
nü ıaat io de Parti kura · 

fında Çocuk Eıırıeme Ku· 

rucnu kasa konıreıl topla· 

nacaiından Kurum Gyelerl
nfn teırlflerl rica olunur. 

Çocuk Eıtrıeme Karu•u 

Baıkanı Doktor Klmll 

Seılloflu 

••ya çıkarılmanın hükmü, 
cemlyetla ıayeıtnı vikaye, 
azanın hukukunu vikaye, 
feılh •e feıhlh karar., bi 
hakkın lnflıah, hlklm ta 
rafından f eılh , lcaydın terki. 
ru, teılı, te11ıln tekit, mlraı 
cıların ve alacaklıların da. 
•a hakin, te.Jıfn ıeklı , tef· 
tıe , tadil, teıktlltın tepdilt, 
ea1entn tepdill, tnffıah ve 
._lkhnln fethi, dava hakkı 
•e kaydın terlcintndan ıba 
rettir. 

Şirket, cemiyet, mü.-11eıe 
lıhnlerinden ao !aıılacaiı veç 
hıle birderı zfyaae ktmıeler 
laraf tndan teıekkül etmtı 

olmuı ıarthr. Aynı zaman 
da aureU teıeldıtnl kanun 
ve ahllka muğayir olmamak 
üzere kendilerine mabıuı blr 
me•cudlyet ve muayyen bir 
ıaye ve hedefler( bulunma11 
daht ıeraltt eaaılyeClendlr. 

meıl zaruri oldufundan ve 
m6ddet ze•ç de eıaaen dt· 
;er bir kadmla tekrar e• 
feomek mecburiyetinde ka 
lacajından, talik keyfiyeti, 
blllkft müddetofn daha zt · 
yade mutazarrır ohnaiın 
intaç edecektir. Bu itibarla, 
~ok yemek yiyen zevceye 
fazla miktarda nane ıekerl 
yedlrilmeıi ve tıtihHının 
azalmasına bu suretle itina 
edllmeıl kararlaıtmlnıııtır. 

Tımea ıazeteel bu me 
eele hakkında neıretttfl 

bir baımakal•de hlik6melln 
Jnıllız ıllihlarını arttırma 
itinde tuttuiu yolu ve tat 
bikine ıeçtlft projramı bir 
çok bakımlardan tahlil ettik · 
ten ıonra tamamlyle tanlp 
edl1or ye bOUln imparator · 
luk m6daf aa projealnln iltlk· 
rarlı bir vaziyete ıırmeılnln 
lngiliz top,aklarında, atıla · 
cak olan temelin aaflamh
ğına bajh elduiunu bildi 
rf yor. 

llmeslne nazaret etmeleri 'ı---·---------
lOzumunun kati bir ihtiyaç 

8un14r hakkrnda kuareU 
.,,in 'Jetttfl kadar ibaret ka· 
tıonı1eden lıtlnbat edebıldt· 
ihn miktarı ne:urnuza arz· 
ettikten ıonra yine haldlO 
ıab11lara nakltkellm ede · 
ceıım: 

K•nun lpUda hakfld ve 
onu mlteaktp hfllnn1 ,.,,.. 
lara 16ıterdlkten1 ıonra yine 
halcUd 1ah11lara reçmtı ol · 

Ganıater parmaklıkları 
lltıaralc baiırda: 

- Defol buraaen! Çık 
~uradan, yok1a bu kapıyı 
kırar •e ıtzt iki elimle bo-
iazlarım • 

Calt , renaı atmıı. uzakla, 1 
tt 1 

Connora ıölerek Veıtlanda: 
- Alçak! Vedi. bu gün· 1 

lerde birinin hakkından re· 
leceftm. rörecekılnlz! 

Canıaterln mahrumiyetler 
tn zalflemlı yüzü. hakiki 

r iiz:elltk almııh; bakar· 
ken Veıtllnd, onun ıaklnane 
ce .. rettnı anladı . 

ya onu ll&11l yakalayacak 
ıını~? Diye ıordu . 

C<>nnorı dtılerfnl ııkarak : 
- Hiç bir ıey bilmlyo. 

rurn; fakat bunu yapacatım . 

V Komıu hücrede İıldore 
arecha, klbnıa tutulmuı 

bır Çocuk rıbt ıayılırhyarak 
uyoyerdu. 

. . . 
Edvard Grane, Veıtlind 

ile IÖtütaıeyl bitirir bitir . 
rnea telefon zili yeniden 
çaldı . 

Poliı hdiyeıl bajırdı: 

Bdl makıat teıekkill haııl 
olamayacaiı ıtbi , ıahıtyeti 

hGkmlye lıml dahi takına
mazlar. Bunlara ıahılyetl ma· 
neviye, ıahılyeU hukukiye 
•e ıahılyeU mefruza da d~ 
nlr. Şahılyetl mt!fruıa tibt 
rt eıktdtr. Bunlar hakkında 
ilmi hukuk ülemıuı uzun boy· 
lu tarlf ve laavlrie m6na 

dı 

Sızı llUyorlar, ded; . 
Bu, tılerlo yolunda g dip 

ıttmedljini öirenrnek ve 
geltmeılnde bir mahzur ol 
up olmadığını ıormftk lçın 

telefon eden Vılllamı idi. 

Cranıı ontt yukarı çıkma · 
ıu'lt ıoyledi. 

Granı oturma odaaına 

döndüiünde, bayan H~gan 

peoçereden bakıyordu . lııia 

karıı bu tekilde duruıu onu 
hemen hemtn çıplak g&ıte 

riyordu. 

Grane onu belindeo yllka · 
ladı ve arkuına doiru çekerek 
dudaklarından huaJa öptü 
fakat mBnuebetab: hareke · 
tinin sebebiyet btırdijl ~ıd 

detli af nyı ve üıt dudoğı 

6zerinde bayan Hoganıo ıtv 
ri dlılerinln 111rmaalle hasıl 
olan tlddetli acıyı htııede 
rek yAptığı ite plıman olcfo. 

Kadın ona ıofuk ıofuk 
baktı . 

Tuzlu ve 11cak kan Gra 
nan aizına akıyor. menffilı 
le yarayı kapıyor<tu 

- Hi11iyatım yerinde de. 
ğil bu u.bah, dedi. 

Vllltamı kapıyı açmak - Oh! Allahım! Benfm 
Zllvallı aıabım için acınma · 
Yacak mı? 

Baran Hoıan ahbl1t al· 

iizere kotan bayan Hogan: 
- Halbuki ben, tamamen 

tyt~tm. 

kaıatı hukukiyede bulun 
muılardır . Hükmi ıahııla 

rın mallara, menfaatlara, 
kendlılnl teıkll eden f ntle 

rin emval ve menafiinden 
bambeıkadar. Dernekle hak· 
mi ıah11ları k11acık tarif 

etmlt oluruz . Jıte bunlardan 
herbtri ılctllerine kayıtlarını 

icra ettirmekle ıahıiyet ık · 

u,ap e<ter1rr. Utıutı an kt, 

Aynı tarihli Datly T eleı · 
raph and Mornını Poet ıa· 
z.eteıi beyaz kitap hakkında 
malumat veren bıımakale

ıiade bu •coekf mtlli müda · 
faa nıuaraflarında evvelce 
yapılan tahminlere nllzaran 
bir f azlfthk görüldügftoü, 
geçen 1eoe ilan edilen ve 
bir buçuk milyar lnıthz il· 
reaı olarak teıbll eddmlt 
olan bet ıenellk proiramm 
tatbiki için bu miktarı bJr 
derece daha arttırmak lüzu 

hahoe gfrdfifnt bıldlrlyor. 

loıllterenlo ıllihlarıaı art 
tlrmasını daima tanl1e ed · 
en vrJHti bir lüzum halin
de aören koyu muhal aza kir 
Datly Mail ıazeteat ı~yle 
dıyor: 

'"Milli müJafaa tılerl için 
Hrfedflen ve edilecek olan 
para elbetteki Jliksektlr. Fa· 
kııt nutuklamahdır ki bu 
para milli varlıfımız bede· 
lıdfr. Memleket bu parayı 
ıeve ee..e verecektir. Y alnı:ı 
fdedfifmiz ıey bunun akıl 
lıca ve vaktinde kullanılma· 

bu «~emlyet ve f Irk et ve 
mue11etclerftı f'tnel ve fta · 

yeletl kanun ve atilika mu· 
jaylt olmamalıdır . Akıl tak 
dlrde ıahıiyct lktlaap ede 
mezler. mu ha11I olacafının hu ae· 11dır . 

-- SONU VAR - nekl beyaz kitapta ilin ed· DaHy E'lı'.pre11 gazeleel 
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• • Grane: - Bunu aize daha ıoara 

- Ey, vefam~! Dedi. ıöyltyeceğlm. 

Viliiam onu lıtekıt7. ıüz · Vıllıamı: 

dü : -· Ben bunun hakkında 
Korkunç bır çehreniz bir ıey bJlmiyorum, dedi , 

var, dedi . blldlitm en küç6k bir deli · 
Grane kanayan dudağını llo bulunmamHıdır. 

mendtlı Iİe kapıyarak cev11p Grane bafırdı: 
verdi : - Btr delil mi? Ah! St· 

- Kendimi hiç iyi hi11et zln latedlğlnlz bir delil mı !> 
mlyorum . Ncvyorkta olma · Pekala .. 

ğı isterdim . Sıze bunu temin edece · 
- doğruıu güzel bir po· giz . Ômrüm yetene ... 

Ilı haffyeıfnin Nevyorku 11 • - Peki araıtırmalarınıza 
temeıl. Burı.da, ıehrt yalnız 

ne zaman ba1hyacak11nıı: ... 
takıl tle dotaıtınız , kadın- Gelecek hafta mı? 
larla dalıa ıeçlinb; ve ıer· - Hayır, timdi Fink 
hot oldunuz nerede? 

Hayan Hogan onlara li · - O Veıtlindın huıuıl ve 
kayd bir tavurla bakıyordu . ayni zamanda müeaıeıenln 
O. muhaaebe.lnl kontrol edi · 

Bayan Veatlindı kim 
öldürdü? di}•e ıordu 

Grane cevap verdi: 

yor. 

- Öyle lıe , ılze bir it 
•erecefim. Bentm muhtelif 

ıeylere lbtlyacım •ar. 
Bayan Hoıan mGıtehzl 
- Meaeli bir tlte •lıkf ye 

delil mi? 
- Biraz olH maallmem 

nunlye kabul ederim .. 
Vil liamı onun ıözün6 

keıtl. 

- Sıze ne aranacak. 
Grane: 

- Evvela bir takıl ile 
bir kronometre. .. Dedi 

Kronometre rnı ! 
Evet ., Ve birde dal · 

ğıç ... 

Perşembe öllasi 
A danın Vick Papoı oldu . 

dufuou ıöyllyen töfer 
yirmi altı 1aılaranda karıa 
burunlu ve kHketl ıol gözü 
üıerioe diitmüı blrtdt Y erfne 
yarı uzanmıı, lıtlhfafkir bir 
eda ile geçen otomobillere 
bakıyordu 

Villtamı, Grana korono · 
metreyi uzattı . 

Bunu on dolara kiraladım. 
dedi. Gelecek defaya ihU· 
mal bir fil arzu edecekaıolz 

Grane kronometreyi keçe 
kıhfınClan çekti . 

- Dalııc nerede? 
- Bugün ôileden ıonra 

lıtedfffmls zaman emrtmfz· 
de olacak. 

Gemi dahil olmak iizere 
onunla beı yüz .lolara pa-

milli mtldafaa ıılerl için 
ıarf edilmekte olan muasam 

miktarda paralara acımakla 
beraber lnrtltere hutludları 

nın hartctndekt bazı hlclclet-
11 Ye aç deYletlerJn laıtlte • 
reyi ıllihlanmak mecb•rl7e
tlae •••kettlftnl, halbuki bu 

ite ıarfedllen paralarla mem
leketin dahili Y&alJellal lı • 

lih tçtn ne ıtba,.,ı., 1apı· 

labllecellnt btlcllrt1or ve 

umumiyet itibariyle h61i6 • 
meU ... ıtlihlanma tııllcle tut
tatu yolda haklı bUlu1or. 

L•bour partlıtaln orıanı 
olan Datly Herald ıazetett 

(Lütfen ıa1fayl çe•lrlnlz) 

zarlık ettim. 
Oak Street •e Mltlıan 

bul•arı k6ıeılnde lurmızı 
t;fr ltaretle durulmuıt . He · 
men hemen 1olu kaplıyan 
arabalarının etrafınaa Jaya · 
lar dolaııyordu. Y eıh bir 
adım onları bHtonlle teh · 
dit etti. 

Şafer ala1la: 

- iddia ederim ld bize 
vergileri ödedlilnl anlatmak 
lıtlyor, dedi . 

Kırmızı yerine ıarı itaret 
rirününce, ürkmüt bir ı6r6 
keklik albt koıuıan dört 
kadının verdlil b010k kor · 
ku ile ıoför takılılnl dur · 
durdu . 

Takıl tam Strettekl tak
ılm tıretlnln araaından pç · 
U, Aıtor Street yolunu tut -
tu ve nlha yet Veıtllndın 

apartmanı 6nüode durdu 
Grane: 
- Takıl çabt1ın, dedi. 
Vılllam otomobilden çık · 

mala hazırlanırken Grane. 
kronometrenin lbreılnf 11f ı· 
ra ıetlrerek: 

- inmeyiniz, durmaya· 
caiız . 

Saat kaç? dedi . 
Vılltamı lcol ıaattne ba· 

kara le: 
- S0R0YOR 
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Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Bahkesir Şubesinden: 
Kazaaı Nahlyeıl Mevkii Meaahaaı Hududu Tapu Numaruı Borçlunun iımi 

Balılreılr İvrtndt Gören alanı 107,063 Gören alanı yolu Hüıeyln ağa pınarı 14 Oıman oğlu Topuzlarlı Ali 

.. " Kara kilise •e 13,785 Sahibi ıenet Ali Ömer tarlaıı 13 .. .. " .. 
Cören alanı 

.. ,. Gören alanı 36,760 Pınar sahibi ıenet Ömer maıathk 12 ,, ,, ,, " 

.. ,. Kara klliıe 4,595 Halli Sarıköylü ve Oıman bağları J 5 ,. " ,, ,. 

.. ,. Gümüıler 3,676 Abdu11ah, Muıtafa, lbrahlm, Çakmak dere 9 ,, ,. " ,, 
2814 Numaralı kanun ıumulüne dahli takıitlendirllmtı borçlar ına vaktinde T. C . Ztraat bankaııoa tediye etmedikıerinden yulcarıda evsafı yazılı gayrf menkull er tehıiliemval 

yolu tle ıatılmak üzere açık artbrma ıuretile ve mezat kalmeleriodeki ıeralt dahilinde müza}edeye çıka11lmıitar. Arttırma 24 - 3 · 938 tarihinden baılamak üzere ylrıni bır gün 
olup 15 - 4 - 938 tarihinde cuma ılnü saat 10 da birinci ihale ve on gün ıonra da ikinci ihaleıl Bahkesir Villyet Encümeninde yapılacak. Taliplerin daha ziyade malumat al 
mak •e pey ıiirmek üzere yüzde 10 teminat akçasile Balıkeıir Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka11na baı vurmaları ve ihale ıününde Vilayet Mediı ldareılnde hazır bulunma· 
ları lazımdır. Delli.liye, ferai harcı •eıalr masraflar tamamen müıteriye aittir. 

lngilterede Milli Müda
faa Meseleleri .. 

(Baıtarafı üçüncü ıayfada) 

İnıllız ıilihlanmaıında t•tu 
lan dolu dızrtn ıtdııı hafif 
bir tenldd ile karıılıyor, ıl . 
llblanma itinde ıürat arttı · 
rıldıkça bu ıllabların ne için 

yapıldıfı •e neye hazırlık 
teıktl ettlfi ıualinln de zih 
inlerde daha mühim bir yer 
J11al edecejlnl, çünkü ıilih 
lanma hareketinin dalma 
bir poltukaya lıtinad etme 
dtkce kendi baıana bir ma 
nl taıımadıfını bildiriyor ve 
diyor kt: 

.. Bu ıunun d6nyaııada 
büyük bir çataıma vardır 
Bu çatJımada parlamenter 
hükumete, ferdin hürriyeti · 
ne ve nizam ve kanunun 
hükümranhjına karıı mey
dan okuauyor. Çok temenni 
ederiz ki lnıtltere hükumeti 
milli vahdet ve milli ku••et 
rlbf bayati meıelelerfD, bu 
meydan okuma hareketi kar 
1111nda h6k6metln nasıl bir 
cephe alacağı hakkında ve· 
recefl kararlara baf lı oldu
junu ıöraün . ,, 

Avam kamara11nda milli 
mldaf aa meaelelerlnin mü
nakaıaıı esnaıında Baıvektl 
B. Cbamberlatnln •erdlil 
nutuk ve avam kamaraaının 

B Leeı - Smith BaıvekUio 
nutkuna verdiği cevapta be-
yaz kltabm sadece paranın 
ne kadar ıili.h satın alabi· 
leceğlnl göıteren hır rapor 
olduğunu, altı scnedenberl j 
lktltarda bulunan milli hük ' 
IDetln buıün lnglliz mileti 
karıısına ıimdiye kadar ıulh 
zamanlarında biç bir val< ıt 

görülmemtı derecede yüksek 
ve yıkıct bir ıilab mesrafı 

çıkardıfıoı ve bütün bunlara 
rajmen bugün bir Avrupa 
barblae daha yakın bulun
dujunu blldirmlıtir 

B. Churchlll beyaz kitabı 

tenkld ederek hava kuvvet · 
lerinin inıaat proğramında 
iki ıenellk bir teehhür ol 
doğunu lıaret etmittlr. 

Kamarada muhalefet lide
ri 8 . Attlee ıu noktaları te
barüz ettirmlıttr: 

"Baıvekıl etlih masrafla · 
rmdan bahıetmekle beraber 
müdafaa meıelesl üzerinde 
izahat vermtı olmuyor Beyaz 
kitabı okuyanlar vaziyetin 
bu kltapt~ göıterlldıft ka · 
dar düzrüo olup olmadıjın 

dan hakla olarak ıüphe edi
yorlar. Yokıa havada parl 

te ölçüıünü terk mi ettik ., 

ileri ıelenlerl tarafından bu .-------------

babı etrafında ıöylentlen 1 ı ı k • y· t 
ıöaler lnııUz ıazetelerlnde a l BSH ıcıre ve 
eb•m•lyetlı aır1.ıer bulmak- Sanayi odasmdan: 
tadır . Baı•ekll nutkunda ıu 
noktalara temaı etmı1t1r: 

Aıkeri makıatlar için yapı
lan pf?ialar hiç bir zaman 
buıünkü kadar tem bir de
receye •armamııtır Yakın 

bir mazide lnrılterenln ıl 
llhlanmaaı için kabul edilen 
bir buçuk milyar lnıilız li 
ralık tabıitatJn beı ıenelik 
proframı ikmal için kif ı 
ıelmlyeceil buıan anlaııh 
yor. 

Bu mıktarın ne kadar 
artacağı henüz malum de
illıe bu rakama eıaslı bir 
ili•• lüzumu hasıl olacaiı 
fimdlden görülmektedir. İn · 
ıtlterenfn lnıa etmekte ol
duiu bu muazzam ve kork
unç ku•••t dünya efkara 
umumlyeılnde iyi ve emnl· 
yet telkin edici teıtrler ya 
ratmaktad1r. Bu muazzam 

Balıkesir vilayethıtn Su•ı -
ğarlık kazasında Han mahal
leılnde 28 numarah evde 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tabaa11ndan olup Kasaplar 

caddesinde (22) numaralı 

dükkinı ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 929 yılından 
beri müteahhit ve kasaplık 

tlcaretlle ittlgl!ll 1 ettiğini be -
yan eden Hesan oğlu Ztya· 
nın üovanı ticareti bukere 
(HaHn oğlu müteahhit ve 
kuap Zira Demirel) olarak 
teıçll edlldlfl gibi bu ünva 
nın imza tekit de Türkçe el 
yaz11ile (Z. Demire)) olarak 
ticaret kanununu11 42 inci 
maddesine göre Balıkeılr 

ticaret ve sanayi oda11nca 
959 ıtctl ıay111na kaydedil. 
dlil ilin olunur. 

ilin numarası: 221 

kuv•etln taarruz ve teca• p•••••••••••••••••••••••\ 
iz için kullanılmıyacafı her : : 
keıın malümudur. Demokras. ! YOKSULLAR BIRLIGI ! 
inin, yani hGrrlyetlmfztn mu · : MENFAATINA • . : 
hafaza •• müdafaasa içın : Kostümlü Balo : 
ben tahıen her türlü müca - : • • 
deleden çeklnmlyeceğlm gl· 1 2 f( C f . : 
bı, b6tüo loılltere halkının : ısan umar esı : 
da · bu huıuıda teredd6t i flkşamı Şehir Kulü· ! 
10stermedeo mücadeleye ıı - : biinde Verilecek. : 
rlıecejlnt biltrlm : : • • 

S..Jallıt lfçl parUılnden \•••••••••••-••••••••••-' 
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Susığtrhk icra 
memurluğundan: 

Suııjarhkta mukim helva
cı oilu Mehmet Nurlnln ta 
ıarrufunda olup lıtanbullu 
Mehmet Rifata temmuz 932 
tarih ve 8 numarala ıenet 
mucibince ipotekli bulunan 
ve yeminli üç ehlivukuf 
tarafından (12,440) lira tak
dir edilen Sultançayırı kö · 
yü hududu dahilinde tapu · 
ca a ğuıtoı 334 tarih ve 3 
numaradan 42 numerava 
kadar teıelıülr.n 40 parça 
ve haziran 341 tarih ve 
4 numara ve haziran 926 
tarih ve 1 numara ve tem· 
muz 928 tarJh ve 3- 4 - 5 
ııumarah ki ceman 45 par
ça arazinin mukayyet bul · 
undukları - (Bayraktar döl
yerf, Çakmak, Ç•kmak altı, 
Develik, önü; - Çayırda , 

Türkmen pınarı bayırı, Ça
yır önü; Bayraktar; Karataı 
dvarı, Çayır civarı, Kadıkı · 
rı, Bayrak tarla, Döıeme ci- • 

varı; Çakmak gölyerl, Ça 
yar deresi; Eıkl dere) narr, 
mevaklde olup müruru ey · 
yamla heyeti umumlyeılnin 
birle§erek halen bir kül ha 
linde bulunan ıarkan Sul 
tan çayırlı Necip. Kara Vey 
ıel: Muhittin damadı Kamil 
Köıe Muıtafa, Sülücekli lı · 
mall; Aziziyeli Zanuk; Sul 
tan çayırlı Hüınü ve Hamit 
tarlaları ve boraılt madeni
nin sabit hudut iıaret taıı 
ve Yakup ve Hamit tarlala 
ra ıtmalen Sultan çayırlı 

Kör Ki.mtl, lbrahlm; Söğüt 
çayırlı Ömer ve Söğüt ça · 
yarlı tarlaları ve kıımen 

Ömer köylü Nuri tarlası 
garbeu Ömer köylu Nuri 
tarlası, Damlarca çeımeıt 
ayaiı. Kuru namı diğeri 

Attlı dere ıu akıntı11 

cenuben Bahkeıir- Bandırma 
ıoıa yolunun 32-34 ktlomet 
releri araıı ile mahdut ve 
bılmeıaha ( 4 3 l ) hektar 
(2924) metre murabbaında 
gayri mezru ve cüzü mü
temmimi olan ve tapuca 
ıayrl müseccel bulunan btr 
ıakaf altmda üzeri kirt-mlt
lt dıvarları taı üç parçayı 

aysran ahır ve aynca beı· 

yüz koyun istiap edebilecek 
üzerı ktremttlt dıvarlar1 taı 

bir ıaya ve yine üzeri ki · 
re mitli dı varlara taı bir ör -
tü altında iki odalı harap 
bir binayı müıtemll Helvacı 
oflu çtfthği namıle yad olu
nun gayri menkuli.t açık 

arttırmaya konmuı oldu 
iundan 26 nisan 938 tarl · 
hine müıadif salı günü sa · 
at 14 16 ya kadar daire· 
mtzde birinci artllrmHı ic 
ra edilecektir. Arttırma be 
deli kıymeti muhamminenln 
vnzde 75 ılni bulduğu tak· 
Urde müıterlıl üı:crloe bı 

ralıiılacaktır. Akıl taktirde 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

en çok arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 
on beı gön müddetle tem 
dit edılerek 1 1 mayıı 938 
tarihine müsadtf perıembe 

günü saat 14 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında 

arttırma bedeli kıymeti mu· 
hammlnenin yüzde 75 ıini 
bulmadığı taktirde satıt 

2280 no. lı kaoun ahkamı
na tevfikan gert bırakılır. 

Satıı peıtndtr. Arttırmaya 

lıUrak etnıek istlyenlerln 
luymeti muhemmlnenin yüz · 
de 7 ,5 ntsbeUnde pey akça· 
ıı veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır . Hak 
ları tapu ııctlile sa bit ol mı · 
yan atacaklılarla diğer ali. 
kadarların ve trUf ak hakkı 
aahiplerinln bu haklarını ve 
huıuıile fal:ı: ve maıırafa da· 
ir olan iddtalarını evrakı 
mü~bttelerile birlikle ilan 
tarihinden itibaren nihayet 
yirmi eün zarfında birltkte 
dairemize bıldlrmelerl la · 
zamdır. Akıt taktirde hakla
rı tapu ılcill)e sabit olmı 

yanlar ıataı bedeli paylaı· 
masandan hariç kalırlar. Mü . 
teraklm vergi ve delJiltye 
reımi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla 
malumat almak iıUyeoler 

16-3-938 tarlhloden itibaren 
herkeıin görebilmeıt için 
dairede açık bulundurula
cak arttırma ıartnameatle 
936 21 no. lı doıyaya mü · 
rac•atla mezkur doıyada 

mevcut veıaikl 1ırörehll~cek 

lerl illa olunur. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Vdiyeu Mahalleıi Cinıi Hududu 
8alıkeılr Martlı Ev Sağı muhacır Ömer, 

ıolu Hasan kar111 Ha 
nife, arkaıı Erkekoi· 
lu bahçeıi, önü yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Martı. ma
balleılnden odacı Oımanın tasarrufunda iken 330 da ölü· 
mü ile veraseti kar111 Fatma evlatlara Feriha ve Oıman 
ve Ayte ve Hayrlyeye badehu Fatmanın da 334 de ölümt · 
le yukarıda iımt geçen evlatlarına badehu Ferihamn da 
341 de ölümile kocası Mehmet ve küçük kızı Şefıkaya bu 
Şefikanın dl\ 15 günlük çocuk olarak nüfuıa teıçil edilme-
den ölümile babftlı "dı geçen Mehmede kaldığından ba · 
hlıle namlarınfl teıçil edllmeti lltentld tğ lnden tahkikat yap
mak için 3 · 4 - 938 pazar günü mahalline memur gön 
derilecektir. Bu yer hakkında bunlardan baıka bir hak 
lddiaaında bulunanlar vana bu günle-r lçlnd~ yazı ile Ba 
lıkes ir tapu ıicil muhafızhjına veyahut mahall!ne gelecek 
memura mürocaatları lüzumu ilan olunur. 

Edremıt Ashye r·······:·············· .. ! TURKDILI ! 
Mahkemesinden: : Pazartesinden baıka her : 

Ed midin U b : ıün çıkar. Styaeal gazete .. : 
re çurum o aıı • • 

köyünden Halil kızı Omme- : Yıllığı: 800 Kurut : 
hanın müddeaaleyh kocatıı · : Altı Ayhğı:400 : • • • Bürhanlyenln Yunuı mahal- : Saym: 3 • : 
leıinln 29 .sayılı evinde otur- : Günü ıeçmıı ıayılar 25 : 
makta iken halen tkamet- : kuruıtur. : 
a-ahı meçhul Bilal oflu Hü · : ADRES: : 
ıeyln aleyhine ikame eyle- : BALIKESiR TÜRKDILI : 
diği boıanma davasında mü · l 1 
ddeaaleyh namına ıkarılan a•••••• ·· ••••••••~•••••• 

, ~ ç ~ . aleyhin vakti mezkurde ya 
davetıyenln btla tebllg iade- bizzat ıelmeıt veya bir •eklll 
edilmiı olduğundan ilanen kanuni a-öndermesl akıl halde 
teblijat lcraaına karar veri muhakemenin gıyabında de · 
lerek muhakeme 5 · 4 938 vam edeceği da•etlye ma 
ıah günü ıaat 14 de bıra · kamına kaim olmak üzer~ 
kılmıt olduğundan müddea ilin olunur. 

Sahibi ve Baımuharrırl: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkanm Gen~l Dırektörü: FUAT BIL'Al. 

Baıımyerl: Vtliyet Matbaa11 - Balıkeılr 


