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Almanya, Tunada Bir ha
rp Filosu Bulunduracak .. 
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Şu ş n i g Alman yada Mu
hakeme Edilecek. 

Bu haber ingilterede inf aal uyandırdı. Alman
yanın Tunada harp filosu bulundurmağa karar 

vermesi Romanyada heyacanla karşılandı. 
Berlfn, 28 [ A A. J - Eski 

Avuıturya baıveklll Şuıinğtn 
Alrnanyada muhakeme edi
leceği haberi loglUz gaze· 
telertnde nefret ve infi

•I ile karıılanmaktadır. 
Bükreı, 27 (A.A ) - Al

maoyanın Tuna üzerinde 
bir harp ftloıu bulundurmak 
için verdlii karar Roma n 
Jada heyecan uyaodırmıf. 
hr. 

Berlln, 27 (A.A) Hitler 
•övledtğl bir nutukta ıö:vle 
demtıttr: 

"Almanya, birçok Alman· 
lan kendi hudutları lçtne 
alrnaktan vazgeçmlttir An· 

cak bunun için bir ıart ko· 
fUyoruz. Kan karde~lerlmtz
in, kardeılerlnden ayrı kaL 
nıalıc f el ak etine bir de tazyik 
ve zulüm inzimam etme,ln,,. 

Fransız gazeteler inde. İn 
iliz kabinesinin toplantıfl 
ile Avrupa vaziyeti önünde 
ki İngiliz hattı hareketine 
dair olan tefsirler dikkati 
çekmektedir. 

Pött Jurnaldan: 

"loglllz nazırlarının mak· 
•adlara nelerdir? Hiç ıüphe 
•iz, Fanıayıı kartı bir laaru 

letere korta Avrupada pancer 
manist yaylıma yavaılıya· 

caktır, yahud da anlaıma 

1937 ıon kanunnudaki gibi 
fena netice verecek ve lnglltz 
milleti, Akdenlzde doirudan 

l
~dolruya olan menfaatlerini 

müdafaa için mücadeleye 

' il girerek. cHmen mıtteleur · 
.... .,.,".""'"',. opasının tehdit ettiği milli 

devletlerin cavaı1na lttirak 
edecektir. Londra ka binf'Si 
lngilterenin tllihlanması oın 

tamamlanmaıı, Franıamn 

istikrar kazanmaH ve Lond
ra hava müdafaaunın daha 
tesirli bir ıurette organize 

B Şuşnlg 

terenin a ni btr tenki ı l ve 
yıldırım gibi müdahales!yle 
karıılaıacağını ehemmiyetle 
bildirmek istiyorlar. Fakat 
bununla, orta Avrupada mü 
da bale arasında büyük fark 
vardır . ,, 

Esko dö Paride Pertinakı 
yazıyor : " İngilizlerin düıücesi 
ıudur: Ya, ltalya ıle an · 
laıma mütbet olacak ve 
bu takdirde de halya Ber 
Un le olan bajlıl.ğına haftf . 

edilmesi için anleımazlığı 

tehire çalıııyor . Fakat bu 

tezin zay ıf noktası vardır. 

Hitler Almanyası da bu 

müddetten istifade ederek 
Tuna 6 vrupasmı kendi ta 

rafına geçirmek için tazyik
lerini çabuklaıtıracak ve o 
zaman harp totanılyell 

ehemmiyetli ıurette artaca· 
gından, batı devletlerinin 
ellerinde ıon ıtli.h olan ab 
lokaya da meydan okuya · 
bilecektir. 

Franko Kuvvetlerine Yardım Eden: 
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RAibkentrop l 'ı 1,4 72 Yaral_ı _V_e_rdi .. · 

n araya mı 
Gelecek 

Zora gazetesinin huıu 
•l muhabiri Londra mahabi· 
tinden aldığı ıu h a beri VP. 

tlyor: 

Bugün çıkan (Oeyli Tel -
arof) gazeteıtnln yazdığına 
göre, Almany" haiçtekl ıi 
Y•si nüfuzunu genişlP.tmek 
için tetbır alacaktr. 

Avuıturyanın Alrnanyaya 
ilhakı için on ntıanda ple
btıt Yapıldıktan ıonra Mara 
ıal Göring tik evvel Yugoı· 
lavyayı ziyaret edecektir. 
Yugoılavya Baı•ekili Dok 
lor Stoyadinovlç i le Mara

ıal Görina Dubroviogde 
karıılaıacaktır . Alman Ma 
raıalı Dubrovtngde birkaç 
aün kaldıktan sonra Yugos· 
lav hava ve atkeri ütlerinl 
ırezt"cekttr. Almaoyanın dört 
Yıllık planında çalııan ekı 
Perl~r Yugoslav 6kti -
ıat eksperleri ile k ar · 
ıılaııcak, Yogatlavyadan 
Alrnanyaya kerette ihracatı
nın fazlalathnlmatını konu
lacaktar. Bundan sonra Al-
D"l h 1 an ariclye na .ıırı Fon Ri . 
hbcntrop Var,ova , Türkiye 
\'c dlicr Balkan rlevletlcr l· 
hl ziyaret edceklir. 

ileri hareketlerine devam eden f rankistler Akdenize 
60 ~Hometre mesafe~e bulunuyorlar. 

Paril, 28 (A A ) - İspan · 
yada Frankiıtlerin taarruz 

ları ve ileri hareketleri de

vam etmektedir 

Aragoç cepheıinde laar 
ruza lttlrak etmif o!an ve 

halt!n F ranklıt kuvvetleri le 
birltkt~ aynı •~fta çıtrpııan 

İtalyanlar dokuz marttanbe 

Mısırda 
Çarpışmalar 
Kahire, 28 (A.A.) -- İs 

kenderiyede intihabat mü · 
oatebetile kar1ııklıklar olmuf, 
yirmttl poliı olma k üzere 
yetmlı kiti yaralanmııtır. 

Vefd partlıine mensup 
gençlerle polis ara1ında çar · 
pıımalar olmuıtur . 

_...,.~-

Kllllaym yardımlan 
Ankara, 28 (AA.) - Kı· 

zıla y Genel Merkezı Kütah · 
yanan Emet kazatıı ınerke · 

zlnd~ e,.-ler i yanan vatan· 
daıılar a 600 I ırn y rı rdımda 

bulunmuıtur. 

ri yirmi dokuzu ıubay ol 
mak üzere 282 ölü ve 123 
subay olmak üzere de 1472 
yaralı vermlılerdir 

Parl•, '27 (A.A.) - İtpan · 
yada Franklttlerin taarruzu 
devam Plmekted ı r. Fran· 
kistlerin Akdenize altmıt ki· 
lometre kadar yaklaıtık l arı 

söylenmektedir. 

Filistınde 

Kargaşalıklar 
Devam ediyor 

T ayare ve askeri kıtalar 
~are~eta geçti 

Kudüs, 28 (A.A.) Fı . 

liııtlnde yeniden kargaıalık

lar olmuı. tedhiıçtler birçok 

ta ftfruzla rdn. bulunmuılar 

dır 

Atkeri kıtaat ve tayarelf! r 

mütt!<"ftVl?:lerl taktp etmek· 

tedtrler . 

Hatay 
Müzakerelerinde bulunan 
~ ayet i miz istan~ula döndü 

Çocuk Esirgeme Ku
rumunun Kongresi.. 

---- -------------
Kıı umun Faaliyet Raporu 
Okundu. Faaliyeti Ve Hesap· 

ları Kabul Edildi. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

kaza kongresi dün saat 2 1,30 
da Partide yapılmıthr. 

' 

lirken B. Sadık , Deniz bet 
yüz lira o larak tasarlanan 
yardımın geçen yıl oldufu 

B. N!!man Menemencloğlt.t 

Ankara, 27 (A A ) - Ce 
nevrede Hatay ıeçim n i · 
zamnameıioin tanzimi mü 
zakerelerfne fttlrak eden 
heyetimiz retıi Hariciye 
Vekaleti Genel Sekreteri B. 
Numan Menemencioğlu dün 
ıabah İstanbul/\ gelmithr 

Kongre Kurum Baıkanı B. 
Kamil Seılloğ ı u tarafından 
açılmııtır Müteakıben kon
gre relıltğlne B Hılmı Şe· 
remetlı, katipliğe B. Hayri 
Eral ayrılmııt1r . ldıue heye· 
tinin bir yıllık faaliyet ra· 
poru ittifakla tasvip edilmtı 
tir. Geçen yılın varidat ve 
masraf bütcelerioln tetkiki 
için Avukat 8. Sadık Deniz, 
B Tevfık Baıaran, B Ha 
cim Adaı ayrılmıthr Ko· 
mlıyon hesapları tetktk ede· 
rek yolunda bulduğunu he
yeti umumlyeye btldırmlt ve 
onaylaomııhr 

Yeni yılın masraf ve va -
rldat bütcelerl tanzim edl· 

Japonlar Hezimete 
Uğrıyorlar .. 

Çinliler Bütün Cephelerde Yeni 
Mavaffakiyetler Elde Ettiler. 

Londra, 28 (A.A.) - Han
kovdan blldtrild,ğlne göre 
Çın kıtaatı Tıenç l n Punkov 
demlryolu cephetlndekl Ja · 
pon kuvvetlerlot tam bir 
hezimete uğratmıılar ve bü 
tün cephelerde ilerlemek· 
tedlrler. 

Pekin, 28 (Radyo 1 - Ja · 
poo karargahı. ıu retmi tf'! 

bliği neıretmiıt: 
Kuvvetlerimiz; Şan-Tun · 

eun cenubunda ki.tn İtyen 
kaıabaaın1 ve ona on kilo · 
metre metafede yakın Mı 

slıgo köyünü zaptetmiıler · 

dlr . 

Büyük kanal civarında 

harp eden kollarımızda (Teynj 
ıehrloi iıgal eylemlılerdir. 

=====================""===:=====-== 

ÇörçilinParisSeyahatl 
------ --- -----

lngiliz muhafaza~ir lideri; 8. leon Blum. B. Oalaoi· 
ye ve 8. Pon Bontur ile görüşmulerde bu1unaca~ 
Pariı, 28 (A.A.) - Jur 

gazetesi , Vfnıtoo Çör~ilin 

Parlıte politik vaziyet hak

kında aydınlanarak lngtltz 

bükümetloin Fran11z iç va · 

z tyetinin istikrarını arzu et 

tiğlni ve bu iıttkruın İngllız 
dıt politika sı üzer inde mü · 

aatt aki"ler husule getirmek 

ten balt kalmıyacağıoı , Fran 

ıız doıtlarına anlatacağını 

bildiriyor. Çörçll Leon Blum 

Daladlte ve Pol Bonkur 
He görüıecektlr 

Parit, 28 (A.A) - lnglllz 

muhafazakar partlıl liderle

rinden Çörçil bu sabah Fr

a n11z hariciye nazaretl genel 

tekreteri Leje ile hariciye 

naza relin de uzun bir müli . 

katta bulunmuıtur. 

Londra, 28 (A .A) - Li· 

beral Nlyü:t. Kron ik} gazeteli 

bugiin ltÇllf!re yaphğı bir 

bttapta "Chamberlllnln dftt 

meai ve politikasına nihayet 

verilmetl için,. tol cenahla· 

rın vaktinde birleımelerlnt 

tavıtye etmektedir. 

Mussolini 
-

Tiryesteyi zi -
yaret edecek 
Roma, 28 (A A ) - Muı· 

ıolint, yakında Tiryeıteyi zt· 

yaret edece-ğioi bildtrmiıtlr . 

Mu11ollnl, kabul ettiği 

Tiryeıte vallıi tle belediye 

relıl ve federal •yreterlne 

belli olmıyan yakın bir ta 

rlhte Tıryetteye aideceğini 

ve "yeni beynelmilel vazi. 

yette Tiryeıte menfaatleri 

nin f aıist bükü met tarafın· 

dan büyük bir ihtimamla 

korun11cafını,, temın eyle· 

mittir. 

gihi. 250 Huıuıi muhasebe· 
den, 150 de Aeledlyeden ol
mak üzere dört yüz lira 
olarak gösterllmeılni latemit 
ve kabul ed!İmittlr. Geri 
kalan yüz liranm da müıa· 
mere hasılatı olan üç yüz 
elli liraya ili ve edil metine 
dair olan teklifine, 8. Feyzi 
Sözener de itllrak etmiı ve 

geçen yıllarda olduğu gibi, 
bu mtktarm Halkevl 
taraf andan hu defa da arttı
rılmaıına çalııacafıoı ıöyle

mlıtlr. 

T ekllfler onaylandıktan 

sonra varidat ve masraf 
bütcelert yekunu iki bin 
beı yüz llra o larak onaylan· 
mıftJr. 

B. Abdı Ağabeyoğlunun, 

geçen yıl Kuruma altıyüz lira 
yardım ederek yokıul çocuk· 
ları geydlren hükumet mü-
tea hhıdı B. Mehmede teıek
kür edilmerl hal<kındakl 

dileği de muvafık görülmüt 
tür . 

Nelicede vlli.yet kongre
•loe üye olarak Sıhhiye 

müdürü B. Muhliı Suner, 
gazetemiz neıriyat müdürü 
8 . Fuat Bil'al ayrılmıılardar. 

Vilayet kongresi yarm 
yapılacaktır . 

Çocuk Etlrgeme Kurumu· 
nun akıam yaptlan kongre
tinde bir yıllık faaliyetini 
gö11teren rapor ıudur: 

Kurumun bir yılhk faaliyeti .. 
Yedirilip içirilme: - Yön 

kurulumuz fakir ve klmıe

ılz yavrulara yardım ede
bilmek için bir taraftan re· 
lir elde etmeğe baılam111 
diğer taraftan f akru zaru · 
ret dolay1tlle gıda11zhktan 

günden güne kuvvetten dü 
ıen 100 okul talebetlol 5 
ay devam etmek üzere her 
gQo t1cak yemekle beslemit · 
tir. Geçen yıl olduğu gibi 938 
yılı ıubat iptıduındanberi 
de J 20 okul talebesine her 
gün ııcak yemek verilmekte 
olup bu yardım yaz tatiline 
kadar devam edecektir. 

Dera levazımı. - 500 
yetim okul talebeılne def 
ter, kalem, kitap gibi dert 
levAzımı vermtıtfr . 

23 Nftan çocuk bayramı:
Çocuk bayramı parlak bfr 
tekilde kutlulanmıf, Çocuk 
haftat1nda çocuia önem 
verllme•i telkin edllmit Ye 
halkın .Kurumumuza karıı 

ılglıl arttırılma fa çalııılmıı · 
tar. Çocuk kongreal toplan. 
mıı, çocuk balosu verllmtı, 
gürbüz çocuk, çok çocuklu 
aile. güzel okuma, güzel 
set, güzel ıöyleme müıaba · 

( Sonu ikinci ıa7f ada ) 
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Verdiğimiz Haber Üzerine: 

Vi aye Ehemmiyet·e 
T e kik ata Başladı. 

inşaat Mahallinin Kontrol Al
tına Alınmasına Karar Verildi 

Pazar günkü sayımızda, 

intasm11 baılanılan Doğum · 
evinin temelleri kazılırken 

eski devirlere alt eıerler çık · 
tığına yazmı§tık. 

V erdiiimiz bu haber üze
rine düo Vahmlz B. Ethem 
Aykut, bu meıele üzerinde 
yakın bir alaka göstermlıler, 
Emniyet, Küf tür ve Nafıa di 
rektörlüklerine inıaat yeri · 
ntn kontrol altına alınmaaa 
nı emretmıılerdlr. 

bulurıan Saatçi 8. Muradın 
lf adetini almııtır. 

Saatçi B Murat amelenin 
kendisine ıattıiı nerlerl eös 
tf'rmlt ve ıf adesinde bunla. 
rın Ett Türklerine ait oldu· 
ğunu iddia etmtıtlr. 

Bulunan eserler Müzeler 
müdürlüğüne sönderllerek 
tetkik ettirilecektir. 

Dün hava yaimurlu oldu 
iundan lnıaata devam edl· 
lememtıtir. 

İnıaata tekrar batlandığı 

vakit faaliyet kontrola tabi 
tutulacak ve icap eden ted· 
birler alınacaktır. 

itfaiye 
Kanunu 
Projesi 

iç Bakanlık, yeni bir itfa· 
iye kanunu projesi hazırla. 

maktadır . Bu kanunla itfa 
iyeclhk ıehlr merkezlerinden 
baıka mahalle Ye evlere 
kadar teımll edilmektedir. 
Bu ıuretle yangan tehlJkeıt· 
ntn mühim nlsbette önü 
ahnmıı olmaktadır. 

Mahalle teıkilatı btlhasaa, 
yangına çok müıait ahıap 
mahallelerde kurulacak ve 
o mahallede oturanlardan 
meıul memurları olacaktır. 
Evlerde, yanaını derhal bas
tıracak va11talar bulundu · 
rulmaaı ve aile fertlerinden 
birinin bu vaııtaları muha· 
faza etmek ve kullanmakla 
meıul tutulması temin edt· 
lecektlr . 

Bu kanun hükümlerine 
göre umumiyetle halka yan· 

ı gın tehllkeıine karıı ne su
retle hareket edilmesi bak· 
kında pratik bllgl de verile 
cektlr. 

Elektrik 
Fesisatı 

Nafia Vekaleti Türldyede 
aünden aüne yükselen elekt· 
rlk kudreti hakkıoC:la yeni 
bır tetkik yapmııtır. 

Elektrik enerjlıl 1914 ae · 
neılnde Türklyen&n elektrik 
bulunan tehirleri yalnız İıtan · 
bul ve Tanuıtu. Cumhuriyet 
hükumetinin tee11üıünden 
itibaren yalnız on dört ıene 
ıeçtfjl h'alde bugün 52 vi · 
layet ve 110 kaza ve nahı. 
ye merkezinde elektrik var 
dır. 1937 Seneıtnde üçüncü 
umumi müfetuıhk mıntakası 
dahilinde 25 vilayet ve kaza 
merkezinin elektrlldendiril · 
meıt itine ba1lan11111tır. 

1914 Senesinde elektTlk 
f abr1kalarının tak At yek\ınu 
12,000 K VA. idi. 923 te ta-
kat yekunu 25,000 KVA. ya 
çıkmııtı . J9J7 Senesinde tıe 
takat yekünu 140.000 kilo 
vat ampere varmıı bulun
maktadır. 

Bunun üzerine Emn,yet 
müdürlüiü inıaat yerinde 
bu eıerlerl bulan amelelerle 
eıerlerden baz:ılarmı ıa • 
tın alan, itarıatlka top· 
lama ve satııı ile alakadar 

Lise -öğretmen 
Okulu 

VtliyeUn bu huıustakt hiı 
ılyatını takdirle karıılarız. 

Güç 
Küçükleri bölge kupa biıin

cisi oldu 

Çocuk Esirgeme Ku
rumunun Kongresi.. 

Arasmdaki voleybol va 
entbal maçı 

Öğretmen okulu ile Ltıe 
gençleri arasında pazar gü · 
nü voleybol, entbol maçları 
yapılmııtır . 

Her iki maç samimiyet 
içinde devam etmıı, voley · 
bolde öğretmen okulu birin· 
el haftayımda 12 - ! 5, ikin
ci haftayımda 1 O - 15 ıayı 
ile; entbolde de yine aym 
okul takımı galip gelmiştir . 

Bisiklet 
Birincilik 
MüsabakalaTı 

Pazar günü bölge bisiklet 
birincilik müsabakalarına de
vam edilmiıttr. 

Bandırma ıosasında 30 
kilometre mesafede yapılan 
üçüncü müsabakada birinci 
Güçten Sabri, ikinci Bırltk
ten Süleyman, üçüocü Bir 
ilkten Mehmet, dördüncü 
Yurttan Ferit gelmtıtlr. 

Kep üt ıoısaıında 25 kilo· 
metre meıafede yapılon ıkin
cl müsabakada da Güçten 
Sabri birinci . Birlikten Sü -
leyman iklocl, Bandırma Do
ğanıpordan Necati üçüncü , 
Yurttan Ferit dördüncü ol
muıtur. 

Müıabııkalar ıeklz hafta 
devam edecek ve y&rıı ıne 

safoıl ( 125) kilometreye ka· 
dar çıkacaktar. 

Müsaba kalar atletizm ve 
b11ikle t ajftnı B. Şevkinin 

idaresinde yapılmaktadır. 

f aydah yağmurlar 
İki gündür ıehrlmlze yağ

mur yağmaktadır. Çoktan· 
beri kurak giden havalar · 
dan sonra yağan yağmur, 

çiftçi için çok faydalı o1R 

calchr 

Pazar ıunu ldmaogücü 
ile İdmanyurdu lktoct ta · 
kımları arasında bölre ku· 
pa final maçı yapılmııhr. 

Talmnlar ıu ıekllde idi: 
Güç: Mehmet, Muıtafa, 

Davut, Hüseyin, Ahmet, Fah
ri, Hakkı, Fethi, .:;>uiirl, 
Edip, Nurt . 

Yurt: Vedat, Halit, Hak. 
kı, Mustafa, Kamil. Muhit · 
Un, Adtl, Sezal, Salih, Feh· 
mi, Haaan .. 

Oyuna ıaat 15 de F ethlntn 
idaresinde baılandı. 

Oyun oldukça alakalı idi 
maç J 3 Güç lehine 

neticeh~ndı. Böylece Güç kü · 
çükleri bölge ikinci takım · 

lar kupa maçları birinciıt 

oldu 
Ônümüıdeki 3 Ntsan pa 

zar güoü Eğe gümeıi birin 
ciıi Ayvalık İdmanyurdu ile 
ıehrlmiz güml"ıi birincisi 
Jdmanbirliğl blrlocl takımla 
rı arasında bölge kupa maç· 
)arı fioalt yapılacaktır. 

Maçın gahbı bölge kupa 
birıncir.ı olacaktır . 

Polis stajerlik 
/mtıhanı 

Dün Emniyet müdürlüğün 
de polıı atajerllği yazılı im 
tıhanı yapılmııtır . 

Emniyet müdürü fJ Salt 
Özgürün riyasetinde yapılan 
imtihana yedi kııi •ttlrak 
etmiştir. İmtıh1.1n evrakı tet 
kik edilmek üzere umum 
müdürlüğe gönderı l eccklır . 

Evin eşyasmı kanıtumış 
Dinkçiler mahallesinden 

Ahmet oğlu Remzinin , Aygö · 
ren mahallesinden Halil kı 
zı Aytenln evine girerek et· 
yaıını karııtırdığı ve btrıey 

' a lmadan kaçtığı ihbar ve 
iddia edildiğındeo hakkında 

tahkikat baılanmııtır. 

(Baı tarafı birinci ıayfada) 

kaları yapılmıf, kazananlara 
hediyeler verllmlttlr Hafta 
içinde her ıece okul tale· 
heleri taraf1Ddan müıame 

reler verilml11 çocuklar ıa
Jınacak, atlıkarınca, dolap 
kurdurularak eğlendlrilmtı
tir. Çocuk haftasında ıayın 

haUumızıo alil ve temiz 
merhamet duyıularına mü · 
racaat edilerek Kurumumu -
za önemli ıellr elde edil · 
mittir. 

Muayene ve tedavi: - 456 

çocuk muayene edilmtı ve 
çok fakir olanların ilacı pa· 
ra11z verilmııttr. 

Sünnet: . - Kurumumuz 
3U Afuıtoı Zafer bayramın · 
da 50 çocuiu sünnet ettir 
mtı. bu yaYrularm iateler ni 

teman etmlı, ayakkabı , ço· 
rap ve entari verllmiıttr. 

Geydlrıhne: - Bu yıl için· 
de Kurum yukarıda yazılı 

ıünnet çocuklarile beraber 
460 yetim çocuğu geydlr · 
mittir. Y enı hükümet kona
ğını yapmıı olan müteahhıt 
B. Mehmet Kurumumuz va 
sıtaalle 100 çocuk geydlr· 
mittir. F•zilesln . hayırsever
liğin yükıek bir örneal olan 
bu çok deierli y&rdımlerıo 
dan dolayı kendılerlne son
suz ıükran ve saygılarımızı 

kıymetli huzurunuzda arzel · 
meji bir borç biliriz 

Çocuk babçcıl: Çocuk 
bahçesinde Kurumumuz ta · 
rafmdan yapttrı l an muhtelif 
oyun m11lzem,.ıt Atatürk 
parkındaki çocuk bahçeıı:ine 

kaldmtmışlır . Çocuklar oro · 
da daha t11hhi bir ıeuı it a I · 
tıodo ve bedii tarzda eğlen 
mektedtrle 

Ka\•urm11: -- Kurban bay 
ramında yokıullara gözetme 
birliğll~ müıtereken 700 ki 
10 et loplanmııtır . Bu etl~r 

kavurma yapıluak la~elcrlni 
deruhte ettigimh: fnklr yav 
rulau sarf edilmektedir. 

Plyanıo: - Kurumumuz 

yararına Y okıulları Gözetme 
Birliği ile müıtereken bir 
piyango tertip edilmi1 1 kuru · 
mumuz htueılne isabet eden 
564 ltra 15 kurut ıehr elde 
edllmlıtır 

Irat ve masraf: - Bu yıl 
Kurumumuza Meclisi Umumi 
tarafından 250, belediye ta· 
raf andan da l 00 lira yardım· 
da bulunulmuıtur. 1· 1-937 
tarihinden 3 J · 12.937 tarihi
ne kadar ceman 1662 lira 
85 kurut yönkurulumuzun 
çalıımaıı fle elde edtlrnlıtir. 

Hıçbtr zaman yardımları 
nı eıirgemlyen~ıayın Vali ve 
C. H. P. Baıkanımıza, Kor 
Komutanımıza, Şarbayımıza, 

Umumi Meclıs üyelerlle hal
kımıza ve üyelerlml-ze son
ıuz teıekkürlerımizı ve aay· 
aılarımııı ıunmağı biz borç 
biliriz. Yönkurulumuz mem· 
leket fakır yavrularının der 
dini kendine dert edtomlf 
ve bunların zaruri thtıyaç· 
larını karıılamak için can · 
dan bır ala~a ile çalıımıı 
ve J 187 Ura 38 lrnruı sarf 
etmlıttr . 1 · 1 938 larihtnden 
berı de temin_ edilen hasılat 
miktl\rı 989 lira 47 kurut · 
tur. Kurumuırauıca toplanıp 
fakir ve kimseııiz yavrulara 
dağıtılan ayniyatın bu heaa. 
ba dahıl olmadığını arz 
ederken sayıo kurultayın 

memleket yavruları için Ye· 
recefi faydalı kararlar huıu . 

sunda baıarılar dileriz . 
---..ı~l!J....,•w--..-
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29-Maıt-1938 Sah 
Öğle neıriyatı: 
12 30: Plakla r ürk musi 

klıi. 12 50: lla vadts 13 05 : 

Plakl" Türk musik
0

tsi. 13.30 
Muhteljf plak neıriyatı 

Akıam neşriyatı: 

17: inkılap tarihi dersi : 
Üolveraıteden ncıklen, Yusuf 
Kemal Tenglrıeok . 18 3J 
Piikla danı musJklıi 19.15: 

Beyanname Verenlerin 
Kazanç Vergileri.. 

ithalat ve ihracat işile alikadır olınlann kazınç ıel · 
uıleıinin ahnmı ııkli 

3218 Numaralı kaaun mu· mOtemmlm tezkere barcı 

ctblnce beyannameye tabi 
tutulan mükelleflerin 1938 
mail yılı ruhsat tezkeresi 
harçları hakkında Maliye 
Vekaletinden vilayetlere bir 
tamim aönderilmııttr . 3258 
numaralı kanunla beyanname· 
li mükelleflH arasına idhal 
edilmlt olan {tdhalit ye ih 
racat tlcaretlle~'°lfltgal eden· 
Jer, Uca ret ve 3:ahlrP borsa· 
11 bulunan yerlerde bu bor 
ıalarda alınıp sahlan •nı.\Har 
üzerine komlıyonculuk ya· 
panlar) ın 1937 mali yılı ip· 
tldeeında, eYvelkl mükellefi
yet ıektllerlne ıöre almıı 
oldukları ruhıat tezkereleri 
harçlarının t 938 lkıncakinun 
ayından ıonra beyanname· 
lllerln tabi olduiu harca lb 
lif edilmek iıtendiğl V eki
lete yapılan tlkiyetlerdeo ve 
gazetelerdeki neırlyattan an· 
laıılmııtır 

Kazanç verglıl kanununun 
81 inci maddeıtnde rubıat 

tezkeHlerlnln ne zaman ah· 
nacakları yakın Ye bir mali 
sene lçtn muteber bulunduk 
lara tasrih edalmlt ve muh · 
telif m6kelleflyet ıeklllerine 
göre ruheat tezkereleri harç· 
larının miktarı da 82 inci 
maddede beyan olunmuıtur. 
Ruhıat tezkerelerinin mute 
her olduğu mali yıl zarfın 

da mükellefler tarafından 

yazılı harç niıbetlerlntn te· 
beddülüoü ve da na ylkıek 

niıbete tabi harç tıttf asmı 

icap ettirecek ıekilde tıtlga l 
nevileri deiiıttralmedlkçe 

Konferanı: Beyoilu Halkevi 
namın 8emih Mümtaz (Ne 
zaket) 19.55: Borsa haber 
lert. 20. Belma ve arkadat 
ları taraf andan Türk muıikı 
ıı ve hak ıarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20 48. Ömer 
Rtza taraf mdan Arapça ıöy 
lev. 22: Tahıio vı: arkedaı 
ları tuafından Türk must 
klıl ve halk ,arkaları, \ aaal 
ayarı). 21.45 Orkestra. 22. 15. 
Ajanı haberlerl 22.30. Plak · 
la sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50 Son haber 
ler ve ertesi günün proğra 
mı . 

- Ankara Radyosu -
Öğle N eırly&. tı: 
12.30: Muhtelıf plak net· 

r&yatı. l 2 50: Plak: Türk 
muslldıl ve halk ıarltıları: 
IJ.15: Dahili ve harici ha 
rici haberler. 

Akşa.;. Neırıvatı: 
18.30: Plakla danı musl · 

kiti 19 15: Türk mudklıti ve 
hıılk ıarkıluı {Hikmet Riza 
ve :ı. rkBdaıhırı) 20: Saat 
ayarı ve Arapça ncırıyıı.t . 

20. 15: Türk ınuslkl11i ve ha lk 
ıarkıları {Leman ve e.rkadaı 
lsrı) 20.45: 1\.emftn zo 'o: 
(Necdet Atnk) Pıy,.noda : Mar 
ıel Bt 21: Çocuk Esirgeme 
Kurumu namına konferan• · 
21. 15: Stüdyo 11alon orkesl 
rıuı. 22: Ajanı haberleri 22 
15: Yarınkı projram. 

alınmasına kanun htiküml• 
rlnin müsald olmadıtı Yeki· 
letten bildirllmlıtir. 

3258 Numaralı kanunun 
muvakkat birinci maddesin · 
de (bu kanun ile yeniden 
beyanname usulüne tibl tu 
tutanların 1938 mali yılı ka . 
zanç verılıl bu kanundan 
evvelki hükümlere ıöre tarh 
olunur, bu mOkellefler J 938 
takvim yılı baıından itiba
ren 2.>95 ıayılı: kanun 111u· 
ctblnce beyanname ttaılle 

mükellef olanlar hakkında 
mevzu usul Ye mecburiyet· 
lere tabi olurlar) Denilmek· 
tedlr 

Yeniden beyanname usu· 
lüne tibl tutulanların 1938 
mali yıla kazanç verıtlerlnln 
evvelki bükOmlere göre tar
hedıleceil sarahaten beyan 
edtlmlf oldufundaolbu mO • 
kelleflerln J 937 mali yılın· 

da aldıkları ruhıat tezkere· 
lerlnio 25 liralık tezkere ile 
tebdili ve harç farkının tstt. 
fası ıöyle dunun J 938 mali 
yılı mükellefiyet ıekıllerlnln 
değlımlt ıayılmaıına dahi 
imkan olamıyacaiından 1938 
ıeneslnde de kendilerinden 
ıayrl safi lradlı mükellefle· 
rhı tabi oldukları tezkere 
harçlarından fazla harç alın
ma11na Ye beyannameltler 
gibi 25 'lralık ruhıat tezke· 
resi vertlmeıioe imkan ıö · 

rülmemektedir. 

3258 Numaralı kanunun 
muvakkat birinci ma ddeato
dekl kaydın, bu mikellef. 
lerio 1939 takvim yılı ba· 
ıından itibaren kanunen tut
mağa mecbur oldukları def · 
terleri tasdik ettirmelerine 
Ye muamelelerini bu def ter· 
lere geçirmelerine matuf bu. 
lunduğu, binaenaleyh bu mü· .. 
kelleflerin ancak 1939 mali 

yılı lpt1da11odan itibaren be· 
yaonameltlerln tabı oldujo 
25 lıralık ı uhsat teıkereıl 

almak mecburiyetinde ol· 
duklarıodan. 1437 mali yılı 
içlo evvelki hükümlere göreı 
aldıkları ruhıat tezkeretl 
harçlarının ikmali cıhettot 

gldllmemeıl ve lkmalen al ' 
ınmıı olan harç f arklarıoırt 
da derhal iadeıi emreclllmtf 
tir 

193 7 Mali yılı gelmed~f1 

evvel itini terk etmit olan bLI 
ka h ı l mükellefler namına 1938 

takvim yılı batından terk t• · 
rlhlne ltaddf kanunun 55 111 

el maddeı l mucibince vere 
ceklerf beyannameler üze-riod'~ 

vergi tarhcdılmeıi ve 74 üP 

cü mnddeıinJn f fılcreaı nı'-' · 

dbince tahsili iktiza eder•e 
de ruhsat t~zkereıi harçl•rı · 

nıo da vergi gihi vakti ıel 
meden evvel tahsiline dair lı~ 
nunda bir kayıd mevcut ol' 
madığından bu vazivetlerd' 
tez.kere hRrçlarımn 1939 oı' 
li yıiındııtn cv~el ikmalen t•' 
hakkuk ve tahsili caiz ı6' 
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Hukuk SQtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Hükmi Şahısların ikametgahı 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 34 -
llcaanetılh meaeleıi hukuk hakkı kaza1ı vaai ve müd-

uıul6 tnubakemelt-ri kanunu· deaabihio miktara ile mu 
Dun 9 cu maddeal mucibince kayyet blr halde olmamaıı 
açılacak davanın mOddea· ve ıulh mabkemeı•ntn iıe 
•leyhln ıkametılhı mahke· 300 liraya kader bir davaya 
IDeılnde açılma11 ııbı aali- bakabilmek ııbı wazlfeden 
hlyet nokta11ndan haizi eh - tahdit altıncle bulunması ve 
emmlyet bir keyfiyettir. bioaerıaleth deha yükıek 
ÇGnkü her hakim lilettaylo vazifeli bir mahkemede z6 
lcendlılne arzoluoan davayı h61en ıörülüp intaç edilen 
rGyet ve intaç ile mOkellef bir da vaya arbk vazife nok 
ve anuvazzaf deilldır . Han - tuından itiraz edilememesi· 
•• mablcemelerln hanıl itleri dır. lıte: vazife ve ıalihlyet 
a6reblleceiine dair bir teı meaeleıl ikamel dava huıu 
irili mahaklm kanunu mev ıunda çok ehemmiyetli bir 
cuttur. keyfiyeltir. Mevzuu bahılmtz 

Bu kanun mahkemelerin olen ikametgah ke1fıyetin 

De•I ve derece ve 16recekle· 
rl davanın mahlJetinlt vazıfe 
ve 1allblyet namları ile ikl 

Ye ayırmak ıuretl ile göı j 
termııtlr. RüJetl dava buıu 
ıunda ıallhlyet, vazife kadar 
•lhlm deftldlr. Salihtyet, 
da•anın bidayetinde ve esa1a 
mltedatr hiçbir iddia ve mü
dafaa serd ve beJan etmeden 
edılmeal icap eder. Akıl tak 
dtrde mahkemenin ulibiye 
ti kabul edtlmtı aayıhr. 

Btnaenaleyb ıal6bt1ett UI 
raaata lptldalyedendir Ve 
tarafe,ne hu bir baktır. 

Hlktm bunu re.en naza · 
ra al.maz V azlfe lıe muba
lcemenla her devre ve de· 
recellade ltlrllzen serdedilir 
Taraf •Jn böyle bir itirazda 
bulunmazaa bile h&kım reaen 
nazara ahr. Yalnız bir dawa 
•ahkemei aıliyede hOkmen 
halledildikten ıonra davamn 
ıulb mahkemeainln vazlfetl 
dahilinde olduJundan bab11 
le mafevk mahkemeıinde 
itlfaz olunamaz. Yani mah 
kCıınu aleyh bunu bir ıerrl 
rlıte ittihazı ile temyiz etae 
tem,ız •ahkemeıi bu cihet· 
ten h6km6 nekutmez. Se · 
bep lıe mahkemel aallyenln 

DÜZELfME: 

den de az yukarada arzettl· 
flm aallhiyet nokla•ı dolar 

Hakiki 1ah11laran ikamet· 
1lhlar1 nattl ve ne suretle 
o 1 a b i 1 e c e i 1 n t J 9 cu 
maddenin tetktld e1na11nda 
arzetmittlm . Bu maddenin 
ıon fıkraaında (bu fıkranın 
hlkmü ticari •e •ınal mliea 
aeeeler hakkında cari deitl · 
dlr) lbarel kanuni7esint de 
16rmü1t6k Bu ibareye na· 
zaran bunların ikametglhla
rı hakkındaki uıul •e ah· 
lclm da a111lıyor. Neteklm 
49 cu maddede (hükmi teb· 
ıın lkametgihı nizamname 
ıinde, hllif ına bükOmler bu· 
lunmadıkça muamelelerinin 
tedvir olundufu mahaldir.} 
Deniyor. Hakt&il tahaalarda 
olduju gibi, hükmi ıabıı !ar· 

da da ikametgah meaeleat çok 
ehemmlyetlldtr. Çünkü ifliı 
Ye taaft1e tıibi huıuıe t da na 
zara ahnacak mesatldendtr 
Hunlaran ıkamP.tgihla rı nl 
zamnamelerlnde )· azılı olan 
mahaldir . Eıba11 hükmiye. 
de11 bır anonim tirketl Er 
.zurumda teıekkül etttfl hal · 
de merkez ini Trabı:onda le· 

ılı edebilir . l ler ikıalnln de 
bir arada bulunması zaruri 
•e mecburi deifldtr. Şu hal· 
de Jkımetıihlar r mezkur 49 
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lec•liz? 
Grane yeniden lnonomet 

r"yt ııf ıra getı .. dt 
Yoiları b ıtı rd ı k mt 

Ntck? 
Şaför bot f iocanını ve 

Tefrikamı:rn pa:ar uiin 
kıi sayısrnda ba::ı yanlı§ 
/ıklar vukubuldufju için, bu 
gün, bu halayı düzeltir, 
okuyuculanmı:dan ö::.ürdi. 
/er/:. 

- Pek ili! Villiama u 
duviç ve kahve lıteyiniz, de
d\. Dolaıarkeo yeriz Nick 
için de blrıeJ alanız 

Ntck: 

- Sakın ıoian alma11nız, 
dedt, d0ttum bundan hiç hoı· 
lananaz. 

1 ıandviçln bulunduğu yağ 1 ı 
kifıdı ıhtımanıl!\ bakılan 

bir avluyA fırlattı lk ı çocuk 
ve bir köpekle çıkan ,ı,mao 
bir dadı ona nefretle baktı. 
fakat o farkına varmadı. 

Grane cevap verdt: 

Grane ııltelere yaılandı 
9 • Vllllamaan dön6tüne ka· 
dar göılertnt yumdu. Vlll6•mı 
iiçü j••bonlu ve üçQ pey 
•~ll, alta •andvtç ve karton 
'-tr kap içinde kahve getir
di; Grane aandviçlerl isteme· 
dı, fak at bir kağıt bardak 
la biraz lcahve içti . ıöför, 
içinde kahve bulun11n kifıt 
lc&lah bir eUnde, arA 11ra 
4'fer elint ıandvtçinl ylmek 
için •olllUdan kaldarorak, 
her ıeye raimen A.tor Stre 
te tehltkeıtz va11l o\du, 8 

dakika tavakkuf çıkarılınca 
Yol için 26 daktka 47 Nnt· 
Ye ıadedilmltti . 

VtUtem• ajızmı ipek 1114!n· 
dıl ile ıllerek batardı: 

Rura1a kaç defa ıe-

- Daha jkl muhtelif yol 
dan ıtdebilirlz . 

Grane: 

Haydi öJle ise, dt"di. 

Bu defa çok uzakta. ve 
Liue ltaly mahalleıtne doğ 
ru ıarka döodült!r ve nehri, 
mdropolitenln havai yolu al
tından geçtiler. Kiprünün 
altı pek karanlıkta ve Gra 
ne mırıldandı . 

- Burası pek tekin ol

maaa ıerek 
Fakat hattın ııonuna gel 

diklerinde, La S11lle ve 4d 
amı yollarının ayrıldıkları 

yerde , 28 dakika ıeçtl . 

Y enlden Aıtor Streette 
durunca , Grane kederli bir 
ıurette baıırı ıalladı . 

B•ıka yol yok n.u, 
Nıck? 

Ha yar, Jel•ız Mtfiıan 

fORIWILJ 

Balkan Antantı iktisadi Konse
yi 12 Nisanda Toplanacak 

"Vreme,. Beigrat gazete · 
ıine Ankeradan telefonla bll. 
diriliyor 

•Balkan Antaoh ekonomik 
konıeyl 12 nlaanda Ankara· 
da toplanacaktır. Bu toplan· 
tı ruzname.inin batında dört 
Balkan devleti arasında ti 
cıu~tln çoialhlması ve ara 
lannda turtıt teaU•lnln kuv 
vetleodtrtlmni meseleleri 
vardır. Turizm bakımından 
Türktye hGllumett Yugoılav 
ya, Romanya ve Yuoaniıtan 
Tiirktyeye giden turlıtlere 
kolaylık huıuıunda bazı ka 
rarlar almıt bulunmaktul•r 
Bu memleketlerden Türkiye 
ye giden turlıtler ti men · 
düferler ve otrllerde yüzde 
elli tenzilata mazhar ola 
caldardar. Grup hallnde gl 
den turlıtler bundan baıka 
daha bazı kolavhklara maz 
har olacaklardı~. Türkiye hü· 
kQmeU bu ıeoe zarfında Bal 
kan memleketleri ara1 ıuda 
birkaç turlıt gezintlıl ve aer· 
giıf tert ıp etmf'ğl düıünmek · 
tedtr. S&ylendiilne ı&re dört 
Balklln memleketi yakında 
aralaranda paaaport •izeılnl 
kaldırmajı düıGnm~ktedır 
lcr kt, vize harçlara çok yiik · 
ıek oldutundan vizelerin kal
dmlmaıı turfıtler için ~Jliyük 
bir mali kolay lak olacaktır . ~ 

Fran11z gazeteleri Balkan 
Antantı konıeyinfn Ankara 
toplent11101 '\'e hu toplantıda 
yapılan müzakert>l~rl büyük 
bir alika ile tflkip etmııler· 

dır . 

Franıız gazeteleri Ankara 
mftıakerelertoi telgraf ve 
makale hahnde mf vzuubahı 

cu madde ıkttzuınca maa · 
meleıerlnin tedvır olunduiu 
mahaldir . Eter nizamname 
lerinde buna muhalıf b•r h6· 
küm mevcut bulunuua ıka
nıetılh o suretle tHyyün 
eder. 

Bırde o fİtkdin idari mu 
ameluioin nerede yapılmak · 
ta olduiunun takdiri aaliye 
hikimlerinin dimlei vazai . 
findeodlr. 

SONU VAR -

etmiı lerdir T ~l gratla rdtt H11 I 
kan A ntantı devletleri r ica 
linin Ankaraya harekeli, 
konsey içtlm1da11, karıuları 

veaalre hakkında haberler 
•ertlmelcte idi. Saidan bazı 
raz~teler toplantı dolayıaı le 

neıredılen tebltğl • Habeılı 
tandald ltalyan tıtilisa Bal · 
kan antanta tanfandan taı 
dık olunuyor .. t "Yuıoılav 

ya Balic&n Antantının HA 
beıtanıo İtalya tuafından 
tlhalıının tan1nma11nı temine 
çahııyor,. rtbı serle•hala r 
altında neıretmftlerdir . 

"Tempı,. toplantı hakkın
d8kl telıraf haberlerıni bi
rinci ıahıfeıtnde tebarüz et· 
tirerek neırelmiıttr G"zete· 
lerden bazıları "Vreme,,nio 
M ı l l e t 1 e r Cemiyeti 
nln baıka devletlerin dah ili 
tılerine müdahalesi mev:ı:uu 
hakkındaki fıkrasını iktibaa 
etmektedirler. 

Franıız gazetelerinde çı 
kan teleraf haberlerine aö 
re Stoyadınoviçln hır ann 
e•vel Ankaradan ayrılma11· 
nı ichp ettiren ıebep Bl!I· 
aradda müıtacel itleri ol 
ma11 v" a&aıından bulundu
ğu Rotary kulübün lçllma-
ında bulunmefa mecbur 
oluıudur. B&tOn gazeteler 
telrraf haberlerinde Balkan 
Antantının Habeıfıtan tlha· 
kanı taoıdıfını bQ 
yük puntulu ıerlevbalarla 

tebar6z etUrmiılerdlr. Gaze
telerden bazıları da toplantı
da mQzakere edılecek mese 
leler hakkında "Poiitika,. 
ıazetealnlo oetrettijl maka
lenin muhteva buluodaiu 
eıHları toplantı proframı 

olarak ncıretaıektedlrler 
F ranıız ıazeteleri arasan · 

da neırolunan haberler ara 
tında ~ Aaence Ecenomıque 
el f ınancıere., Parla, ıaze 
teıiode çıkan Ankara men 
ıell ve huıuıi muhabirimiz
den) kaydını taııyan blr tel · 
graf haberi vardır Bu ha 
berde deni liyor ki; 

"Ankara, 27 - lıp&nyanın 
Al ·-. • wwwwwsu 

Vılltamı bir inılti ıalaver · 
dl. 

Şosa köprüye yaklaıtıkça 
daha gayri ınuotlıızam bir 
hal alıyordu, hatta töfer bir 
çok çukurlardan ıakıamak 

için afır gitmeğe mecbur 
kaldı . 

Sollarında Mioigan Avenü, 
Tover mahkerneıl v~ Vrıg 
ley binası arasında haf ıfçe 
Jük.e ltyortlu . 

faka kat onu muvazi bir 
surette nehirın batında bir 
kaç eY yığınına ka d:\ r takip 

ettiler. SRida seyrek çelik 

Ylit•lan. ara11nda ı•k'n yüz-

insanlar mecbur oldukları 

zam11n iatlf ade ederler Bu 
raaı kalabalık dt'ğildlr ve 
tevakkuf tıart-tlerlne de ru. 
!anmaz 

Geçldt geçtikten ıonra 
aaita döndüler, yokuıu hr
mandılar ve Vacker Drlvee 
çıktılar 

La Sılle ve Ada1Dıa ıel 
dikleri zaman kronometre 
19 dakıka 30 ıanlye l ti 
goaterlyordu. 

Grane ıordu : 

B.atka hiç bir ı~Y yok 
mu, Nick? 

Uayır, bu defa hepıl 

eıkt Ankara ıeflrl olup ha 
len Gennal f raırkoyu An 
karada temıil eden Sutz 
Prato Salamanka hiikume 
tinın Falken Antantı mem 
leketlerl tarafından tanan 
maıını teman içtn büyük btr 
gftytet ıarfetınekt~ tıe de 
Bal k1an Antantı bu ıahada 
lngilterC!'nin teıbit ettlfl hu 
dutlar haricine çıkmak mey
linde olmadıfından Sutz 
Pratonun muvaffak olacağı 
muhtemel deiildlr . ., 

"Epoqne .. Parlı gazetealo· 
da Donadtôye ıöre; 

HugQnkü hldtıel~r. bu 
toplantıya huıuıi bir ehem. 
miyct verılmeılnl icap ettir· 
mektedlr . 06rt Balkan dev· 
letl murahhasları aıaiıdaki 
mesele leri müzakere edecek
lerdir: Almanya tarafmdan 
Orta A vrupada ihdas edi · 
len •azlyet, ltalyan lmpara 
torlufu ve milliyetçi lıpan 
yol hükumetinin tanınması, 
İngiliz ılyaıetınin yeni lali 
kametlt Sovyet Ruıya ile 
münaıebat, Milletler Cemi 
yeti paktının illibı . 

Ankara müzakerelerinin 
baıladıfı ıu zamanda, umu· 
mi intiba t Balkan Anta11ta 
devletlerinin kendi kabukla· 
rana çelcllmeğe ıüoden güne 
daha müt"mayll oldukları 
merkezindedir. Bu, yeni bir 
durum defildlr Şu Yeya bu 
btlyGk devletin oyuncalı ol· 
mak iıtemediklerJ lçlnd r ki, 
Belkan devletleri ittihat etmlı 
bulunuyorlar. Fakat beyael 
mile~ vaziyet lıanıtıkca, bl 
oklar tetekkül ettıkce, zor · 
balıklar ceza11z kaldıkca, Mfl. 
Jetler Cemiyetinin harplere 
mani olmaktaki hakkı galip 
kılmaktaki ıkudaraızhtı te. 
zahür ettikce, Balkan dev· 
letlerinio kendı kalsukları 
içine çekilmek hareketleri 
yine hızlar almıthr. 

Muharrir bundan ıonra. 
mevzuubahı edil~n "Vreme,, 
gazetea•nln bJzı parçalannı 
dercediyor ve töyle devam 
ediyor: 

Valua ıurdadır ki, lngll
tere tle Franıa, harbi umu · 
minin ferdasında Balkan 
memleketlerinde ıahlp ol · 
dukları mevklet buıün ıa· 
bip deilllerdlr. Balkan An . 
tantı dev il tlcri yalnız kendi 

bu, patron 

- Ohalde, evvelce geçti 
ğlmiz yol ile köprü altından 
geçerek, Loop tıtikametlnde 
dönelim . 

Villııımı bıkmıı bir hal · 
ôe: 

Temenni edelim ki bu 
aon seyahat o lsun. 

Yeraltı yolunun orta11na 
ıeldıklerlnde, Grane .. ida, 
köprünün demir parmakhk· 
larmın bulunduiu k111mdakl 
nıeydanın yanında durmaıı· 
nı ıöyledl. 

Şöför ıordu: 

- GOzel bir lnatliz anah 
tarınız var mı? 

- Şüpheıfz, patron, ne 
olacak? 

- Bana bunu kaça satar
sınız? 

Vii lıamı: 

- Bir lnııltz anahtarını 
ne yapacak ıınıa? Dedi. 

Şöfer . 

- Bu iyi bir alet, diye 
cevap verdi. Onclao, hiç ol 
mazıa beı doluda. aıağıya 
mahrum kalmak istemem. 

Villiamı 
- Beı dolar mı~ Diye 

bağırdı. Graae bet dolar 
uzattı Şöf ör fekmeceıinden 
kıvrana kanım bir anahtar 
çıkardı ve Gracsp v•dl. 

SAfPAı 3 

Daktilo 
Kedi 

Mllano tüccarlarından Del 
Mar iıminde blrlıinln dak · 
tilo bi~ kediıl varmıt! Bonl 
lımi verilen ltu kedi kendl
ıtne ıöıterllen ıe,lerln lıml· 
nl makine ile yazmaktadar. 
Fakat Bonlnin yazdıfı lılm· 
ler ancak muayyen bazı ıey 
lere lnblAr ediyor. Sahibi· 
nın ve kendl•IDID lıminl ,.z
mak ııbt. 

Bu zeki kedinin yazı ma· 
kineal huıuıf. bir ıekilde ya· 
pılmıı bulunuyor. Mızrapları 
makineden bet 1antlm kadar 
dııarıya çılcmııhr. Boni bun
ların içinde yazacafı kelime· 
lerln harflerini seçip 6n ay· 
akları ile •Üratle vurmakta 
ve kelimeyi ikmal ettikten 
aonra da dikkatli dikkatli 
kiiıda bakmaktadar. 

Birçok mütefennlnler bu 
kedi ile fevkalade allkadar 
olmuılardar. Hattl öldükten 
ıonrada llafaıını ahp tec:lklk 
etmek için aahlbfne ehemmi· 
yetil bir miktarda para va-
detmiılerdlr. 

menf aatlerlnl müdafaa et
meie mOtemeylldirler. Bu 
devletlerin, «Vreme» nia 
müıahede etUfl veçhlle, eı · 
kiden ıayri kabili ılkna 

olan bir kOıedet kablll ıOk 
•a bir ev lnıa etmlf olma
ları memnuniyete ıa1anclır. 
Fakat bu de•letler d6ıün· 
melidirler ki, Avrupada çı

kan bu yanıın kendlt meı· 
kenlerine çabuk bulaıar. 
BinaenaleJht fazla lnflrada 
çekilmekte ve Alman tehlt· 
keılnl bazılannın yapmakta 
olduklarından daha fazla 
nazara itibara almakta men· 
faatleri vardır. Yupalavya 
ile Romanya KQçilk Anlan · 
tın azalarıdırlar. Halbuklt 
Almanya tarafından tehdıd 
edilen Çekoılovakya da bu 
Antantın azuıdır. Çekoılo
•akya m6tteflk memleket· 
lerln teıanOdOne rDvenebll-
melldtr. 

"Parlı Solr,. Parlı ıaze· 
te•ine g6re: 

Sorulma11 lizım ıelen 
(Liltfen aayfayl çeviriniz) 

Fakat beriki onu almadı . 

- Yerinizde oturunuz, 
dedt, ve aize tıaret edince, 
ıuya düımeıl için, pençere 
aralığından, anahtarı atacak-
11mz. 

Nickln çehrealnde bG1ük 
bir hayret teceHüm etti. 

- Bu ileti nehire atmak 
için mi bana bet dolar veri· 
yoraunuz? 

- Evet, yerinize oturu· 
nuz ve onu atanız; fakat 
dikkat ediniz ki ıuya düı
ıOn .. 

\.tlliamı, doıtunu endi,ell 
bir eda ile ıiizdl. 

- Burnunuzun içlncle faz· 
la blr kadeh daha bulun · 
maıın. 

Grane vekarla takıtden 
inerek: 

lnıaalara bu baıuata 
iftira etmek dotru mu? Ge· 
llnlz. 

Korkuluf a yaklaıtı ve ıl
y a hımıı ıuya baktı, 

- Meadıllml aalladıiım· 

da anahtarı atmaiı unutma· 
yınızt Ntck! 

Ş6fer ıözlerlnl açı1ordu 

Vrfıley blaaaının lcartaaına 

teıadüf eden çimento tem -
baz üzerine yap11hnlmı, bir 
af •ıte ıu kelJmeler wardı: 

5'lA0YBM 
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V Y 1 mukayyet olan nüfu" cüz- • TERZ 1 it e ugos avy a.. rlanımı kaybettim. Yenisini 1 1 
a lacağımdan esklıinln hük- il! • 

Alman ordularının Avus· 
turyaya girmeıl •e A vuıtur·Il 
yanın Almaııyaya ilhakı ha · 
diıeıtni büyük bir dikkatle 
takip etmlı olan Yugoılav 

matbuatı A vusturyanın Al
manya bududlara içine gfr 
meılnl ıempatlyle karıılamıı, 
alkıılamıı ve bu mevzu et· 
rafında •şuıntı Almanya ile 
yaphğı anlaımalara rı .. yet 
etmedijlndeo Almanya bu 
hareket tarzını ihtiyara mec· 
bur kalmıttır.,, Ve «Bu bir 
proseıuı tdl 1 önüne aeçilemez· 
da bundan Yuaoslavya için 
tehlike yoktur.,, Tezlerini 
müdafaa etmiıttr. Avuıtur

yanın tahmin oluodufundan 
9ok daha çabuk ortadan kal
kbfıoı tebarQz ettiren yarı 
reımi " Vreme 11 ıaze-
teılne göre: A vuıturya 
Şutnifln meıum yanhtları 
yüzünden mahvolmuıtur. 

Şuıntı 1 1 T ernmu:a l 936 ta. 
rihlnde Almanya ile akdet 
tlil anlatmayı dOrüıt bir 
tarzda tatbik etmlt olıaydı 
Avuıturyanın ha1atını uza 
tabilirdi. Bu anlatmanın ru· 
bu Avusturyanın Almanyaya 
aleyhtar bir politika takip 
etmemeılode mOndemlç tdl. 

sual, Balkan Antantı dev
letleriola bundan böyle Ro. 
ma Berlin mihverinin ılyase· 
tine intisap etmek lıteylp 

lltemedtklerl ıualldir. 
Bu devletlerin bö1le bir 

tntlıaba mütemayil olduk· 
larını zannetmiyoruz, çünkü 
Avuıtur,a hidlıelerl de Füh 
rerln ıon nutku orta ve ıar
kl Avrupa hükumetlerine 
emniyet ve lıtlkllllerlne kar 
ıı tevcih edilen tehdidi hlı 
ıettlrmlttlr. 

Kalıyor Roma ile muka
renet taslaf ı, bu mukarene
tln, lnılllz.ltalyan müzakere · 
lerlnin baılamakta olduiu 
bir zamana teaadOf etmesi 
aözden kaçırılamaz: Brttan · 
ya nüfuzuna her zamandan 
ziyade ha11u olan Türkfye 
ile Yunanlıtan, M. Çember. 
laynın politikasına yardım 
etmek lıtemektedlrler. 

'"Vreme., Belırat, ıazete
ılode okunduiuna göre Yu· 
ıoılavya hariciye nazareti 
bütcealnln Belırat mecltıl 
mebusanında müzakeresi ea 
nasanda mebuslardan Mtlan 
Panlç Balkan Antanta hak· 
kında aıaiıdaki beyanatta 
bulunmuttur; 

" Balkan antanbna geçi
yorum. KüçGk antanhn yal 
nız bir teıebbüı deill küçük 
milletlerin kendilerini mü -
daf aa etmeleri bakımından 
yeal bJr realtzasyon olduğu
nu ı6ylemlıtlm . Hakikat hal· 
de Balkan Antantı ne de· 
mektir? Tekrar ediyorum, 
Balkan antantı dahi aynı 
ıayeye matuftur. fakat da
ha kuvvetli bir ntıbette vü 
cut bulmuıtur. Kamll Ata · 
t6rk tle birlikte Balkan an
tanhoı •ilcuda getiren bü 
yük kralımız Alekıandırdır. 
(Mecllıl mebusan Atatiirkno 
adını "yaıaııo., ıedalarile al
kıtlamııtır.) Atat6rk ve kral 
AlekModar aynı yolda ve 
aynı prensip üzerinde bu
hıımuılardır. Ru preoıfp 
Balken, Balkan mllletleri 
nln4tr, preoılbldfr .• 

Alman orduıu Avuaturyanın mü olmadığı il an olunur. fi EK ç"o'"' • 
daveti üzerine Avusturyaya Havran Camikeblr ma- lf MEK 1 GLU • 
glrmtıtlr. Vıyaoada komüni hallealoden Rıza oğlu ;i lf 
stler .. yaıasın Moskova" bağı- Aliettln !it 1\1 • A V N 1 I! 
r1ımaları tle sokaklarda do· lf lf 
laımağa ba1tamıılardı. Avu• Knyıp IBS~tkname ~ • 
turya He doğrudan doğruya it /lrzuya,Modele Ve Modaya IE 

Bandırma Orta mekte · ~ U E/b · il 
komıu olan bizler için hu ~. Y gun ıse: 1 

bine devam etmekte iken ~ 
hadiseler hiç bir ıürprtz te· 

ha11l olan özrüme mebni L d M · · t V p ıktl etmemektedirler Btz tif On On lnlS er e a- • 
mektebi t~rkim eınasında ~ ~ 

aynı ırktan olan her ıkı dev- fir ris Ladüvez Akademileri- • 
1 aldıfım 935 t.ıırlhlt taıdfk • lf 
~un tarihı gayesi ne oldu- ~ nin biçki Usullerile Dik"ılı·r ~ 
ğunu biliyorduk. Almanya nameml kazaen kaybettim ;: m• 
h k Y enfılnt alacafımdan eski ,,.:: 

ü umeunın. hududlarma m Dikişte Zarafet Ve Sag~ lam· • 
biirmet edeceil hakkmda ıtoln hükmü olmad1iı ilan • it 
Çekoı!ovakyaya verdiği te · olunur Si /ık .. Dikilen Elbiseden En • 
mlnat bizi çok memnun et· Mıınyasta Mustafa lf Müşkülpesent Müşteriler • 

B oğlu Necmettin Mut· ~ 1 mittir. u teminatın Yugos- ~ Memnuo 8Jrakı/Jr. 
lavyaya dahi verllmiı oldu· , ________ ıu_•_0_Y ____ 

1 
= W 

iunu tekrara lüzum yoktur. husuıunda hıç bır fırsat. !I Saym Müşterilere Her Hususta Suhulet •. 
Httler Berlinde. gazeteciler kaybetmlyecekttr. Bununla ! Gösterilir. • 
dahi hız1r bulunduiu halde fstihdaf olunan ye1raoe gaye ...,.. 

Baıveklllmlz Stoyadinoviçe dahilde ve hariçte ıulh ve Mf A D R E 5 y E Ş 1 L L i l p E K S O K A K N 0 ; ı ı lf 
kuvvetli bir Yugoslavya mev· ıükunet içinde lnkftaf eme- W • 
cud olmasmın Almanyanın ltnden ilham alan bir politi· ~ - Ballktsir • . ~ 
menfaatleri iktizası oldufunu l<a takibi hayesldlr. Yugos· ••ISiill• ·······--··••:liJllHiıUllilallUiUlltlt•itlE•lt!I 
ıöylemitlir. Bunun için Al- lavya bu politikaya matuf 
manya ile Yugoslavya ara gayretinde, hatta ekseriya 
ımda mevcut dostluk vazı· fedakarlıklar ihtiyarı ıuretty · 
yeti Avuıturyanıo ilhaktyle le, ıebat etmtıtlr ve etmefe 
geniılemlt oluyor. Hugün de hazırdır. Almanyanın 

Yu1roılavya hududlarına doıt menfaatleri tam manaıiyle 

,. ...................... .. 
: TÜRKDILI : ı . ., 
: Pazarteılnden haıka her : ı 

: ıun çıkar . Siyaıal gazete •. = ı' • • 
: Y ıllıiı : 800 Kuruı : 

Alman milleti gelmiıtir . Av- tnklıaf halinde bulunan : Alb Aylıfı:400 • : 
uıturya zaten küçülmüı tek- Yugoslavya gibi genç bir : Saym: 3 : • • • liyle dahi bizim sempatimizi milletin meoafllne zıd ola : Günü geçmit savılar 25 : 
celbetmemittl Viyana aleyh
imizde tertip olunan tezvir . 
lerln yuvası halinde idi . 

Yarı reımt " Novostl ,, 
Zagreb, Avusturyamn Orta 
Avrupada huıual btr ek<'no 
mtk ıtllem teıktl ettiğini 

kaydettikten ıonra A vuıtur
ya ile Yugoılavya arasında 

mevcud ticaret muka veleıi 
hakkında Almaoyamn nasıl 

bir hath hareket takfp ede
ceiln lsoruyor. Hu gazeteye 
göre: Almanyanın bu muah· 
edeyi feshedeceği rivayetleri 
dofru değildir Muahede- Yu· 
goılavyaya zarar vermlyecek 
tarzda tadil olunacakhr. Ay · 
Dl gazete A vuıturyada 
vukua gelen tabeddüllerln 
büyük devletler tarafından 

kabul edtleceii ıhttmal tntn 

kuvvetli oldufunu yazmakta 

ve Franaanın A vusturyanın • 
nihayet buldu tunu takdir 
etmekte olduğunu, Hıtlerin, 

Llnzden Mu11olinlye çektiği 

telgrafın kısa . takat çok ka. 
rakterlıtlk oldujunu beyan 
etmektedir. 

Gazeteıinin batmakalesln· 
de Çekoılovakyanın vaziye
tini tahlil ederken bazı dik 
kate ıayan mütalealar aer
dettiil bu mütaleaların ya 
zıldığı parçanın ıanıür tara · 
fından stlinmlt olmuıodan 
aolaıılmaktadır. Yine yarı 

resmi '"Novoıti,. · Zagreb, 
gazetesi "Yugoslavya ve an . 
ıluı,. serlevhalı baımakale · 
sinde Avuıturyanın Alman
Y•Ja ılhakının tabii btr ve
tirenin ıonu olduf unu ve 
gayrı tabii hiç bir ciheti ol · 
madıjını, birçok milletler it 
tlhadının böylece vukua gel· 
mit olduiunu tebarOz etllri· 
yor. 

Balkanlarda ve Orta Av· 
rupada t11al ettiği mevklin 
ehemmiyetini takdir eden 
Yuıoslavya, bu defa olduiu 
gibi, ileride de, menfaatlerini 
diferlerinln hlıleriyle ve di
ierlerlnln menf aatlerınl de 
keneli htılerlyle telif etmek 

maz. 
Bizzat Hıtler bile ıon be· 

yanatlarından birinde bunu 
teyid etmlttir. » 

• • • kuruttur. • • • • ADRES: • • ·ı : BALIKESIR TÜRKDlLt : 
......... ................ 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kaza11 
BalıkHlr 

Mahalleıl 
Mecidiye 

Cinsi 
Ev 

Hududu 
SaAı Yunuı oğlu 
Mehmet, solu Ömer 
kahveıf ve arsası, 
arkaaı ve önü yol, 

Evsafı aaireıl yukarıda yazılı hanenin seoetaizden sahi 
bi MecidJye mllhallesinden muhacır Çayp1narlı Süleman 
oflu Ahmedtn iken 332 yılında ölümtyle karııı Fatma ev · 
latları Süleyman, Hasan ve Hüıeyinl terkedip bunlardan ,. 
baıka kanuni varisi olmadığından namlarına tescil ettir· 
mek lıtedtklerJnden bu yerin mülkiyeti hakkmda bır hak 
1ddlu1oda bulunanlar varsa 10 4 9:i8 tarihinde mahalline 
memur gönderileceğinden ilin gününden evvt'I Tapu .';)ici! 

muhafızlığına veyahut gününde mahalline gelecek memu
ra müracaatları tlan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü Mevkii Mtktarı 

T aıpınar Çürüklüdüzü 7 2 
d e 

Kaydındaki hududu 
Yol, Halil afa. ıtmalen or-
man. 
Tapuda yazıh hududu 
Şarkan yol, cenuben Halil 
ağa, garben germe taı, tlma• 
len orman ile mahdut. 

Yukarıda va11fları yazılı yedi buçuk dönüm Çürüklü 
düzü mevkUndek• tarlamo Zağnuzpata mütevell•ltğinden 
müdevver defterdeki kaydında hududu üç taraf gösteril · 
mit ve o zıtman bu kayıttan veril mi§ mart 318 tarih ve 
81 numaralı tapudaki hudududa dört taraf yazılı olduğu aös
terllmlttir. Köy muhtar ve heyeti thtlyarlyeal bu tapuda 
yazalı hudut mucıblnce tapunun malikı sütununda lıml 

yazılı Sarıojlu Mehmedln nizasız ve f aııla11z hüsnüniyetle 
temellükü tasdik etmıı ve huıuıl muhasebe müdüriyeti 
varidat tahakkuk ıubeaince de kıymet kaydı bağlanmııtır . 

Eaaıen hududunda orman yazılı bulunmasından tapusuoca 
yuılı olan hudut ve miktarı üzerinden olduğu gibi teıcill 
tabii olacaiına ve köy muhtar ihtiyar heyetinin maliki 
Mehmedın zllyyet ve temellükünü tudık etmesiyle tapulu 
bulunmasından mahalUoe gitmeye lüzum görül..;tyerek 
yukarıda ve 2 inci numarada gösterilen tapuıundalı:i yazıh 
hudut içinde birauna hak iddiuında bulunan, veyahut 
aralarında kanuni nlz'l sepketmi~ kimseler varsa tarihi 
ilandan tUbarcn on ar.o içinde vlliyet tapu akil muhafız 
hlına ılfahl veya tahriri haber alarak vermeleri tlln oluaur. 

Vilayet Makamından: 
1334 Doğumlulann Yoklaması: 
1 N11an 938 tarihinden itibaren 1334 dofumluların ilk 

yoklamalarının askerlik ıubeslnce yapılaoağımn, fakat bu 
ilk yoklama t~tn ıubeye harcırah tahslıah verilmediiinden 
nahiye ve köylere gldtlemiyeceğinin ve bu ıebeple niıan 
ayı içinde herhangi bir it içfn Bahkesire gelecek 1334 do · 
jumlu eratın nüfuı cüzdanları yeolarmda olduiu halde 
tubeye uğrıyarak yoklamalarını yaptırmaları ve haııtalık 
veya saire gibi bir mazeret dolayislle merkeze gelemlye 
ceklerln de nüfus cüzdanlarının köy ihtiyar heyetinden biri 
tarafından ıubeye getirilip kaydettir mel eri ve 1334 dojum 
lu olup Bahkeıir askerlik ıubeıi mıntaka11nda bulunan ya· 
hancı eratın da yoklama Jçin ıubeye gelmeleri ve aynı :ıa . 
manda ihtiyat ve ruhıatlı eratın yoklamaları da yapılaca· 
ğından mahalle müme11tlierlyle muhtarların aıağıda yazılı 
zamanlarda nüfus defterleriyle birlikte ıubeye aelmelerl 
ilin olunur. 

Balıkesir merkezi ile Btiadıç, Çağıı, K.epıüt, Küpeler, 
Şamlı, Durak nahiyeleri J nlıandan · 15 olıana kadar . 

Korucu. Osmanköy, Savaıtepe, Konakpınar , Yaicılnr , 
İvrindi nrlhlye!eri 16 nlıandan - 30 olsana kadar. 

Balıkesir Vilayet 
Daimi EnciJmeninden: 

l - Açık eksiltmeye konan tı: 
Balıkesir, Edremit, Ayvalık yolunun 99 + 000 - 99 + 

940 ınc1 kilometreleri araıında 940 metre tulundekl parke 
kaldırım ınıaah olup bedeli keıfi 805J lira muvakkat 
teminatı 603 lira 98 kuruıtur. 

2 - Bu tıe att evrak ıunlardar: 
A ~ Profil, nrzani maktalar, takip ve tahrik tura biye 

cetvelleri, mesaha ketlf, vahidi fi yet cetveli. 
8 - Ekılltme şartnamesi. 

C - Fenol ıartname. 
D - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık itleri genel ıartnamt>ıi 
lstiyenler bu evrakı vilayet Nafia müdürlüğünde veya 

Daimi Encümen kaleminde görebilirler. 
3 - Ekılltme 14 · nlıan 938 tarihinde perıembe günü 

saat 14 de Balıkesir vilayeti hükumd btoaıından müte · 
ıekkll Datmi Encümen odaıında yapılacaktır . 

4 - Ektiltmeye glrebilmeıi için 1938 yıh tıcaret ve 
ıikası ve muvakkftt teminatını mal sandığına yatırdığına 

dair makbuzla 1938 yılı için Nafia Vekaletinden alınmış 
ve bu ne"l itlere girmeie ıalabiyet veren müteahhitlik 
veıika11 veya eksi ltmeden en son ıeklz gün evvel vilayet 
nafta müdürlüfüne usula dalresınde müracaatla alınacak 
müteahhitlik vesikasını ibrazı meıruttur. 

5 - İıtekltlerın yukarıdaki tartlar ve 2490 Numarah 
kanun hükümleri dairesinde hazırlanarak muayyen tarihte 
ve saatte vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilin 
olunur. 
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Sahibi ve Baımuharrirl: Bahkeıir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Otrcktörü: FUAT BlL'AL 
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