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Çekoslovakya fllnıanca konuşanlar için 

bir dil statüsü tayin edecek 
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Parti Grubu OrtaA vrupa 1 -~~~z 
M 1 1 • • T tk•k Ett• Tayare fa~r ikalannda ese e erını e ı ı. bulajlar 

sa-

ayseri Bez Fabrikası 
Ne Kadar İş Gördü .. - - -

Londro, 29 (Radyo} - İn . 
gilterenin Studlur ile Sinko 
en tayare fa brik,. larmda 
ıabutaj lar vukua gelmlftir. 
Hükumet bu fabrikalarda 
çahıan ameleyi nezaret al· 
tına almııtır. 

fabrika gardüğü alaka üzerine önümüzdeki_ senenin ima-
Hariciye Vekili, Cenevrede Cereyan Eden Hatay 
Müzakerelerine; Maliye Vekili de, Yeni Sene 

latını aıttırmığa ~arar vardi. 

Bütcesi Üzerinde Grupta İzahat Verdiler. 

Kayıeri bez fabrikamız 

glln geçttkce faaliyetini art
tırmaktadır: 

32,500 iğle yalnız Türki
yenln değil, yakın ıarkıo da 
en büyük pl'lmuklu ünitesi 
olan Kayseri bez fabrikası 

1936 da 3 766.325 kilo pa· 
muk nhn fi lmııken ham 
pamuk mubayftasını geçen 
ıene 4 246 830 kiloya çıkar · 

mııtır . Bu pamuklar fabri 
kaya geçen sene içinde va· 
sati 45 kuruştan ma l olmuı· 

tur. 

Ankara, 29 (A .A) - C . 
H. Partııi Meclig Grubunun 
bugünkü toplanııtında Ma
liye Vekili , yeni sf'ne için 
haıır1antp K1tmutaya tevdi 
edılen bütcenın umumi hat 

ları fü:erlnde ıznhat ver 
rni§tir 

H"ric iye Vek i lı de. Cenev· 
rede Hatay hakkındak i 
noktıtinazarım171 müdaf a" 
ve kabul ettiren hevetiml ., 
zln meuiıinf! dair ı zahat 
verrntı V" bugün Ortaav· 
rupada cereyan eden siya 
•eUn urnumi durumu üze 
rinde de Grubu tenvir et · 
rnifhr 

İGtanbul , 29 (Radyo) 
Dün Ankaraya hareket 
eden Haricıye V ekiletı 
umumi katibi B. Numan 
Menemenctoi ' u gazetecilere 
bevanatta bulunmuı, Hatay 
seçimine dair talimatname 

•hki.mıoın iıtedtğ Jmiz ıek!e 
!!rdıfinl, eıkt heyetlp keo 

H. Ttvfik Rüştü Aras 
dı salahtyet lnl a ıarak ya p 
tığt nlzamnomenin değiıtirtl · 

dtğinl, Hatayda intihabatın 

on beı nisanda başhyarak 

otuz haziranda sona erece 
itnt ıöylemlıttr . 

İııtan bul, 29 (lluıusi) 
Hatavd8 vaziyet yeniden 

U Fual A}ralz 
karıım ıt tır. Fesatçılar fa 
al iyete geçmtı , dolflp . 
revirmeğe baılam ıılar d.r . 

Tahrikat o kadar fazlad ır ki, 
bir ço k Tü rkler kanunımz 
<'larzık tevkif edilmlftir . 

Bütün bunlardan ma ksad, 
ıntihabata fesat ıokmalctır. -

-~~. 

Göring 
Salz~urgta bir sôylev 

verecek 
V~yena , 29 (Ra dyo) 

Marata l G öring, bugün Nos
tada gı tmtıtlr. 

Göring, orada tayıue v e 

ıtlah fabrika ları nı tefti§ ede · 
cekt1r 

Mara~al Görlnglo , Muten
dorf, Stirya, Graç ve Salz 
burgu z iyaret edeceği 

orada mühim bir ıöylev 
receğl söylentvor. 

-~--

ve 
ve · 

Bulga".!.standa I 
Sayl&v İi t ~abalı ~itti ' 

171 000 ı ğden ibaret olan ) 
Türkiye pamuklu endüıtriıt · 

n ln gece gündüz çalıımak 

ıuret iyle senelik pamuk arır 

fıyatı ancak 17 milyon ki 
loya baliğ olduğu göz önün
de tutulursa , tek batma Kay· 
ıert fabrıkaaıoıo, milli fabrı 

kalar pamuk lstıhlikinin 
dörtte birini teıkil ettığı far 
kedtifr 

1936 yılanda yalnız 1910850 
metre si partı alm ış o lan 

Kayseri bez fabrJkuı 1937 
seneıi içinde devletten ve 
piyaaadrın müıtereken 32 mıl 

Alma~V;t,~s~;;;~ Kuv- 1 s -Mmahsulleri 
Kanunu 

Sof ya. 30 (Radyo \ -- in 
tıhabatın lcati · neticeler• 
chnmıftır. Hükumet partisi, 
Sobranya mediıindoki 160 
aandıuyanm yüz dördünü • kazllnm ı ıtu Krılan elli altı 
ııanda lyanın kırkı çiftçilerin 
ve mütebakl&i d~ ıosya lilt-

yon metre bez ılpariıt a lm ı f · 
t ır . Ara da ki nt&bet, farkı te 
barüz ettırtlmtye hacet ln
rakmıyacak kad r beUidir. 
İgçilerln teknik kabiliyetle
rinin artmasile fabrıkft nın 

randımanı da yükııelmlf ve 
bu sayede iplik imalatı 1:136 vetleri Gittikce Artıyor .. 

• 

lerdcndir. 
Eda sa ylavl a rıo en 

tekrar kazıtomııtır . 

çoğu 

dıt 2 7 16 390 kilodan : 937 
Bilbaoya yeniden birçoktaYale~tank, mühimmat, Alman ~ko:ıomi k Bakanlığı, ıu 

ve İtalyan askırlerı· geld!. ;.:ı·:ü::mı:~~~iv:·:::~:· Pe rol M .. şt ~kıarı lstih 
Partı, 29 (Radyo) - Ge 

nera l Franko, radyoda bir 
ıöylev vermlf, Valanstya ve 
Barıelon halkına hitap ede· 
rek kendtlerlnl kurtarmak 
için lhtılilcllerln mütemad i 
Yen ilerlediğint söyle 
dıkten sonra. asırdide lıpan-
Yanın ıavleU karıında Ka· 
talonya tstlhkamlarının pa-

tnd ult g lbi savurulcluğunu bil · 
lrrniıtır . 

General F ranko müteaki
ben Cumhurlvetçl İıpanya 
z1ıbitan ve otdusuna hitap 
etrn· ı l 11 ve yaptıkları me7.a-
llnden haberdar olduğunu 
h1aklarında en ağar cezalar 
tatbtk etmek ıuretile ada 
leti yerine getıreceğlnl ila 
ve eyleaıiıttr . 

Parla, 29 {A A ) - lapan · 
Yada Fraoko kuvvetleri Ka. 
talooya dahı !tnde ileri ha
re ketlerine devam etmekte 
dır . 

~elonda neıredtlen reı 

Çekoslovakya 

Almanca -k~usanlır için 
bir dil statüsü tıyin edece~ 
Ç Budapeıte, 29 ( A..A .) -
d~~oılovakya batvektl i Alman 

konuıan Çekoslovak hal
kı rç ın huıuıi bir atatü ta 

Yla edlleceııaı s6ylemlıtlr . 

• tedir . Bu hükümlere göre 

mi teb l iğde mart ayında İstanbuldan baılamak üzere ı Ak R • 1 d • • ı • 
nasyooaliıt araziye bcı bin türlü ıhraç şeh ı r lcrfmizde ı a _esmı_ n. _ı rı ıyor .. 
hal yanın g,.ldiği ve F ranko balıkhaneler ku rulacak ve 

kuyvetlerine 162 Alman, 250 balık tuzlama transit mahal Petrol ve mu'taklannd2n beledıyelerce alınan resı·m-
İtaiyan ta ya reci si ı!e lta i yan \f ukeri tayare •• l•ııklarının ~:1h:~:·:~nc:~~:,.::c.:·::1 leıin !azla görüldüğüne dair viliJetlere tamim gönderildi 
geldiği ve Alman vapurları Z h l ı hkla rın kullanılaca ğı ka plar lrai ve sınai iAti 18 ın alınan istih lak resmin in kal-
nın Hılbaoya mühimmat h ı d b k ıhraç edilmek üzere reıimsi z a arın a ve ir mm motör- dıralwa 11 ) ftzunıuna kant 0 1. 

1 getirdiği bildirilmektedir. 1 . 1 1 ul 1 d k il 
g irecektir . Tranıit yerlerinde enn f e mes n e u ana · muı ve bu kanaatin i İç Ba-

Parb, 29 (Radyo) lan ve ucuz, pratik bir it · kanlıg~ a bildlrm •tı· r . 
tuzlanacak balıklann tuzları " 

Son haberler, Lerida ,ehri leyıcı kuvvet vasıtası olan f 8 k l 
hl d ld h l Yabancı m .. mleketlere satılan ç a an ık, bu huıuıta nln ta iye e i iğini ve a .... t t · 'b' t mazo ve mo orm gı ı pe vilayetlere bir emir ao"oder· 

km kaçma kta olduğunu hil . tuzların satış flatı üzerinden I 1 1 • 
ro mü§~ak an flat arının art ıniıtır Bakanlık bu emrinde 

dlrmektedır alınacaktır ld h kk d bı k 
===== ============= = = hrı ığı a ıo a ~rço fi · istihlak reımlnln büsbütün 

Çirl Ord sun• Si 
Cindeki Muvaff kıy 

ali 
• 
ı .. 

Japon Kuvvetleri Muhtelif Cep
helerde Ricata Mecbur Kaldı. 

Hankov, 29 (Radyo) 
Tfyençin timendlfer boyunca 
tlerliyen Çin kuvvet leri, Ja 
ponları tam bir h ezimete 
uiratmıtl:lrdır . Binlerce Çın 
aıkeri Honan üzerine yürü 
mektedlr. Japonlar mütkül 
vaziyetr. düımüıle pdir. 

Londra . 29(A .A ) Çin 
resmi tebliğine nazaran 
bir haftadanberi Çin ordu 
!arının Şimali Çınde y pmak 
ta olduiu mukabil taarruE 

j lar bütün cephelerde kanlı 
bir muvaffakıyetle netice 
lenmittlr. 

Çinliler mühtm ıevkülceyt 
mevkilerini elde etmiıler, 

binden fazla eılr alınıılar, 
kırk mitralyöz ve sahra 
ba taryftla ra ele gcçtrmlıler
dir. 

Japon kuvvetleri muhtelif 
tıtikametlerde rlcat etmekte 
ve Çinlile r terafmdırn takip 

edilmektedir. 

kayetler yapılmışhr kalc\ır1lma1ının beledıyelerln 
Hükümetln bu husuıta ı· d ma ı urumu ve mevzuat 

yaptırdığı tedktkler netice · bakımından imle in içıode 
sin de karı ve verailer ı le bir· ı d y b ı • oma ıgın1, ununa bera ber 
lı kte bu gün motor inin de · zirftatte ve ıııoai ll tıhsttlatta 
poda m al iyet ftatı 7 kuruı kullanılmaaı itıbarile müs 

olduRu 8n latılmııt ır Bu mtk tehlık l erce ucuz fı atla teda
ta r bile sanayi ve ziraatte rik edilmeıl lazım gelen 
itlet rc ı kuvvet i stlhııal mad- petrol ve müıtaklarından 
deıi için çok ıken bu yedi beledtyelerce azami tarife 
kuruıa da bazı belc.-dlyeler üzerinde lıt ıhli.k rasmi alın-
tarafından yükııe k istihlak masının fıatların tereffuuna 
reımi konulmakta ve müı · amil olacağı ve bir takım 
tehlıke geçjnciye kadar bi · t lkayetr lere eebeblyet vere· 
nen nakliye masrafı ve sal ceğ i göz6nüne altnarak be 
re yüz6ndeR ıatıı f tatları lediyelerln ıleride böyle bir 
tahatnmülün ft>vktnde bir gehr kaynaklarından mah 
hadde çıkmaktadır. Bu va · ram olmalarına meydan 
zlyetl ıöz6oüne alan Eko 
noml Bakanlıfı mükerrer 
verıılMe müeald olmıyan 

petrol ve müıtaklarıDdan 

kalmamak üzere bu madde-
ler içın asgari tarifenin tat· 
bıkına itina ed ılmeıfn l bil · 
cllrmelctedtr. 

da yüzde 18 artarak 3 215. 
997 kiloya ve bez imalatı 
yüzde 10 artarak l s .353 575 
metreden 20.224 947 metre· 
ye yükıelmftUr. Bütün file 
rtvle geceli güzdüzlü faali 
yette bulunan Kayseri fab
rtkaıının umum tmaJitı bu 
suretle bir sene i ç 1 n d e 
5 .195.850 kilodan 6 078 000 
k iloya çıkmııtır. 

! 937 ıeoeılnde vaaati ola · 
ra k 2452 lıçi 765 000 eaat
lik it ç ı karmıılardır. 

Fabrtka mamullerinin ıa · 
tııları da aynı yQ•uel ıı ıe1 · 

rint takip ederek 937 de b ir 
ıene öncesine nazaran yüz
de 35 artmıttır. 

Fa brlka lraalltının ıtan · 
dard tiplere inhisar ettlrll 
meıt ve bu tlp1erln alıcılar 

tarafından tecrübe ile kalite 
ve kıvmetlerlnln benzeri 
mallardan yükıek olduit1nun 

anlaıılmıı olmaıı Kayıerl 
ma mullerine karıı ratbetl 
çok arthrmıttır. Fabrika mal· 
larının tiatlara ecnebi ben · 
zerlerinln ithal ftatlarına g6-
re heaap edtlmiı oldufurıdan 
bu sene fazla m iktarda ya 

palan fdbalit l\ayıerl fahri· 
kaıınıo mamullerı üzerinde 
makus bir teılr yapamamıı · 
tır 1937 eeneılnde G . 1. R. 
rejiminin tatbikine ve hima . 
yeyı arttırıcı mahiyette bir 
değlfikllk olmamaıına rai 
men aatıılarıo bu kadar 
ehemmiyetli n lsbette artmıı 
olmaıı, fabrika mamulitının 
ınüıtehlilder ara11nda ne ka · 
d a r büyük bir itibar ve iti -

mada mazhar olduiuna en 
açık dehldir . 

1937 ıeneıl ıon üç ayı 
zarfında ıtok muvazenesinin 

boıulma11 yüzünden kaput 
bezlerindeki anormal yGkıe · 

l ııe Kayıerl fabrikaıı lttink 
etmemtıttr. Bilaklı müıteri · 

lc r üzerinde teelr yaparak 
ve kaput bezi tevztatını 

kootrol altına alarak bub · 
ranın izalesine ve fiatların 

lndlrll meılne a-ayret etmitllr. 
Bu suretle piyasadaki t6ccar 

Hhf flatları 26 kuruıtan 21 
kuruıa kadar lndlrtlmıı ve 
ven ! fiatlar gazetelerlle neıfr 
ve ilan olunmuıtur. Ekono· 
mi Bakanlığı yaphfı tetkik
ler neticesinde bez ftatlarına 
Kayseri fabrtkasınm teıbit 
ettiği hadler dahilinde narh 
koymuıtur. 

Kayseri Bez fabrikası, bu 
h areketlle, devlet endlstrt . 
ıJnin piyasada nlzım bir yol 
oynamak huıuıunda ne mil · 
hım imlciolara ıablp oldu · 
tunu fıbat etmlıtır . 

Kayeerl f abrlkaaı, halktan 
gördüfü b6yük ralbete da
yanarak 1938 ıeneıine daha 
genlt bir hllhael profra•I· 
le glrmit ve lmalitını arttu
mıya karar ••rmtıttr. 



SAYFA: 2 
K2 

Poonya -
adi 

Fransız gazeteleri Polon. 
ya Lıt va nya arasında zuhur 
eden hudut hadıaeıln ( ve bu 
hiidısc derı iıtif r.de eden Po · 
looyanm Lttvanyaya 48 sa 

at videli bi r ültimatom ver
meılnt eodiıe verici bir ha . 
dise telakki etmiııeicne de 
fazla bir telaı aöstermem lı · 
!erdir. Bu mevzu etrafında 
Fransız gazetelerinde görü 
len neırlyatın baılıca vasfı 
itidaldir. Fransız 1ıazetelerl 
Polonyanın Almanyayı tak· 
Iit eder gibi hareket ettiği
ni yazmaktadırlar; bazı ga 
zeteler ise bugün Almanya 
nın gözleri Danzlge matuf 
bulunduğundan Lttvanyanm 
Polonya tarafından deniz 
mahreci olarak eztlmeıl ih
timalinden bahıetmektedir 
ler. 

"Tempı,. gazeteıine göre: 
Polonya ile Lltvanya ara . 
ıında, ara ııra hi.diıeler zu· 
hurunu, mucip olan eski bir 
vaziyet vardır· Bu vaziyetin 
bugün zuhurunu mucip ol 
duğu hadise Litvanya · Po -
lonya çerçlveat haricine çık· 
mak tehlikeıtnı meydana 
çıkarmaktadır. Fransız ve 
İngiliz dlplomaallerl bir bal 
çareıl bulunmaıım kolay
lattırmak için uğraımakta 

d1rlar. Polonya, kendi ıöh 

ret ve ltabara dolayıalyle 

Lıtn.nya glbJ küçük bir 
memleketi ezmeyi aklına 

gehrmemelidir. Litvanya da. 
hl coğrafi vaziyeti ve zaafı 
dolay11ıyle Polonya ile ile · 
lebed dargm bir vaziyette 
kalamıyacağını takdir el · 
meltdır Bugün aklııelimln 

amir bu luoduğu en iyi poll 
Uka uzlaımll polıt1ka11dır. 

Aym mevzuu daha bed · 
bın bir zavıyeden tetkik eden 
( .. Journal des Debatea) ga · 

zeteıine balulıua: Burada 
mevzuubahı olan bir hi.dlse 
defıl Polonyanıo Litvanya
ya hücumudur. 11 Mart ha· 
dlıe11 vahim bir ıey değil · 

dır . Fakat Polonya bu ha· 
diıeden ht ıfa<le ile arzuları

nı Litvanyaya zorla kabul 
ettırmek 11temektedtr. Hit 
ler metodları earldirler. Bu 
hadiıede Polonya Hitler 
mektebinin bir talebesi gibi 

hareket etmektedir Bu ha -
reket Berlln ile V ıuıova 
ara11nda yapılmış gizli bir 
kombinezonun teceHlyatıo 

dan mıdır? Nen olursa olıun 
Polonya, Fransa ve İngiltere 
tarafmdan yapılan itidal tav· 
si_yelerlne kulak asmamııllr . 

Ru hadise Avrupanm ıar · 

kında yeni bir karaıılık leh 
llkesl tetk ll etmektedir . Fr -
ansa hükumetinin: Polonya -
nm Litvanyaya verdiği ülti
matomu geri almuını arzu 
etllğlns yazan (''Echo de Pa · 

rJs") gazetesine göre: IIadi· 
senin endiıe verici tarafı 

Polonya ile Almanya ara· 

unda oldukça derin bir on· 
laşma vücudunu tahmin et · 
mek imkanlarını vermesi 
olmasıdır. Hitler Almanyaıı 
nıo razasını almadan Polan 
ya böyle §iddetlt bir hare 
kete kalkıı&mazdı. Pllsudski 
Vf!rialerinin Avusturyanın 

idamından beri henüz ıeklz 
gün geçmeden bu ite ka l 
kı~maları manidardır. Al-

&& 

L" vanya 
• 

esı .. 
manya ve Polonyanın bu 
bu ftde müfterek hareket 
ettıkleri i ntibamı hasıl et
mekten insan nefs ini mene· 

dememittir Almanya Çckos 
lova kyaya döneceği zaman 
Polonyaden emin olmak is

temektedir Bu da müphem 
olduio kadar tehlikeli bir 
tatkiktir. Polon}'& Panjer· 
manlzml teıvih. t:dlyor . Po
lonya Almanyaya vaki ola
cak hizmetlerinin kendiıinl 

emin kılacağı zannındadır. 

"Slovo" adlı bir Polonya 
gazetesinin bu mevzu etra
fında ki neıriyatını dikkate 
ıayan bulan "lnformatton" 
gazetesine göre: 

"Slovo,. 1ıazetesi Alman · 
yanın ihraz ettlil ıon A vu• 
turya muvaffakiyelloln Po 
lonyanıo bu 75 milyonluk 
devlet karııaındaki vaziyeti
ni zayıflattığını, bunun için 
Polonya - Lıtvaaya münaae 
betlerinin bu zayıfhğı gide
recek tarzda tanzim olun. 
ması tcap ettiğini yazmakta 
dır. 

"Slovo,. gazeteıinln Po 
lonya zltnamdarlarınıo fikir 
lerlne tercüman olduğuna 

ıüphe yoktur. - Hadaaesinin 
ve hadlıeye tekaddüm eden 
vaziyetin tarihçesini mutedtl 
bir lt1anla yapan "Populai
re., gazeteıine göre: Polon
yanın verdlii nota Polonya 
Lttvanya lhtılafa çerçlveılnin 
harJclne çıkmaktadır. 11 
Mart hfıdlıeıi ile Polonya -
oın mukabelesi araaındakl 

n lıbetslzllk vazJyetfn en na
zik ve tehlikeli tarafını teş 
kıl etmektedir. Büyük dev 
letler bunu hiucttıler ve 
müdahalede bulundular Fa · 
ker müdahalelerindeki oıa 

kaatları baıkadır. Büyük ga· 
zetclerinin yazuına bakılır 

sa Polonyanın maksadı Lıt

vanyayı Sovyetler aleyhin
de yeni btr manzumeye cel· 
betmektir. Litvanya Baltık 
devletleri arasında Sov 
yeller He çok ıyı mü · 
nascbetlerde bulunan bir 

devlettir ve Polonyarıın mu
ı aka besi altında bulunan 
Saltık devletleri blokunun 
tazyiklerine daima mukn ve 
met etmittlr. Polonyanm 
emelt Haltık denizinden Ka 
radenlze kadar uzanan bir 
nüfuz mmtııkaaı vücude ge
Urmelctır Bu da, bilhassa 
Polonya polıtikasınm başına 
Beclun getlrildığl zamandan 
beri az çok aıikar olan bir 
politikadır. Birkaç saat zar · 

f ında hal ve tesviyesi kabil 
olan küçük bir hadise en 
korkunç akıbetle r doğurmak 

, tehlikeıi nl yaratmaktadır . 

Malüm olduğu üıere ayın 
l 8 inde, ıanııölye Hıt l er, 
Raylastag bıuruında büyük 
bir nutuk irad ~derek, son 
A vuaturya hadiselerinı izah 
etmiı ve aynı zamanda ni 

sanın 1 O unda, hem Av us 
turyada, he m Almanyada 
bir plebisit yapı l acağını, bu 
esnada Rayh'!tagm fesholu · 
nacağını ve Avusturvanıo, 

yeniden tc şek kül edecek 
meclise m ürne&Eil lerim gön 
derebi leceğini blldirmlıli. it 
te 20 tarihli Alman gazete· 
teri, ilk ve ikinci eahıfeleri . 

( Sonu Dördüncü Sayfada ) 
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Elinde Tabanca Ve Bıçakla: Halalcada Geceleyin 
Eğlenceye Dalanlar .. Kır arda Dolaşan eç-

h ~ ir Serseri .. 
Kendilerinden Geçerek Şarkı . 

Çobanlık Yapan Bir Kadını iki Ve Naralarla Köyil 
Kaldırdılar .. 

Ayağa 
Defa Y akalıyarak Para istedi. 
Şehre yakın mesafede blr 

tehdit ve tecavüz vaka11 
olmuıtur. Öğrendiğimize gö · 
re hadlıe fU ıekllde cereyan 
etmlıtlr: 

Aziziye mahalleıinde otu· 
ran Hasan karısı Fatma, öte
denberi muhtelif kimselerin 
evlerinde baktıkları koyun, 
keçi, inek gibi hayvanları 
toplıyarak otlatmakta ve 
çobeolık Ocretlle malıetlnl 
temin etmektedir. 

Bu ııde, Fatmaya Ud oğ · 
lu da dalma yardımcı olmak-

tad1r . 
Fatma, her zaman olduğu 

gibi, iki ojlu tle birlikte va· 
ka günü de sabahleyin hay · 
vanları tophyarak Hıdırlık 
ve Dedebayırı, Ortamandıra 

semtlerine gitmiıtır. 

Öğleye doğru f almanın iki 
oğlu ıu ve yemek getirmek 
üzere yanından ayrılmıılar, 
o da, otlamakta olan hay . 
vanları görebilecek bir tara
fa çekilerek istirahat etmek 
iatemlıttr. Fak • ..t kadın; tam 
bu aırada arkasında birden 
bire birinin belirdiğini fark 
ctmtı, geri dönünce elinde 
tabanca ve bıçakla bir 11da
m10 ayaktl'I bekled iğıni gör· 

müıtür Sea çıkarmaması için 
ıh tarda bulunan bu eli ta · 
bancalı, bıçaklı adam Fat
maya derhal para ve yiye 
cek çıkarmasını ıöyliyerek 
tehdide baılamııtır. 

Fatma yanmda parası bu . 
lunmadı~mı ısrarla ıöyleyln· 

ce nlhavet meçhul adam, 
bir yer tayin ederek er
tesi gün getlreceğı parayı 

oraya bırokmuını bildirmit 
ve uzaklaııp gitmtıtlr. 

Kadın , bu tehdidi ) apan 
adamın, gelip geçicı aç ve 

İfslz bir serseri olduğunu 
düıünerek vakııyı kimseye 
haber vermemıı, ertt-ıi gün 
hatta oou tııkfp eden gün 
lerde de h~r zamanki gibi 
hayvanları ayoı yerde ot -
latmakta devam etmltlır. 

Fakat aradan epeyce bir za 
man aeçtikten ıonra meç 
hul adam yine aym yerde 
ve aynı ıekilde F8tmanın 

kıırıısın o çıkmıştır. Önce. 
istediğt parayı niçin tlmdi
ye kadar göatcrdığl yere 
bırakmadığmı ıormu~, daha 
ıonra da; korku içinde titri 
yen zavallı kadınm üzerıne 

ıaldırmııtır 

Bu KÖZÜ kanlı serserin in 
her ıey i yapabileceğin i an 

lıyırn Fatma bütün kuvve
tile kaçmağa ve haykırma 
ğa başlamııhr. Bu acı hay· 
kmılar Dedeb yırında ağılı 
olan Ö me rle , h izmetkarları 
taufırıdan duyulmuş ve hep 
si de vaka yerf nf:'! doğru kot· 
mağa baılann§lardır 

Meçhui ser.seri. yakalan · 
maklon korkara k luıçmı,tır. 

Bu tldnci tehdit ve taar· 
ruzla ölüm tehlıkesi atlatan 

zavallı ka.dın hemen ~ehre 
dönmüş ve 'baıındrrn geçen
leri oğullar!le, tanıdıklarına 

anlatmıı, çobanlıktan da vaz 
geçmııttr. 

Hadiıenin jandarmaya 
haber verilmesi üzerine der 
hal takibata ve tahkikata 
baılanılmııtır. 

Halkevi 
Hoparlörleri 
Çoğaltılıyor 

llalkevi, hoparl6r netriya. 
tandan halkın daha çok fay
dalanabilmeslnl temin için 
mevcut tesisatı aentıletmeğe 
karar vermlttlr. Bu maksat
la da İzmirler mahallesine 
bir hoparlör konmuıtur. 

Ayrıca ıehrin dtğer muh
tehf _ yerlerine birer bo -
parlör konması için hazırlık· 
lar yapılmaktadır. 

Bu arada Vicdaniye ve 
k:asaplar maballelerlne de 
birer hoparlör 
d ütünülmektedfr. 

konması 

__ ,...,......., ......... __ 
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30- art-1938 ~ rş m~a 
Ôğle neor•yatı: 
12 30: Pıakla Türk muıi 

klıi ) 2 50: llavadts. 13.05: 
Plakla Türk musıkiıı. 13.30 
Muhtelif plak neırlyatı . 
Akıam Neırtyatı: 

17: İnkılap tarihi deni: 
Üniversiteden naklen, Yusuf 
Kemal Tengirıenk . 18 33 

Halalca köyünden Hasan 
oğlu Hüseyin. Servet ve di · 
ğer iki kiti Dtnkçller roa· 
hallesınden Hatice ve Ha•
ranlı Samiye adında iki uy
gunsuz kadını alarak köye 

Kıyafet 

Balosu 
Hazırlıkları 

Y okıulları Gözetme Birli
ğinin nisanın ikinci cumar · 
teıi akıamı Şehir Kulübü 
salonlarında vereceği kıyafet 

baloıu hazırlıkları tamam· 
laomak üzeredir. 

Baloya gelecek bayanlara 
kıyafet mecburi, baylara lıe 
ihUyaridir. Balonun neıeli 
Ye eğlenceli geçmesi için zen
gin bir proğram hazırlan 
mııtır. Baloda birçok numa 
ralar, danı, geyım müsabaka· 
ları yapılacaktır. 

Kıyafet baloıu çok rağ 
bet görmüıtür . Şiındlye ka· 
dar davellyelerln pek çoğu 
tevzi cdtlmtıttr. -
~ocut Esirgeme Kurumu 

vilayet kongresi 
Çocuk Eııraeme Kurumu· 

nun vilayet kongresi bugün 
saat 20 de Parti kurağında 
yapılacaktır . Kongreye Ku 
rumuo ıubesl olen kaza ve 
nahiyelerio ıeçttğt ve gön· 
derdtkleri mümessiller l~tlrak 
edecek Ur. 

götürmüıler, köyde 

birlikte Cemile 

hep 

adın. 

da bir kadının evt
ne giderek eğlenceye baıla · 

mıılardır. Fakat eğlence att
tıkce hararetini arttırmıı ve 

herkesin uykuda bulunduju 
bir sırada ıarkı ve nara sü· 
rültülerl etrafı kaplamııhr. 
İıe köy muhtarı karııarak 
kendilerini ıüküta daYel et
miııe de ejlenceden meıto · 

!anlar keyflerlni bozmıya

rak bu ikaza ehemmiyet bı 

le vermemlılerdtı. Muhtar 
bir vaka çıkmasından çeki-

nerek mOdahaleden Yaz ıe
çmlı, vaziyeti telefonla Jan 

darmaya btldlrmlıttr. Köye 
giden jandarma ıuçluları ya

kalamııtır. 

Buğ~ay hrrsızhğı 
Dumlupınar mahılleılnden 

Camcı Ali Çavuı oğlu Nlya · 
ztnlo Kayabey mahallesinden 
f-lalil İbrahlmln araba11ndan 
bir çuval kadar buiday çal· 
dığı iddia edildiğinden ıuçlu 
yakalanmıttır. 

1 Yoksulları GÖzetma Birliüi 
laş~ınhimdın: 

Balo tertip heyetinde bu
lunan arkadaılarımızın, gö· 
rüımek üzere bugün aaat 
20.30 da 1 lalkevlne teırtf 

leri rica olunur. 
1 

Fatih Halkevi gösteril kolu 1-~""""'!"~ ............. ---!""'!'"'-----'!'""!!"" ...... !'!!"""""""".....,....,_.~
tarafından bir temsil. 19.15: ı

1 Konferans: Dr. Fahreddin Gözümüze Çarpanlar: 
Kerim (Durgun Tipler). -----------·--·-- .. 

~:~;=d~::·~',T~::~· !~~.~;:: i M~i~~ .. ~~c~~~~:·~~~i~d~~ı~z::ı a;· 
ıl ve hak: ıarkı l ıırı. 20 45: ı zında, daha lıtaayondan çıkı" çıkmaz göze çarpan bir be· 
Hava raporu. 20 48. Ömer tediye binRmız vardı. .,.ehirln en itlek yerinde. yarım dü-

Rıza tarafından Arapçı\ EÖy züne yolun ağzını tutan bu binn.ya. hatta bir vakitler mi 
lev.21: Kliıik Türk mu11ikbl: zah mecmualarından t,in zuıf bir karlkatörle takılmııh 
Nuri MaJıl ve arlcedoıltuı tara- I Karikl\tÖr ıöyleydl: Süratle giden bir otomobil ve cad· 
fından. 2 1.45 Orkestra 22. 15. denin tam ortası~da lal<ayd duran bir adam .. 

1 

Ajanı haberlerl 22 30. Plak - Araba l<eodlslne yakl1tıtığı halde yolun orta y~rtnd~o 
la soloiar, opera ve operet çekllmlyen bu yolcu)'a töfer gi'ıya tôyle bağmyordu: 
parçaları. 22.50. Son haber Hey be adanı .. Çekil . 
ler ve ertesi günün proğra d 
mı . 

- Ankara Radyosu -
Ôğ 1e Ne riyah: 
l 2.30: Muhtelı f plak neı · 

rJyatı. 12 50: Pli.k: Türk 
muslkisl ve h1tlk ıarkıları: 

13. 15: Dahili ve harici ha 
berler. 
Ak~am Netriyatı : 

18.30: Pliıldn dans musl· 
kisi 19. J 5: Türk muslkısi ve 
halk şarkıları (Servet Adnan 
ve arkadaıları) . 20: Sııat 

ayarı ve Arapça ncıriyat. 

20. IS: Plakla solola r., opera 

ve operet purçaları. 21: Kon
ferans: Cemal Arıtman . 

21. 15: Stüdyo l!alon orkest 
raaı. 22: Ajftns haberleri 22 
15: Yarınlu proğram. 

Yolun orta yerinde Balıkesir belediyesi gibi ne uru-
yorsun? .. p 

Bu, ve buna benzer daha bazı nükteler; timdi artık 
mevcut olmıyıın, iki sene kftdar önce yıktırılan bu btoa
nm gün geçtikce silinen ve unutulan birer hahrasıdır. 
Oka dar .. 

Yolla~ııı birleıtlği noktada blr tıaret memuru heybettle 
yük~elen eekl belediye binamızı iki sene sonra bize, dün 
İstanbulda çıkan bir reflkamız hatırlattt. 

.. Sonpoıta" reflktm!z. 28 mart tarihli nüıhuında Balı 
keı! rden bahseden bir yazısına .. Belıkeıir Belcdiyeal,. diye 
bu. iki yıl evvel yıktırı l mıı olan binanın kltıeılnl koymuf · 

Bu hatayı hoı görmek lazım .. Herhangi bir ıehtrdeki 

bir binanın ortadan kaldırılmıı olduğunu btlmemek mühllf• 

bir hata sayılamaz. Biz bu satırlarla arkadaıımızı tenkit 
de,ğil , fiadcce ilende aynı hataya düşmemeıi için ikaz t't · 

mek istedik 

E\·et, bir vakitler altı yolun tam ortasında bir iıarc-l 

memuru gibi dikilen Bahkeıir belediyesinin yerinde ıtmdl 
yeller esiyor. 
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HUKUKİ BAHİSLER •. 
Türkdilinin Hikayesi 

Şahsiyetin Z~li - Malların 
Tahsiai 
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. NAKLt.'DEN: Ali Ôzdtn - Erdek - . ~~ 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

35 -
7 Hakiki ıahıalara dair olan vukuunda ıabaiyett hükmiye 

2 
net madde (tahıtyet çocu· zeval bulur: Ahvali mearu 

iun •af olarak tamamen deden biri tle (zeval bulan 
dolduiu andan baılar ve hükmi ıah11n malları ka 
-ı 0 Gın ile ntbayet bulur) dl nunda nizamnameıinde veya 
Yerek tahıl yetin baılangıcı teılı ıenedlnde hilafına ah· 
doiuın, zevali de ölüm o1du- kam bulunmaz, yahut sall · 
iu ve bunların dolum ve htyettar uzvu hllifıoa karar 
ölümleri nüfuı ıtcllndekl vermiı olmazsa gayeıinin 
kayıtlarla iıbat olunacağı tallük ettiii hukuku amme 
dahı 2:1 ncu maddede blldt· müe11eıelerlne intikal eder. 
rtlmtı ve bu zemin üzerinde Bu malların evvelki dheti 
oldukça etraflı ve mufa11al tahıill mümkün mertebe 
olan fikir ve l<aoaahmda muhafoza edilir. Gayest ka-
•tzedllmııtt . Burada da bük· nuna veya adabı umumiye 
181 tab11ların dofum ve ze · ye muğayir oldufu lçtn hi-
•allnden ve bunların malla. kim tarafmdan feshedilen 
randan bahıedeceğlm. Hak· hükmi ıahıiyetlerfn malları 
mi tah11lardakı ıahıiyet tıe htllfına dair olao tartlara 
bath batına mevcudiyeti ha- bakılmak11zm hukuku Am · 
iz ol111alr Gzere btrden ziya me mile11e1eıfne intikal · 
de kl111ıelerln toplanmuı ve eder ) ibaresini taııyan 50 
lce•dllerlne haı bir mevcu- ncl 111adde vaz olunmuıtur. 
diyet ve aıuayyen bir ga· Bu madde fHlh ve lnfttah 
Jelert bulunmaıı ve btr nl gibi ıeb~plerden biri ile 
zamnameı dahillyelerl olmJ\· zeval bulan hOkmi ıahııla 
11 

ve t 1rk' t aıbı te19Ue taht rın malla rınan ıuretl ta bstıi · 
lıe teıçll ve illa ve gayele- nl göıterfyor. 
'
1 de lcanun •e ab1lka mu- Bu maddenin birinci fık· 

iaylr bulun111amalc ıuretl ile ra11ndaki (kanunda) tlbirln 
~at1I olan teıelckQI ile hat · den &nonlm ve kooperatif 
ar. ıtrketlerlol (nlzamnamf'sln· 

ltbu hükmi ı•h11ların ze - de) ibaresinden de tirkct ve· 
bala lıe 69 ncu madde mucf· yahut cemiyet halındc teıek-

lnce kendi kendilerini feı kül eden hükmi 1ah11larıo 
hetmeıl ile 70 .nci madde tk- nlzamnamelertnde htla.f ınll 
tlzaıınca cemiyetin h1tli ac 1thkam bulunmamasını ve 
le dGtrneıi veya idare he- ( teıls senedinde ) kay 
Yethıln ntzamnameye tevfl. dında bir vnkıfıo tah 
lcan teıklllne tmkAn kalma. ılıl emvali için tanzim 
nıa11 veyahut 7 l nci maddeve kılıoan valufnamel'fn\ kaııte-
16re btr cemhetln ı•yul diyor Blnaenal~yh kanun 
kanun veya ahllkı umumi· r:la ıarahat mevcut olan ano 
Yeye muiayfr olmskla m6d· nim ve l<ooperatif ıtrketle· 
detumumılık makamının ve· rinln ve yine cemiyet V(ll · 

)•a bir alakadarın fa11h tale yahut ıtrketin nizamname 

hinde bulunmuı veya 80 ncl lertnde ve üçüncü olerak 
'h•dde icabınca gayeal gayri vakıfnamesinde mallarının 
k•btlt huıul bir hale gelaıe. mahalli tahslıi hskkında 
•i Ue leılıln kendiliğinden hilafına ahkim bulunmaE 
•ünfe.ıh olma11 eibt ahval veyahut aalahiyyettar uzvu 

faik Sabri, Feriha ile bir 
mlra1 davası yüzünden ta 

nıımak fırıatını bulmuıtur. 

faik Sabrlnin aık itlerinde 

1ay111z muvaff akiyetlerl var 
dı. Meı\eğindeki töhreti, ge 

nçltjı, cazip denecek kadar 
ıüzel çehresi ve uzun boyu 
ile her kadanı ali.kadar eden 
bir avukattı. Birdenbire par 
lıyan bu gencin lıml kibar 
ıalonlarda ıık sık tekrarl1t 
nıyordu: Bay·an A . . ile tiye 

btli.fına karar vcrmit olnıaz 
ea o ılrket cemiyet ve mü 

e11uenin gayeıine taalluk 
ettiği hukuku amme müeaııe· 

ıelerlne intikal eder. 1ıbu 
50 ncf maddedeki ( hukuku 

i.rnme müe11eseleri ) ibare· 
ılnl de bir az izah edelim: 

Hukuku i.mme teıki1atı 

devlet, vılayet, nahıye, köy 

gibi devlet teıktli.tı olup bu· 
nun ikinci bir kısmı da ya· 

ne bu hukuku amme teıkt
lih ile alaka ~e münasebe

ti bulunan ve bu teıkll~tın 

bir uzvu addolunan (da rtlf ii 
nun müesaeıesldlr ) 

Bu kabilden olmayan teı 

kilah saire dahi makı"t ve 
gayeleri itibariyle hukuku 
amme cemaatluına bailıdır· 
tar. Bunu da bir misal ile göı 
terelim: 

Mesela, öksüz çocuklara 
kitap ve elbise almak veya 
mektep ve hastahane yrı.p· 

tırmak veyahut bir doium
ev• meydana getırmek gıhf, 

bir sebep ve gıı.)'e ıle tı.:ıek. 

kül rden cemıyct ve mües· 
ıeıenlo yaptırmış olduğu 

mektep veya heıhhene ve 
doğumevı yıkılıp harap 
olur ve bu meyanda o ccnı• 
yet ve müeuuede az yuka 
rıda arzettiğım 69,70, 71 ve 
80 nci maddelr.rdekt fuıh 

ve inf iııah 11ebepler ı nden bir ı 

torada, Bayan B .. ıle 9kıam 

çayında, ın~ıhm ( . ) art 
ltt tle lokantada buluıma1ı · 
nı ve buolarao hepl11ini 

de büyük bır meharetle iJ 
are etmesini bildirdi Buna 

rağmen Ferıha tle yalnız 

buluımak lmkin101 bulamı 
yordu. lfenüz Uiyatlarmı. 

boı vakitlerini nerelerde ge
çlrdljınt öjren~memlıtt. Onu 
oe tiyatroda, ne de yolda ' 
görmlyordu . 

ile zeval bulursa, malları· 
nıo ciheti tahılı! hakkında 

nizamname veya teıta ıe · 
nedlnde hılifana ahkam bu
lunmaz veyahut salahiyettar 
uzvu hilafına karar vemft 
ol111azul o ıahıiy<.!!tl hükmi 
yenin malları aynı hedef ve 
gayeye yakm bJr cihetle 
haıuü tahılı olunur. 

Şayet o cemiyet ve müea· 
ses~nln gayesi bu gibi bir 
umuru hayra masruf olma· 
yıp ta kanuna veya adabı 
umumlyeye muğaylr olarak 
te ıekkül etmtı olduğu t• 
hakkuk etmekle hlkim la 
raf andan f eshedılmtı ise bun
ların malları hilafına dair olan 

oıırtlara bakılmaksızın doi
rudan doğruya hazınel dev 
lele Jntlkal ~der. 

Şu ciheti de unutmıyalım 

ki, her cemiyet ve müeueı~· 
ntn zevalinde geri kalm11 
emvali bulunmıyııbiltr. Ve 
yahut bulunan mallan borç 
!arına dajıhlmak ıuretl ıle 

ortada bir ıeylerı kalm11mıı 
olBblllr Veyahut alacağı ve 
borçlMı ahere devir ıureli 

ıle tufiy~ de yapılabtlır İıte 
bu suretlerden ari olarak 
Ortdı.la bır n.alı kulmıı tır: 

mez~ur 50 net madde muci 
bmce o ıahıiyeti hükmlyenin 
zevali ile kalan mallarının 

m halli toh"ııi arr.mlır. 

- SONU VAR -

- Onu bize 
hırını ıetlrdtm 

gcbterecek · lunan Mtııgan Avenü köp ~······~-·~····································••ı\ 
; TÜRKDILININ ROMANI TEFRiKA NO: 6.ı : 

Bır kaç daktkadanberi 
bayan Brentino, Haverme 
Yerı gözden kaçırmıyordu . 
h Grane müddeiumumiye 

ita P ederek: 

h - Bayan Veıtlandı bir 
arp modeli Vebley ıle öl· 

:~rınek Jçln, kaulın bundan 
ar dane satın almuı lizım 

dı. 

Bur•da bulunan bay Ha -
verrneyer, Peoriada Vaıtng · 
too ıillb lcumpaoya11 me· 
•urudur. O, bayan Veatlin · 
dın öld- ül ~ ur nıeılnden iki gün 
once, katil~ harp modeli 
bir Vebley satmıı 

Havermeyer ıakin duru 
Jordu. 

·· · Oıcar, •izden silah al
an bu odada var mı;• 

Havermayer: 

- Evet, dedi. 

Onu iÖlterlr misiniz? 
Haveranayer kapıya duğ

ru l ürüd· u . 
hhamk· ar bir parmak iıa-

retUe . Holıtonu göıtererek: 
- lıte bu! Dedi. 

f Dalaakıran üzerine köpük 
•ılurtan bır kayıtın ha111l 
~ltlit anafor aalcin ıuyu a't 
:•t ediyordu. Raı•mn üıtüo· 

e, kötelertnde iki kule bu-

• rüsü aaia <loğru genitliYor 
du; korkuluk bovunc"' h ır 

erkekle bar kadın suvn lii· 
kayt bir tavırla bakıyorlar 

M • • • • • • • • • ~ . 
• • 

dı. • • 
• 

Diğer sahtlde iki nınrtı : 
1 dalgalanan hir cı s m üz~rin· ~ 

• de daire çızerek uçuyorlardı : 

Graneio mendili bir bay · : 
• rak gibi dalgalandı; derhal : 

• • • • • • • • • 
: ı 
: ı 
il 

• • 
ÇEVİREN: Kemal Demiray : karanlık içinde, kuıunuz bir : 

kurs çizen İngiliz anahtarı ; 
bir köpük yığım fııkude.ta ıahıle gönderiniz . 

O, havagııızı lambnıi le rak köprüden otuz kadem öte 
de ıuya düıtü. Grane koıtu, mendili bafhyırn ve sukut 
sukut noktaatle bir hizada noktasından geçen muhayyel 
durdu ve hayalen suyun fıı hattı ltıı.ret ediyordu. 

kardığı yer ıle, mukabıl sa Villiam11 hiddetlendi: 

hadllkl bir havagazı lam - Hu İngiliz anahtarını 
basanı birlt>tlırmek ıurehyle ıudan çıkarmak için beı 
bır hat çizdi yüz dolar ıarfetmen!zln mi 

Villlamı . burasını ha· 
1 

DIUI necl:d 

tarlaraını:ı, değil mi? 
Zannederim. diye Vıl-

ilamı söylendi Aztzim ııiı 

garıp tabiatlııınız. 

Çimentoya tutturulmuı 
bir demir halkaya meodıli 
nl düğümliyen Grane cevap 
verdi: 

- Olabilir. F~kat belki 
tavrımdan sezildiği lıadar 

budala dejılim Her ne ise 
dalgıcanızı arayınız ve onu 
bu hattın kartı ıanda diler 

Evet, bunun zevki 
var. 

Vılliarnsi.öprünün bir ıi1 

tunuoa yaslandı 
- Sizinle çalaıtığım gün

denberl çok defa acaip ha· 
rek eti er de bul unmuıtunuz. 
F.akat bu onlara ııeçiy~r. 

-- Bılahare hükt.nünüzü 
verirseniz, şimdilık, buraya 

dalgıcı ve geıniıılnl getitm".k 
mevzubtshıtir Size bir saat 
müıaade ediyorum. Bana 

• gdince haber ver. Benim 
dtreklöt Strom il~ görüıe 
Cl!klerlm var. 

Strom ılğ&rasmı çiğniye 

rek: 

Siromonsun bir fıti 
var, deda. Hüviyetlerini tes · 
hlt eden bürodan pıumak 

izlerini ve fo?oğrafını bul 
duk 

Grane: 

- Bu beni hayrdc dü· 
dürtmez, dedi. Blrleotk hü
kümetlercle elli kı~ıden kırk 
dokuzunun f lfleri vardır 

- O, paıayı kendi üze-
rine geçir ılek suçlyle altı 
aya nHlhkuın olmutlu. 

· Bu mahkumiyet ne 
zamana tesadüf ediyor. 

On dört yıl evvele. 
O zflmandanberl bu-

Bir gün yazıhaneıinde ot· 
urduğu zaman ona fU ıektl · 
de bir 11ual sormuıtu: 

- Sız geceleri dıtarı çık 
maz mıamız? 

O da : 

- · Hayır .. Erken yatar, 
erken kalkarım, diye cevap 
vermltti. 

Ortadaki reıaılyetl kadt
racak ıurette ıık sık tekrar· 
lanao bu ve buna benzer 
suallerine aldıiı kuru, katı 
cevaplar ceaarettnl k1rıyor · 
du ~ Gerçi Ferihayı, miraa 
f tini takip etmeğe geldiği 
zaman görüyör, konuıuyor, 

fakat bir türlü açılmıyordu. 
Aralarında teati ettiler& söz· 
terin heplli reıml ve adabı
muaıeret kaidelerinin çerçi 
ve.ini aımıyacak ıojuk ıöz. 
ferden ibaretti f alk Sabri 
pek ileriye gittiği zamanlar
da bile ancak ıunları söyll
yebiltyordu: 

- Niçin ayakta kaldınız? 
Rica ederim. . Bıraz oturu· 
nuz, bır ıiiara yalnmz, dl· 
yordu. 

O da: 
- Teıekkür ederim, çok 

geç kaldım, m(haade ediniz, 
baıka bir gün yine ılzl tu 
ti ederim, diyerek koıa koıa 
yazıhaneden gldıyordu 

Kızın bu anl gldıılerlnde 

Faik Sabri, arkaıından baka 
kalıyor, onun bırakhiı meıt

edıcı rayihayı birden içine 
çekmek ister gibi, derin de 
rhı nefeıler alıyor ve kendi 
kendine ıu karara veriyor 
du: 

( T~crübeılz itıklar gibi. 

fazla sözlere ne lüzum var? 
Bır daha uiradığı zaman bir 
emrivaki yaparak hl11tyatı· 
nıı anlatacafım) diyordu. 
Fakat bu kati kararlarına 
r•2mın yine bir ıey ıöyliye

meden kızın çıkıp ıitttflnt 

görerek mütee11lr oluyor, bir 
türlü, kemdi kendine vermlt 
oldufu kararı tatbik etmek 
ceıaretıni göıtermcdlilnden 

hlraından çıldırmak derece· 
ıtne geliyordu. 

Bu vaziyet devam ede
mezdi. Faık Sabri mazisini 

nun üzerine yeni btrıey ol 
madı nıı? 

Hayır, tahlıyesinden 
ltıLaren V eıtlnndın h17.me 
tine girdi ve oncian ayrıl. 
madı 

D irektör Lir yen ıı iğara al. 

m1tk için eğildi, mütehn rrık 
koltuk ağarlağı ahında inle· 
dı . 

Graoe yeniden aöze baı · 
ladı: 

- Stze Spraguenin ziya 
retlnı neden sakladığını söy
ledi mı? 

Katil hakkında poliı 
tarafından rahatsız edilmek. 
ten korktuı}unu tddta cd ı yor. 
Fııt verilince büyük bta· teh 
llkct•e düıtüğünü zannedıyor 
du. 

- Belki sebepsiz dejildır . 
Fakat niçin bana hakıkata 
söyledi. 

- Veıtli.nda eltnden gel 
dığl kadar, kend,ııinf tehlı
keye ıonmamek ıarttlc yar 
dıın etmeğl istediğinden 

Büronun penc:ereıtnden 
Graoe uzaklara baktı 

Veadi.nda yardım et· 
meği lıtlyor, fakat ölümile 
on bin fra11ea tevarüı edi 
yor 

Vay canına! 
Fakat bakJkat, bunu 

SAIPAı ! 

yokladıkca bir kadının ken· 
dilini bu kadar uzun zaman 
mefgul ettiğini hatuhyamı · 

yordu. 
Üstelik kızın bu kayıtsız 

tavır ve hareketleri alaka 
ıını fazlalaıtırıyordu. Ara
da sırada vicdanının: ( Bir 
ıenç kızı teıhtr etmek doğ· 
ru dejildır; bu, namuılu ln1an· 
lara yakıımıyan bir hare· 
kettir.) lhtarma kartı katiy
etle: {lıtn içinde bir vicdan
ıızlık yoktur Nihayet onu 
seviyorum, onunla evlenece· 
flm .) Diye cevap verirken 
müsterih olduğunu hi11edlyor 
du. ilk zamanlarda bu ka • 
rarını pek tuhaf buluyor
du. Çıçekten çlçeie konma· 
ıını arzu eden arılar gibi. 
hafıf mizacı na1ıl olduda 
bir tek kadana bel bağlıyor· 
du .. Demek ki, ciddi bir va. 
ziyet kar1111nda bulunuyor. 
du. Bunu itiraf elmeğe mec
bur kaldı. Diler ıellp ıeçl· 
el aevgllerlle bu aevılnln 

blrblrıne kattyen benzemedt
ilni anlıyordu. Sonun.la bir 
gln fU kararı verdi: 

( Bu kızı ıevlyorum, baı
ka11na kaptırmadan acele, 
çok acele hareket etmelf
ytm.) 

Bu kararından ıonra be. 
men telefonu eline aldı ve 
Fertbaya erteılr sin ıaat bet· 
te yazıhaneılne ıelmealne rt· 
ca etti. 

Erteıt g6a elrıık olmıJan 
bütün randev6lerlol talik et. 
mlf, birer bahane ile kltl
bini, dakttloıunu yazıhane. 

den uzaklaıtırmıı, sonra kol· 
tuğuna yerleıerek Ferihayı 
heyecanla beklemei• baıla
mııtı. 

Randevil aaatl çoktan ıe· 
jfp ıeçUil halde f edha mey· 
danda yoktu Aıabt aıabl 

yazıhanesinde geziniyor, fe. 
rlhnnın ne için ıeç kaldıiı · 
nı dürünüyordu. Tam 1aat 
yedide telefon zili hırçın hır
çın çalmağa baılamııta. f alk 
Sabrı , Ferıhamn mevcudiye· 
tinden bir parça yakalamıt 

gibi , tebaiükle mikrofonu ya· 
kaladı ve: 

SONU VAR 

bilmiyor musunuz? 
Bu para için V eatlindın 

vuiyetnamcıinin üllüne yat· 
tı. 

Direktör tiddetle koltu . 
ğunda döndü . 

- Klmıe beni haberdar 
etmek zahmetine katlonmı · 
yor. Ben y.alnızca bayan 
Hoganın baılıca mira1çı ol
duğunu zannediyorum. 

Grane ıordu: 

Neden size vaılyetna· 
meden bahsedilmedi. Çünkü 
ılzln tek fikriniz vardı; ke· 
lepçeleri Vestlinda yurmak 
binanaleyh ondan kurtul· 
makta kimin menfaati ola. 
cağını hiç düıünmedlniz. 

- Şimdi ondan neden 
endııe ettiğimi de aolamıyo· 
rum . 

- Bir masumu elektrik 
sandalyeıine göodermefe al· 
yetiniz yok, delil mi? 

- Masum lae ıörecejlz. 

Grane gülümıedl. 
- Simmonı aize baıka 

bir ıey öjretti mi? 
Strom koltufuna yerlete 

rek, ayakları maaa üzerinde: 
- - Evet, dedi . Simmonı1 

aalib•, apartmanında bulun
duğu aırada telefon etmett 
için Spraıueye müıaade 

vermfı 

- SÜRÜYOR 



SAYFA: 4 

Polonya - Litv 
Hadisesi .. 

ya 

(3aıtarafı lkincl sayfada) 
nt, bu nutkun metnine tah 
ılı etmıılerdtr. 

Tarihte bfr eıl bulunma 
dığı temin edileo bu Ray 
hıtag toplantı11 hakkında 
htç füphealz pek ıitaytıkar 

ve heyecanla yazılar lntlıar 
etmfttfr. Bu yazıların hep 
ıinde, büvük ıef Adolf Hit 
lerlo, JkUdar mevkflne gel
diği ıundeo itibaren, Alman 
yaoın ve Almanların sela
meU namına oa11l çalııtığı, 

na11l muvaffak oldufu ha
tırlatılmakta \•e kendiıtne 
namütenahi sebeplerle borç 
lu olan Alman mtlletlnfo 
1 O oiıan günü, bu borcunu. 
itimat ve müzaharettyle ödi · 
yecefl temın edilmektedir. 

Avuıturyada çıkan gaze· 
telerde, Avuıluryanan Al· 
manya ile bilfiil btrleımeııi 

yolunda alınan tedbirlere 
daha büyük bir yer veril · 
mektedtr. Meseli , 15 mart 
tarihinde HJtler tarafından 

imzalanan bir kararname 
mucibince, o tarihe kadar 
Almanya için muteber olan 
her türlü kanun hOkümleri 
nlo Avuıturyaya teımtl edt· 
leceğl bıldirılmektedlr . 

Yine bu gazetelerin bil 
dlrdiklerfne göre, bir mark, 
bir buçuk ıtlin olarak teıbit 
olunmuıtur. Ştmdllık her iki 
para da tedavül edecektir. 

A vulturya mtllt bankası 
tasfiye edilecek ve bütün 
itlerini Alman milli banka· 
s1na devredecektir. 

Avuıturya devlet demir 
yollartyle Alman devlet de· 
mir yolları btrleıtırllmtıttr . 

Vatanseverler cephesi tas· 
flyeye uframııtır. 

Avusturya ile Almanya 
ara11odakl döviz takyidatı 
kaldırılmak üzeredir . 

Bütün A vuıturya gazete 
lerinin lisant da değifm!ttlr. 
Meseli evvelce Almanya 
aleyhinde her türlü hücum. 
lardan pek kaçınmayan Ne
utgketb Veltblatt gazetesi 
Almanyadakl hayat ıartla 
rının, hariçte dalma müba -
lifalı bir ıekllde kötü ola
rak tasvir edilcJfğlodeo hal · 
bukt bakikahn çok daha 
baıka olduğundan bahsede· 
rek diyor ki: 

"Hiç ıüpbeılz ki, bugün 
Almanyada her amele bir 
otomobile sahip delildir, 
yahut bir banka direktörü 
kadar para almaz, batta 
Rayh hükumeti, baılangıçta 
[ flatlaran artmasına mani 
olmakla beraber] mevcut 
ücret hadlerini yükıeltme 

mtıttr Fakat hükumet, ilk 
lf olarak, ftıizler mil• tarını 
indlrmefe çahımııtır. 1933 
Yılanda Rayh hükiimettnde 
6 milyondan f azl~ ltıiz var
dı ve bunlarla birlikte 9 
milyon kadın ve çocuk ıefa· 
let içinde yaııyorlardı O za. 
mao Führer, bütüa Alman 
vatandaılarına hiç olmazaa 
mütevazt bir hayat temin 
edeeek ekonomik bir sis 
tem kurmak için dört yıl 
lıtemtıtt ... 

Y u:ı bundan sonra Hitle· 
rfn ve dlfer meaal a rkadaı 
!arının bu mühletten naııl 

fıtffade ettiklerini. nasıl ge· 
çen ay içinde verilen nu
tukta btldlrlldiii gibi , Avuı• 
türvadan on defa daha bO · 
yük olan Almaoyadalıt itıb 
mtktaraoan Avuılur)'ado.ki it· 
ılı miktarına mlsavl ela~ak 

derecede düıtüğüoü, hatta, 
memlekette lfÇI azlığından 
tiki.yet olunduğu için Avus· 
turyadan haylt miktarda 
amele celboluoduğunu ha
tırlattıkten sonra, ıöyle de· 
vam ediyor: 

.. Bu mtıilılz kalkınmanın 
en bü f ük delili, milli ser 
vetln 1930 yılından 1937 
yılına kadar 45 miİyon mark 
dan 68 milyon marka çık
masıdır. Bu paraların mu 
ayyen ve mahdut ellerde 
toplanmadığı , doğum mik 
darının 1932 de senevi 
l ,970,000 olmuınıı mukabil 
1937 de senevi l ,27Cl,OOO e 
baliğ olmuandan anlaıılır. 
Zira ortn halli sınıf 1 ancak 
lsUkbaUnl müemmen gördü· 
ğü, karısınt ve ailesini ge
çlndırmek için ki.f 1 derec,de 
it ve para bulacağına kana
at 2etırd lğl takdirde çocuk 
sahibi olmayı düıünür ,, 

8ahkesır icra 
Memurluğundan: 

Müstecabi zade Haydar 
ve Mehmet Ali ve Esat bey 
lere 8 3-32 tarih li bir kıta 
ipotek tenedlle Halakeıırde 

Süleyman bey zade Hafız 
Muıtaf a ve Raıidln (350 J U
ra ve ayrıca maaartf borç· 
ları için •potek etmiı olduk 
ları Eıkıkuyumcular ma 
halleı Fener sokağında T. 
Sani 927 tarihli tapu kay 
dıoda yazılı canibi veminl 
mul(addema Celal Zedeler 
iken elyevm mel< tupçu za 
de Rtf at efendi mahdumu 
Münir beyler haneleri Ye
san mukaddema ve elyevm 
Y akup vereıeıi haneı• ar
kası Hacı Yahya ve Hacl 
Ahmet efendiler iken elyevm 
Celal zade lsmail bey hene· 
ıl önü tarik ile mahdut 
(34560) ıehmi itibarile (6645) 
hi11elt evin yapılan artırma 
sonunda 2280 numaralı ka 
nuoa göre borç bet sene 
takside bağlanarak taksit 
müddetı dolduğu halde ha 
len yatırmadığı anlaıılmıı, 
bu sureti~ salatın yeniden 
icrasına karar verilmiş oldu· 
tundan bu karar dairesinde 
hudutları yazılı ve tamamı 

(500) lira kıymetli mezkur 
ev hl11esl tlau tarth•ndeo 
itibaren otuz gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıf 
olduğundan talip olanların 
27 4·938 tarihine teıadüf 
eden çarıamba günü taat 
14 de Balıkesir icra dairesine 
ıeimeleri ve arthrma ıart 
namesinin bu müddet içinde 
herkes tarafındun görülmak 
üzere açık bulunduğu tayin 
edilen bu zam&nda arttırma 
bedeli gayrimenkulün mu 
hammen kıymetinin yüzde 
yetmlf betini bulmadığı tak · 
dlrde en ıon arttıranın ta 
ahhüdü baki kalmak üzere 
artt ırmanın 15 gün daha 
temdit edilmiı olacaiı ve on 
betlnci günü yanı 12 5 .938 
tarihine tesadüf eden per
fembe günü ayni saatte ıay
rl menkulftn en çok arlhra 
na ihale edileceği ipotek 11'1 

htbı alacaklılarla dfier ela 
kadarların gayri menkul üze· 
rinde ki haklarını huıu11ile fa
fz ve maııarıfa dair olııtn 

idölclaraoı evrnkı müsbıtele 
rJle birlikte 20 gün içinde 
icra dairesine hıldtrmt:leri 
aks• halde hBkları tapu ai-

clllerlle aabtt olmadık\!• ıa-

_...._ 

TÜRKDILI 

Bah~esir icra 
• emurluğundan: 

Balakeair tüccarından Hü 
&eyin Şııdl Keıkeke {Z560). 
lira ve ma11ar1f ve aairedl!!n 
borçlu lstaobul Beyoğlu Tor· 
labaşı Altın; bakkal sokak 
40 nu 'lı ıuada Ali Bahtiyar 
Kefke~ı n bu borcunun tenıı . 

nl ıçln ı htiyat ıurettle ha · 
cız edilip icrayı hacze •nki 
lap eden ve tarabı ılandan 

itibaren 30 gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarı : an ta· 

pu 9l.7 ve 26 numa rada lot.· 
yıtlı bulunan yeınint : Secit

bey kızı Fırdes kHmen Tel 
li Bayraktar İımnıl veresesi 
Y esarı: Sacit oğlu Ahmet 
arkası: R aci [Eyvem lnsmen 
yol} önü: yol ile mahdut 
3328 sehim itibarile ! 904 
ıehtmi ve tamamı (4000) 
lira kı~mctlnde ve haciz 
cdileu sehmin [2300) lıra 

kıymetinde kıfla caddes n 
deki mağllza ht11eslnln ilan 
tarihinden ıttbaren Balıkesir 

icra dairesine ıelerek mü 
zay~deye iştirak etmeleri ve 
bınncl arttırma 27-4 938 ta 
r lhlne tesadüf eden çar~am . 

ba günü saat ] 4 den itıba · 

ren yapılacal}ı ve arttırma 

tırtnamesi yine bu ılan ta · 
rih ındeo iUbarf'n herkes ta
rafından görülebilmek üzere 
açık bulundufu tayin edilen 
zamanda arttırma bede il 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmtı be· 
tini bulmadığı takdirde en 
ıon "rttıranın taahhüdü bnkt 
ka!mak üzer~ arttarmnın 15 
gün daha temdit edllm•ı 

olacağı ve 15 inci günü ya
ni l 2·5-938 tarihine tesadüf 
eden perıembe günü aynı 
saatte gayri menkulün en 
çok arthrana ihale edilecegl 
ipotek ııahtbi alac11klılarla 

diier alakadarların gayrl 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa da· 

lr olan tddta laranı evre"' 
müsbltelerıle 20 gün tçlndf' 
icra dairesine bildlrm~lerl 

akı1I ha!de haklara tapu ıl · 

cillerile ıabit olmadıkça ıa 

tıı bedeltuln paylAtmasından 
hariç kalacakları ve hazır bu · 
!uomıyan müıterilerln müs
tenkif addedil~ceği ilin olu 
nur. 

Bahkesu ıcra 
Memurluğundan: 

Kayapa köyünden bak 
kal Hüınüye borçlu Osman· 
köy nahiyesi cıkl müdürü 
Reıadın bu borcundan dola· 
yı alacaklı elinde bulunan 
emvall meokuleıtne haciz 
konmuı ve haciz ıırasında 

borçlu buluomamtf ve ika

metgahı da meçhul olduğun
dan 3 3 938 da mahalJinde 
tanzim kılınan heciz zabıt 

varakasına karıı bir diyece 
ğı olup olmadığ ının icra •f · 
lıb kanununun ıo:i üncü 
maddesine tevfikan 3 gün 
içinde Balıkesir icra me· 
murluğuna blldlrllmesi için 
keyfiyet tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. 

tıt bedelinin pa vlaımasından 
hariç kale.caklıuı ve ihale 
günü hazar bu1unmıyf\n müı· 

terllerin müAtenkif addolu 
nacakları ve daha ziyade 
malümat almak istenirse k 

ra dairesinden ÔKı erımelcrt 

illa olunur 

EKMEKÇIOGLU 

M. 1\ \7.Nl 
11rzuya,Mode/e Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

Landon Minister Ve Pa
ris LadüvezAkademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam
hk .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

Memnutl Bırakı/Jr. 
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S ayın Müşterilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 
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: Altı Ayhğı:400 1 
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: ADRES: : • • : BALIKESıR TÜRKDILI : 

1.a •••••••. ···········~·· .. 
Smdngı icra 

memurluğundan: 
Bir borcun ödenmesi için 

Smdırgının Kurtuluş mahal
lesinden Ahmet Demirin ba 
tapu mutasarraf olduğu 2 l-2 
936 tarih kayıtlı Sındırgının 
Çıyır orman tarlası denil
mekle maruf şarkao tahsil 
memuru Ahmet Demir ve 
8allh karısı Hatice tlmf\len 
tahıll memuru Ahmet De
mir, garben yol, cenuben 
marangoz topal Huan tarla
larıle mahdut 6 dönüm iki 
evlek 96 arım miktarındaki 
tulanın beher dönümüne 
25 lira kıymet takdir edıle · 
rek açık arttırrıuya çıkarıl· 
mıı olduğundan 27 4 938 
tarihinin çarşamba günü aa
at 11 den 12 ye kadar ıa · 

tılacaktar . Artırma ıartname 
st ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için 
açık bulundurulmuı olup ta 
yln edtlen gün ve saatte 
muhammen .kıymetin yüzde 
yetmiı beıtni bu lduğu tak· 
dlrde en çok arttırana ihal~ 
edilecek, aksi halde en 
çok artıranın taahhüdü ba: 
ki kalmak üzere tklnct art 
tırma11 13-5 938 tarihinin 
Cuma günü yine dairemizde 
yapılacak VP. b• defa en 
çok artıran" ihale edilecek
tir. Sat ıı peılndlr Pey ak · 
çtuı için yüzde vedi buçuk 
teminat ve banka mektubu 
verilmetldtr Belediye r~ım1 
pul bedelleri alftna Aittir 
lıbu gayri menkul ü~erlnde 
ipotekli alflcaklalarla diğer 

alakadarların ve irtifak bak 
kı sa htplerfnin ve huıuıtle 
faiz ve muarife dair olan 
iddtalftrı varea bu iddialarını 
20 gün fçtnde evrekı müs 
bttelertle btldırmelerl ve llk 
•I halde hakları tapu ılcfll. 

Halıkesir 

Vilayet M • amında • 

1334 Doğumiu/ann Yoklaması: 

l Nisan 938 tarihinden itibaren 1334 doğumlulann ilk 
yoklamalarının askerlik ıubeılnce yapılaoağının, fakat bu 
ilk yoklama i(,in ıubeye harcırah tahıtıatı vertlmediftnden 
nah iye ve köylere gidilemiyeceğinin ve bu sebeple nisan 
ayı içinde herhangi btr it için Balıkesire gelecek 1334 do 
ğum!u eratın nüfuı cüzdanları yanlaranda olduğu halde 
ıubeye uğrıyarak voklamalannı yaphrrnaları ve hastalık 
veya saire gtbi bir mazeret dolayfılle merkne gelemtye· 
ceklerin de nüfus cüzdaolarınıo köy ihtiyar heyetinden biri 
tarafından ıubeye getirilip l<aydettlrmeleri ve 1334 dojum 
lu olup Balıkeıir askerlik ıubeıi mıntakaıında bulunan ya· 
banca eratın da yoklama lçintubeye gelmeleri ve ayna za. 

manda ihtiyat ve ruhsatlı eratın yoklamaları da yapılaca
ğından mahalle müme11tlleriyle muhtarların aıaiıda yazılı 
zamanlarda nüfuı def terleriyle birlikte ıubeye gelmeleri 
ilin olunur. 

Balıkesir merkezi ile Bığadıç, Çağıı, K.epıüt, Küpeler. 
Şamlı, Durak nahiyeleri 1 nisandan · 15 ntaana kadar . 

Korucu. Osmanköy, Savaıtepe, Kooakpınar. Yajcılar, 
İvrindi nahiyeleri 16 oiıandan - 30 nisana kadar. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık eksiltmeye konan lı: 
Ayvalık - lzmlr yolunun Altınova köprü arasın 

dakı kısmının tesviyei turabiye ve ka l dırım lnıaata olup 
keıif bedeli 976 l lira 16 kuruıtur . (Muvakkat teminatı 

732 lira 09 kuruştur . ) 
2 - Bu ite ait evrak fonlardır : 

A - Profil , irızaoi maktalar, ta~ ip Vl tahrık turabıye 

1 cetvelleri, mesaha, kt'fif, vahidi f lyet cetveli. 
B Eksiltme ıartna meıi 
C Fenni ıartname 
D Mukavele projesi 

E Bayımdarlık iıteri genel ıartnamesi 
lıuyenler bu evrakı Vılayet Nafıa n. üdürlüğünde veya 

Daimi Encümen kaleminde görebilirle r. 
3 - Eksiltme 31 - Mart - 938 tarılmıde Per§embe gü · 

nü ıaat J 5 de Ba lıkesir Viiiyetf hükümet binaaındll rnü · 
teıekkil Daimi Encümen odaaanda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için 1938 yılı ticaret ,·e 
muvakkat tem•natanın mal ıandı1tına yırtırıldığına dair 
makbuzl~ 1938 yılı için Nafıa Vekaletınden alınmıı ve bu 
nevi itlere girmeie salahiyet veren müteahhitlik vesikası 
veya ekıtltmedeo en ıon sekiz gün evv~l Vilayet Nafıa 
müdürlOğüne uıulü daireılnde müracıutla alın,.caİ< müte· 
ahhttlık vesikasının ibrazı meıruttur 

5 isteklilerin yukardaki ıartlar ve ::!490 No: lu ka 
nuouu hükümleri dairesinde hazırlanarak muayyen tarih · 
te ve ıaat de Vilayet Daimi Encümenine rnüracaatlsr• 
ilan olunur. ' 4 - 1 - 83 

le sabit olmadıkça satıı be 
delinden hariç bırakılacakla · 
rı ve daha fazla malünıat 
ıçin 937/ 122 dosyaya müta· 
caatları ilin olunur. 

1 Sabıbi VP Baımuharriri: Balıkeı" Mebusu 

Çık.ı\rım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

B.KARAN 

·------------...._~------------------Basıoıyert: VJli) el Matbaaaı Bahkealr 


