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31 MART PERŞEMBE 1938 

Kabinede Değişiklik 
Olacağı Doğru Değil .. 

Buna Dair Çıkan Haberlerin 
Aslı Olmadığı Söyleniyor. 

Ankara, 30 (Huıuıi) -
Kabtnentn bazı vekilleri ara 
llDda deflttkltkler olacağı, 
bu arada B Faik Kurtoi· 
lunun münhal mebuıluklar· 
dan btrlo ! ıeçllerek iktisat 
Veklletlne, Kastamonu meb· 
uıu 8. Tabılnla Ztraat Ve· 
k&letlne, yeniden tetkil edl 

!,•cefı haber vertl4"n hazine 

vekaletine de lı B8nkası 
Umum Müdürü B Muam · 
mer Eritin getirileceğine 

dair çıkan haberlerin aıh 
olmadıAı anlaıılmaktadar 

Hazine veklletlntn ihdası 
d6tünülmediğl gibi, Vekiller 
arasında da deflıtkllk ola · 
caiına ihtimal verilme 
meoktedlr . 

1938 Mali Yıhnda: 

Mühim Kültür 1ş1 eri 
Başarılacak .. 

Bak~nlık Yen;den 1500 Eğit
men Alacalı. 500 Köy Okulu 

Yaptırılacak. 

IJlr köy okultınu inşa tlmekle olan tğilmtnlu. 
Ankara, 30 (Hutusi) - laıe bedelidir. Efıtmenlerin 

ltoltar Bakanl.iının varidat çahtbkları ka,lerde yapa 

b&tceııne bu,ıl ıeçen yıla cakları mektep binalarını 
~•Z•tan 2,311,555 lira faz· biran evvel yetlttlrmelerl için 
a tabııaat tefrik edtlmiıtlr. bu köylere aynca yardım 
8alcanlık, 1938 mali Jtlı edilecektir. Bu ıuretle 500 

1 . d ~ın e bu tabılıatla memle· 

lcet içinde mOblm tıler ba
IU1Dalc Gzere f aallyete ıeç
mlt bulunaaaktadır. 

Bu fazla tabılıatın bllhaı
~ ıu itlere sarfedtleceil an . 
•tıl111aktadar: 

Yeniden alınacak mual· 
lt11ıler, lııö, •iltmenlerl, vl-

llyetlere Yapılacak lnıaat 
Yardımı .. 

Bu tabsiıatla 380 nl ilk, 
orta ve ltıe, 93 O mıntıka 
~nat mektepleri ile enıtlt6-

r, lcız ıanat mektepleri 8 
1 ' 1 

Cumhur baıkınhiı flor· 
lllanık orkeıtraaıaa olmak 
'••re ld 1 Y•n en 481 muaJllm 
• •nacaktır. 

Geçen •••e k6J okul ve 
•lıtlllenlerı için 164 bin il · 

köy mektebinin yeniden ya · 
pılacefı tahmin edilmekte

dir. 

Okul 
Kitaplarında 
Tadilat 

Anlcaradan aldıfımız bir 
habere ıöre, KOltür Bakan-

lılı bu sene itse ve orta okul 
klteplaranda tadtlit yapmalı 

kararlaıhrmııtar. Bu yıl ta 
dil edilecek kitaplar ara· 

aıada fizik, ktmya, riyaziye 
kitapları bulunmaktad11. 

Bakanhk deilımelere esaı 
olmak Gzere bu deralerla 

öiretmenlerlnln fikrini anla· 
m-" makıadlle kendllerlne 
bazı ıualler soracaktır. 

ra •erllmııu. Bu tıhılaat J•· 
aı b&tcecle 264 bin lıraJa le Haziran veya temmus ay 
: arıl11ıııtır Bu para 12 vl- larında toplanacak olan ko 

Yettelcı 593 efltmenln bir misyon ıelen cevaplara •• 
,ıllalc (i k le crett, yeni açılacak I eserleri 16zden ceçtrerek 1· 
Uralara alınacak 1500 elit - taplarcla icap eden tadtl&tı 

!il-. .. de 7 aJlak 
1 

J&pacalshr. 

Romanyada Patrik Miron Kabinesi 
Dün İstifa Etti. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL Si YI: 3817 

Arşidük Otto
nun Beyanatı 

Arşldt1kollo 

Budapette, 30 (Radyo) -
Macar gazeteleri, Arıldük 
Ottonuna beyanatını yazı· 
yorlar, 1 Arıldük Otto, bu 
beyanatanda, Avuıturyanın 
istildili için çarpııanlara 
teıekkür etmıı ve bunların 
biç olmazıa kendılerlnl ve 
ailelerini kurtarmak için 
bundan ıonra mOcedeleden 
vaz geçmelerlni tavıiye ey. 
lemı1t1r . 

Romanya 
Ka~inasi istifa ıtti 

BOkret. 30 (A.A.) - Ro 
manya kablneıl buıün lıti
fa etmlıttr. 

Bükreı, 29 (Rad,o) -
Romanya Krah Karol, yarın 
kabineyi toplayacak ve öi· 
leden ıonra da, kabinede 
yapılacak deiltildllder hak· 
kında bir be,aaname neı· 
redecektlr. 

Kabine yine Patrik Mıro· 
nun riJaıetinde kalacak; 

harbiye nazaretlne General 
Copeıko, ticaret nezaretine 
Koıtantlaeıko ve hariciye 
nazaretlne Komnen Petreı 
ko getirilecektir. -----l!Ja.r---

Sihhat 
V atilıtinin yapacağı iıldr 

Sıhhat Velılletl, 1938 yıla 
bütceıtne ıalıın hastalıklar 

la Y•pılacak mOcadele için 
mGbim miktarda tahıiıat 

ayırmıttır. Sandan baıka 

haıtabaneler loıaatına da 
J&rım milyon lira tahılı et 
mlttlr. 

Oeılıt kutısiyeıi hariçte 
kullımlmıyıcık 

Fınanı Bakanlıfı, "Tiirklye 
Cumhuriyet H61ulmetl., ibare 
ıinl taııJan her tGrlQ kırta · 
slJenln hariçte bulunan t• · 
hıılar tarafındaD kullanalma 
11nı önll,ecek tedbirler al
mııtır. Bu tedbirler Baıba
lranhk tarafından bQtOn dev· 
let dairelerine tamim olun. 
muttur. Bu tamime ıöre el 
terinde devlet kırtaılyeıi ,. · 
kalanaalar hakkında derhal 
lraa•I takip Japıı.caktar. 

Belçika 
ltalya impratorluğunu tamdı 

Roma, 30 (Radyo) - Bel 
çlkamn yeni ıeflri, buıün 
Ha riciye Nazırı Kont Cıano 
ile birlıkte Krlnal sarayına 

gıtmiı ve itlmadnameılnl 

İtalya Kralı ve Habeıııtan 
imparatoru Vıktor Emaou · 
eie vermlttir 

Çocuk Esirgeme Kurumunun: 

Vilayet Kongresi Dün 
Toplandı.. 

- - ----
Mümessıller Muhtelıf Dılek-
lerde Bulundu . Ve 

Belçlka , bu ıuretle İtalya 
imparatorluğunu fiilen kabul ı 

etmlt oluyor. 

Merkez 
idare Heyeti Seçimleri Yapıldı 

ltalya 
Ruzveltin teklıf ini kabul 

etmedi. 

Roma, 30 (Radyo J - Ste· 
fani ajanıı bildiriyor: 

Amerikanın bura ıeftrt, 
buıOn ltalya HarlclJe Nazırı 
Kont ClanoJu ziyaret et 
mtı ve Avuıturyadan kaçan 
ılyaıi adamlara yardım için 
Ruzveltın tenılbıle tetkll 
edilecek beynelmilel komi 
teJe ltalyanın da lttlraklnl 
rica etmittir. 

Kont Cıano; takip et 
mekte oldutu harici slyaıet 
dolay11ile ltal,anın bu ko· 
mlteye lttlrak edemlyeceil· 
ni ıef lre bildlrmlttir. 

•• 
.Açık 
Mebusluklar 

Ankara, 30 (Husuıi) 
Münhal mebuıluklara Dör
düncü Umumi MOfettlı 8. 
Tahıin Uzerle. inhisarlar Ve· 
ki.leli dlrektörleranden emek 
il ıubay B. Oımanın Parti t• 
rafından namzet göıterilece· 
ği ıa,Ienmektedır. 

,. •.....................• , 
: KOçOk Haberler : • • ........................... * vı,anadakl sefaretimi
zin llivı Ozerlne vazlfeıl 
Dlhayet bulan elçimiz Ah 
met Cevat memleketimize 
dönmlıtGr. * Bu seneki lzmlr fuarı
na Balkan deYletlerl de it· 
lirik edeceklerdir. * AnkaraJa ıelen Ame· 
rlkan ticaret beJ~tl lkttaat 
V eklletl ile temaılara bat. 
lamıttır. * Bulıarlıtan, ltabanın 
Habeılıtan fmparatorlulunu 
tanımıtar. 

Çocuk Eslrgtme Kurumunun Vildytl idare Htyttlnt 
Seçilıalt•r 

Çocuk Esirgeme Kurunu 
vılayel kongreıl dün aaat 
20 de Partide toplanmJttır. 
Kongrede muhteltf kaza ve 
nahı,elerln milmeaaillerı bu· 
luomuttur: 

Kongreyi Doktor H. Klmtl 
Seılioflu açmıf, kongre re 
iıliğine Sıhhiye Müdlirü B. 
Muhlis Suner, kallplığe Gi. 
mi Sakbat ayrıldıktan ıon· 
ra konuımalara batlanalmıı· 
hr. 

Ruzname mucibince çahı· 
ma raporu okunmuıtur. 

Hilmi Şeremetli, okunan 
rapordan bazı kazaların iı· 
tenen maliimah 16ndermtı 

oldukları anlaııldıiından, 
bunların faaliyetlerinin art · 
tmlmaaı için çahıılmaaı dt
leiinde bulunmuıtur. 

Kurum Baıkanı Doktor 8. 
Kamil Seılioilu izahat ver· 
mit ve merkezin bu huıuı
takl çalaımalarını HJmıthr. 
Bu mevzu üzerinde Doktor 
B. Ekrem, Daimi Encilmea 
azaıandan 8 Sallhattin Yilcel 
fikir ve mütalealarmı bildir· 
mitlerdir. Neticede bu vazı 
Jette bulunan kazaların ku· 
rumlarana, bu lıtejln kon· 
gre dileji meyanında bir 
kere daha bildirtlmeıl karar
laıtırılmııtır. 

Muvazenel heaabiyenln 
tetkiki ve bütcelerln taıdlkl 
baklnnda ıöz alan Avukat 
8 . Nı,azt Akyilrek bunların 
konırece tetkiki ıekll ve 
uıulCl hakkında söz almıt, 
neticede bunlar1D yeni ıeçt
lecek idare heJetlnce tetkik 
olunmaaı muvafık bulunmut. 
tur. Ôğretmen Okulu Yardi· 
rektörü B Ziyanan kurum 
varıdabnın arttırılmaıı için 
bazı daire ve müe11eaelerde 
Çocuk Eıirıeme Kurumu 
pullarının lcab eden y~rlerde 
kullaaılmaaına teıebbGı edil
mesi hakkındaki dilell de 
keza kabul edtlmlttlr. 
8 Hilmi Yırcab toplanan 
kurban derilerinden Çocuk 
Eılrıeme Kurumu Genel 
M e r k e • l n e &Jrılaa 
biıaeden bir mıktar1aın •da 
kollarına verılmeıl için Ge · 
nel Merkez laeyetlndea te -
._.,,.atta. bulaalmua tlı-

leilnde bulunmuttur. 
8. Hilmi Şeremetll '6• 

alarak, hükümetln bu uıulil 
b ır prenıfp olarak kabul 
etmeıi itibarile ıetlrllebtl

mealne lmkin ıöremed•ilnl 
ıa,lemtı, baı 6fretmenler
den Cevdet Demiray da eıa· 
ıen geçen yılda böyle bir dı
ieğın yapıldıjmı. o zaman da 
kabul edllmediilne 16re bun· 
dan sarfınazar edtlmeıl. 

nln doiru olacalı kanaatin· 
de buluadufunu anlatmıt, 
teklıfler reye konularak bu 
dilekten vazıeçtlm•ttlr. 

Doktor 8. Klmtl Seoaliol
lunun teklifi ile blhilklere 
tazim ve ıaygı telıraflar1 

çekilmeıl lttıfakla kabul edtl
mııttr . 

Ankarada yapılacak Genel 
Merkez kongrealne Milli MG
daf aa Bakanı aaylavımız Ge· 
neral Kazım Ôzalp, yine .. ,. 
lavlarımızdan 8. Hayrettin 
Karan ile eıkl Nylavlardan 
B Fahri Tirit aeçtlmltlerdtr. 

Gizli reyle J&pılan mer· 
kez heyeti ıeçlml t6Jlece 
nellcelenmtıtlr: 

Doktor Kimil Seılloilu, 
Feyzi Sözener, Doktor~ar
dan Halit Ozel, Ekrem BaJ• 
sal, Muhllı ~uner, Hilmi 
Şeremetlt, Sallbattln YG 
cel, Ôiretmen okulu Jardl· 
rektörCl Ztya, Bat6fret
menlerden Niyazi S6lımen, 

F alk Ôzçellk, Cevdet De· 
mlray, izzet Tan, Vlllyet 
evrak kaleminden Glml Sak
bat. tüccardan Ht1ml Y~rca· 
lı, Doktor Raif Demiralp .. 

Yıtiyet idırı heyeti 
Merkez heyeti de kendi 

araaından vdlyet idare h• 
yetini ayarmııhr. B. Sall· 
battln Yücel, eıkl idare be · 
Jetinin lpkaaını teklif etmlf 
ve kabul edllmlttlr. Bunun 
Ozerlne idare heJetl fU te
kilde teıekkll etmııtlr: 

Doktor B. Klmll Seılloi· 
lu, 8. Hilmi Yırcalı, . 8. Nı. 
jazl Sllrmea, B. Faik Ôz· 
çelik, 8 izzet Tan, 8. Ce•· 
det Demiray, B. Glml Sair 
bat. 

Çocuk Eılraeme Karama· 
DUn .... yaptılı YlllJet k•

( S...u llırlllel •"•ela ) 
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1 Yabancı Gazeteler il .. ı: ı; 
rşıs a omanya .. ~-----------~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Bükreı, -
Rom o basını, Almanya

nın Avusturyayı bilfiil iıga· 
llyle netlcf'lenen hadise hak· 
kındakl komanterlerfne de 
vam etmektedir. 

Sağlar, Almanların tıbu 
hareketini nasyonalizmin bü. 
yük bar zaferi olarak gös · 
termekte ve alkıılamakta
dırlar. Dığer tarafta, duy· 
guda ve görütde herkesin 
serbest olduğunu kabul et 
mekle beraber vatanın yük· 
sek menfaatleri mevzu bah· 
solduğu fU sıralarda temsil 
edilen harici siyasete uygun 
düıecek fhtiyetlı hareketin 
en iyi bir hareket olacağına 
iıaret ederek sağların bu te 
zabüratını protesto etmek
tedirler. 

Neteklm milli liberal par 
tisi organı Vtıtorul gazetesi 
'"dahili ile harici uaaında,, 
baılaklı bir baımakaleslnde, 
ciddiyeti, hl ç bir kimsenin 
nazarından kaçmıyan harici 
hadiseler, malQm mehafilJere 
mensup gazetelerin zamirle
rini izhara vesile teıkıl etti· 
fine, kendilerine nuyonaliıt 
ıusu veren ve vatanlarının 

menfatlerfni sıkı bir ıurette 
temsil etmeleri lcabeden bu 
gazeteler, Avusturyanm uğ · 
radığı f eli ketten büyük bir 
sevinç duyduklarına ve bir 
memleketin harici sfyaseseU 
objektif muhatemelHin ve 
onun hususi menf aatlerlnfn 
kati neticeleri olması )azım 
geldiflne İfıtret ederek ıöyle 
diyor: 

Hız, doğrudan doğruya 
faaliyetler ue emrivaktler 
gibi beynelmtlel ıtyaaete cebri 
ve şiddet taraftarı deği · 
liz. Bu, yalnız baıkaları fçin 
değil bizim için de bir teh 
dittlr. Btz, bir hakka lali· 
naden Avrupada bulunuyo· 
ruz . Muahedelerden mebean 
eden beynelmilel vaziyeti · 
mlzin kuvvetine lttmad et· 
mek ' lğl mlz lazımdır. 

Hugünkü Romanya hak· 
kın bir mahsülüdür O, 
emnlvett, tı bu hukuki va
zıyetten almaktadır. Roman 
yanın coğrAfi ve siyasi va· 
zlvetı tPdbirli \'e ihtiyatlı 

bulunmRğı icap ettirmekte 
dır . Har ci siyasette sabit 
hır fıktr felaketi mucibttr. 

B zce malum bul~.ınan bazı 
mehafillerln beynelmilel ha 
diselerden ietif ade ettiklerini 
ve Avrupndaki bazı slyui 
orduların muvaffal<iveti, biz
deki b r takım siyasetlerin 
muvaff aldyeti için kiti ge 
leceğl telakkisinde bulunan
ları dıı btlivoruz. 

ller iyi Romen bu sapma 
hareketini telın etmelidir." 

Profesör Yorganın Nea 
mul Romanese gllzetesi de, 
Romen mllleti~e, ııağı ve 
solu bir taraf ıı bırakarak 

yalnız. Vl\tanı ve mlllett dü 
oünmeler ıni tavsiye ettikten 
sonra ezcümle şöyle diyor: 

"Son vaziyetlerden sonra 
en nğır endişeyi kendi ruh· 
larımızda hiıııetmeliylz Bı. 

ze verılen veya verilecek 
olan bilumum teminat, hiç 
bir z man kendi maddi ve 
mane\İ kuvvetimiz kadar• 
olamaz Bu kuvvetin hüyü 

m eG·ne g ce ve gündüz ça 
lışmalıyız. 

· Halbuki aramızda bulu 
nan bazı kimselerde öyle 
vaziyeti r görüyoruz ld. bun. 

lar hiç bir zaman bizim 
sayılamaz ve Romen men· 
f aatlerlne, Romen m i l -
letınln tnktıafına, hatta mtl 
let!n muafazanna hadim ol 
amez. Bazı kimseler, garpta 
tahaddüs eden bir vıtziyetin. 
k~ndilerini iktidar n evkilne 
getirecf'ğlni zannediyorlar. 
Diğerleri de Avusturyada 
cereyan eden hadiseyi giiya 
bizim memleketimize aidmit 
gibi teald ediyorlar 

Roma vicdanının hunlara 
5Öyliyeceğt söz ancak ıudur: 
Ne 1ağa, ne sola yalnız mil 
Jete ve vatanll ,, 

Untveuul gazeteaa hak ile 
kuvvet arasında adlı maka 
leılnde, Loodrada, Parlate. 
Vaılngtonda ve Moıkovada 
baıvekll l erln veyahut hari
ciye nazırlarının, hak ıle 

kuvvetten, muahedelerden, 
beynel m llel tarı hhüdlerden 
ve sulhün kurtarılmasından 
bahseden beyanatlarında 

A ~usturyadan asla mevzuu 
bahs etmedıklerlne fıaret 

ederek ıöyle diyor: 
"Şimdiye kadar beynel · 

milel kanunlara kartı göıte · 
rilen itaatatzlikler, küçük 
milletlerin tamamiyeti mül 
klyelerınl veya lstıklillerini 
tehdit etmtıttr. Bütün sulh 
cü devletler, btlbaaaa büyük 
devletler, mılletletlerira iatJk· 
hallerine taalluk eden bu 
meseleyi tezekkür etmelidir 
ler 

Sovyet Ruııya bu meıele
yi, MilJetler Cemiyati kad-
rosu dahtlinde ve}'a hariçte 
diğer devletlerle müzakere 
etmeğe ve lazımgelen ted
birleri almağa hazırdır Bu· 
gün ıulhü ıuzu eden bütün 
nevletler, btlhBua büyük 
devletler kati bir vaziyet 
alacak olurlarsa barıı kur· 
tarıla bilecektir. Lltvinof, 
müşrerek faaliyet müsmir 
bir netice vermedıği takdir· 
de Sovyet Ruıyanın tek ba 
fma hareket edebileceğini, 
Çekoıı)ovakya aleyhine vaki 
olacak tecavüzün de harbe 
müncf!r olc11ğını toylemtıtir. 

Litvinofun teldıf ettiği 
bu konfransa, Almaoya, ltaı. 
ya ve Japonyanın l§tirak 
edecekleri ıüphelıdir İıbu 
devletlerin ademi lttirakleri 
ile meydana gelt':cek teıek
kül df" bu dört devletin 
aleyhine bir koaliılyon man 
zara$t irae edecektir. 

İıte bu heyanat. Avuıtur 
ya hadiselerinin uyandırdığı 
aluı tesirlerdir. Anşl us an
cak, diplomatik aksülamel. 
leri uyandırdı. Anılusun ta - j 
hakkuku, pek yakın olan teh 
ilkeler karımnda gözlerı dö 1 

rt açtı Bugün büyük deviet· ı 
ler için ağır meıuliyetler de-
ruhde etmek ve roüstacel • 
kararlar almak zamanı gel 
mlştir. Hakka istlnad eden 
beynelmilel n izam ve lntiza · 
mı mu haf aza ~tmek husu 
sunda büyük devletler ara
sında bir teaanüd tesisi lüz· 
umu ancak timdi tezekkür 
edllmeğe boılamışhr. 

Bu teıekkülü meydana 
getirmeje muvaffak olacak
lar mı? 

Küçük devletler bunu 
bekliyorlar. Onlar, yirmi ıe-

Bugünkü 
Türkiye 
'"Yorkıblre Observer,, ga

zetesinde Frank Longvvorth, 
yazıyor: 

"Küllıir politlkaımzın le 
mel toşz ctholetfr mücadt · 
ledir.,, 

K. ATATÜRK 
Türklyeden gelen banka· 

cılardan ve sanayicilerden 
müteıeb.ktl heyet Tüıklyeoin 
ikinci beı yıllık proğramma 
müzaharet temini maluadiy· 
le birkaç hafta daha mem 
leketimtzde kalacaktır. 

Bugünün Türkleri, tarih ve 
coğrafya kitaplarının göı 

terdiği Türklerden tamamly· 
le baıka bir milleti temıtl 
ediyorlar, çünkü ıon 15 ıe · 
ne içinde Türkiye yeniden 
doğmuı ve yeni bir hayata 
gJrmiıtlr. Eıki nizam orta-
dan kalkmıf ve onun yerlnt, 
önümüzdeki yüz yıl içinde 
Avrupa islerinde mühim bir 
rol oynıyacak olan yeni ve 
dinamik bir kuvvet almııtır. 
Bugüo yeni bir Türkiye doğ-
muı ve bu milletin iıtıkbali 
Mustafa Kemal Atatürkün 
vazettiği ıu prensibe tıti
nat etUrilmlflir: 

"Kültür pohti&samızın te 
mel taıı cehaletle mQcade 
l~dir •n 

Muharrir bundan sonra 
milli inkı l ibımızın memleke 
Umize getirdiği aay111z kıy
metli df.ğlılkhkler arasında 

fesin kaldırılması, h lafettn 
tlguı, Arap huf leri yerine 
Latin harflerinin kabulü, tes 
ettürüo kaldırılması, ilk tah · 
silin mecburi kılınma11, mil· 
Jet mekteplerinin ihdası ve 
kadınlara intihap hakkının 
verilmesi glbt bazı noktaları 
kaydettıkten sonra bülü

0

n bu 
ftlerı ıe11lz ve sadasız yük· 
ıek iradesiyle baıaran Ulu 
Önderimiz Atatürkün doğdu
ğu tarihten bugüne kadar 
ıerefle dolu hayatındaki bü· 
yük baıarılarını anlatıyor ve 
daha sonra Türkiyenln sana· 
yileıme hareketine geçerek 
sayıları günden güne artan 
fabrikalar hakkında izahat 
verdikten ıonra din ve ad · 
ltye sahL'larında yapılıın is· 
lihatı ve müdofaa kuvvet 
lerlnde tatbık edilen yenilık
leri sayıyor ve makalesinin 
sonunda ıöyle diyor: 

wl918 den ~onra Halkan 
devletleri, timdiye kadar 
alı~mıı oldukları daimi mu 
harebe ve mücadele yerine, 
sulh ve refaha kavuımuılar· 
dır 

Balkanların her tarafında 
ileri hareketler görülmekte 
dır; falcat bunlar arasında 
Türkiye, daima diğerlerine 

örnek olacak bir yol tut 
mu~tur. Ne mutlu o memle
ketlere ki, Türkün dostluğunu 
temin etntittir.,, 

kargaıahklBr, onların eseri 
değildir. Küçük devletler, 
larihın kendilerine bahıey · 

ledJği nktbette yaıamak is· 
tiyorlar. 

Bunların vaziyetleri bü · 
yük devletlerin siyasetlerine 
bağlıdır. 

Bugünkü vaz iyetin tahad 
düsünden mesu l olan hüyük 
devletler , bu hallerin teker· 

nedenberi kend ı mevcudi 
yetlerinln lstlnad ettiği hak· 
kıo ltudslyetfne tnandılar ve 
ha ya ti bir zaruret olan i!UI · 
hün idamesl için de aayü· 

' rürüne mani olmak çnrele 
rine de ııe.h iptlrler . Ziri\ hAk 

gayret gö11terdiler Bugün 
dünyayı harekete getiren 

kuvvetsiz muhafaza ve mü
dafaa edilemiyor 

S sığırhkta Dün Gece 
YangınÇıktı .. 

Bir Ev Tamamen Yandıktan 
Sonra Ateşin önü Alınabildi. · 
Susığırlık, 30 (Huıuıi) -

Bu gece saat üç ııralarında 
Han mahalleslnde yangın 
çıkmıf, bir ev tamamen yan· 
dıktan soDra aletin önü alı
nabilmi~tlr. 

Yangın; ıoba borusundan 
çıkan bacadan her nasılsa 

uker yanım yerine koıarak 
ateıin önüne geçmek lçln 

büyük bir gayret sarfetmlı· 
}erdir. 

Ev, ahıap olduğu için ta 
mamen yanmııtır. Yalnız 

yanındakı evlere sirayetine 
meydan vertlmemltlir At-e

tin b111tmlmasında alay ku

mandan muavini 8 . Cihangir 

He askerin büyük gayreti 
görü lmüttür. 

Yanan ev Serezlt Meh· 
met Alı adında birine aitti . 

. 
inşaat 

Yerlerinin 
Kontrolü 

Dojumevlnln temeli ka 
zılırken meydana çıkan ba · 
zı eserler üzerine vilayetin 
bu hususta tahkikata girtı· 

miı bulunduğunu yazmıttık. 

Vilayet bundan baıka ıu 11· 

rada yapılmasına baılanan 

Anafartalar caddesindeki Ev· 
kaf binası anası ile hüku 
met binası önünde havuz 
yapılmak üzere kazılmakta 

olan yeri de doiumevl toıaat 
yeri ile btrltkte kontrol al· 
tmda bulundurmayı karar 
laıtnmııtır . 

Bunun üzerine bu inıaat 

yerlerinin her birine ayrı ay 
rı kontrolörler konulmuıtur. 

ateıtn tavana sıçramaıından 
meydana gelmtıtır. Ateı bir · 
denbire büyümüı, uykudan 
korku içinde U)anan evde 
kiler heyecanla sokaia farlı · 

yarak haykırmağa baılamıı 
tır. Bekçiler vaııtaaile bele· 
diye yangından haberdar 
edtlmio, canavar düdüiünün 
öttürülmesi üzerine halk ve 

içinde Yağcı köyünden Adem-------------

~:::,~:.iti adında biri olu ı ısTAHRUL RADYOSU 1 

Çocuk Esirgeme Ku
rumu Toplantısı . 

(Baı tarafı birinci ıayfada) 
greslnde okunan faaltyet ra 
porunu aynen yazıyoruz: 

Kurumumuzun il dahilin 
de Balıkesir, Bürhaniye, Ed 
remil, Ayvalık, Gönen. Bal
ya, Bandırma, Suuğırlık, 

Dursunbey. Sındıraı, Btfa · 
dıç, Kepsüt , Havran, Zey. 

tinlı. İvrindi, Sa vaıtepe ol · 
mek üzere 16 kolu vardır. 

Balıkesir merkez kolu ra
poru 28 · 3 · 938 tarihinde 
toplanan kurultayda okun 
duğu için bütün teferruaUle 
tekrarına lüzum görmüyo 
ruz hulaaatan: 

Halıkeatr: 460 Çocuk rey 
dtrmif, 100 okul ta lebeaine 
5 ay devam etmek üzere 
ııcak yemek vermiı. 50 ço 
cuğu ıünnet etllrmif, 500 
okul okuruna'. kitap, defter, 
kalem gtbi ders.levazımı ver · 
mlf, 456 çocuk muayene ve 
tedavi edılmlt fakirlerin i lacı 

nı parasız vermif, 120 okul 
talebesine de ıubat . 938 ip· 
ttdaaındanbeti sıcak yemek 
vermekte olup bu yardım 

yaz tatiline kadar devam 
edecektir. 

Erdek: Murabbaı ıeçim 

mazbatulle Umumi Meclis 
ten 25U liralık tahıiaa t ve 
rilmit olması keyfiyeti doğ · 

ru ise bu tahılsatm gönde· 
rilmeai hakkındaki konire 
dileğı gelmit ise ile bütce 
ve faaliyet raporu alınama 
mı ıtır. 

Balya: İdare heyeti ile 
delege ıeçim mazbatası 

geldi. Üye adedi 60 dan 
~45 ıe çıkarılmııtır . Ueı ay, 
fakir okul yavrularına sıcak 

yemek, 1 O çocuğa da 
giyecek temin edilmitlir. 
12 çocuğun kitap ve def· 
terleri, 1 O çocuğa ayakkal11, 
15 çocuğa mektep elbisesi. 
7 asker aıleıfnin çocu~una 
20 ltra p•ra yardımı yapıl 

mııtır Kuruma demirbt'ş 
olarak kırk tabak ahnmıftır 

Gönen: Yeni idare heyeti 
geldi Faaliyet raporu ve 
bütcelerj gelmedi 

Ayvalık: Bütce, murahhas 
ve ide.re heyeti seçim maz 

bata11 ile faaliyet raporu 
geldi. Elde edilen gelir niı 
betinde klmseılz yavrulara 
yardım edilmıı . bilbaua bu 
sene hasta yavruların sıtma 
salgınında muayene ve mu· 
aleceleri mecc&nen temin 
edilmtı. ~ 94 çocuk baıtan 
aıağı geydlrilmıı, çocuklar 
çocuk bayramında denizde 
motörler He gezdlrilmit ve 
sinemaya meccanen girme 
lerl temin edilmfttir. 

Kep~üt: Bütce ile delf'ge 
ve idare heyeti mazbatası 

geldi. Faaliyet raporu alına
madı. 

Savaıtepe: BOtce, faali
yet raporu ve delege maz· 
batası geldi. Geçen seneki 
idare heyetinin gösterdikleri 
değerlı çalıtmalannden do 
layı aynen~ ibka edilmiı ler, · 
63 çocuk va lidesine süt da 

ğınl mıf. 551 çocuk beslenmlı, 
63 çocuk sünnet ettirilm ıı 
54 çocuğa ayakkabı verllmit 
63 çocuğa entarı, ı6 çocu 
ğa para, 59 çocuğa gi)•ec~k 

38 çocuğa çorap ve 42 ço· 
cuğa da kasket verilmiştir 

.::>usıiırlık: Bütce, d P-iege 
ve idare heyeti seçim maz 
hataları geldi. F a~liyet ra · 
poru alınamadı. 

Sındırgı: Murahhas seçim 
mazbatası g~ldı. 2;i Nısanda 
25 fakir okul çocuğuna elbise, 
ayakkabı , çorap almmıı, 20 
çocuğun kitap ve defteri, 44 
fakır ya vruoun kundura ço 
rap vesatr giyeceği temin 
edilmlttir. Bu okul bir ıene 
içinde 41 1 lira varidat elde 
etmittlr .. 

Dursunbey: Bütce. idare 
heyetile delege seçim maz · 
batıısı geldi 

Biğadıç: llütce, idare hey 
etile delege seçim ma'l:batu 
sı alıadı Faaliyet raporu 
almamada. 

lvrtndı: Büh:e delege seçim 
mazbatası alındı faki ı dare 

heyeti yeni seçimde ayorn 
ipka edilmiıtir. 

Bürhanlye: delege seçim 
mazbatası alınmıı isede büt· 

3 l-Maıt-1938 Puııımba 
Ôğle Neırlyah: 
12.30: Plakla Türk muıl 

kisi. 12 50: Ha vadıı. 13 05: 
Plakla Türk muılktsı. 13.30 
Muhteli( plik neırlyatı . 

Akıam Neırlyatı: 
18 30: Çocuk tlyalrosu 

(Firuz dönüyor). 19.15· Spor 
müsahabeleri: Eıref Şefik . 
19.55: Borsa haberleri. 20: 
Muzaffer İlkar ve arkadaıları 
tarafından Türk muılki · 
ıl ve hak ıarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20 48. Ömer 
Rıza tarafından Arapça ıöy 
lev.21: Radife ve arkadaıları 
tarafından Türk musikisi ve 
halk ıarkıları , (Saat ayarı) 

21.45 . Orkestra. 22.15. 
Ajanı haberleri 22.30. Plak· 
la sololar, opera ve operet 
parçaları. 22.50 Son haber
ler ve ertesi günün proir• · 
mı. 

- Ankara Radyosu -
Öğ le Nrıriyatı: 
12.30: Muhtelıf plak neı -

rlyatı. 12 50: Plak: Türk 
musikis i ve halk ıarkıları: 

1 J.15: 0dhili ve harici ha
berler. 

ı 7 30: lnkilap de r s 1 c r i 

[Ha lkevinden naklen) 
Akısm Neırlyatı: 

18.30: Plakla danı musl· 
kisi l 9 l 5: Türk musikisi ve 
halk ıarkıları (Makbule Ça 
kar ve arkadaıları) 20: Saat 
ayarı ve Arapça neıriyat. 

20.15: Radyofonik temıil 21: 
Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
21 .15: Stüdyo Hlon orkest
rası. 22: Ajanı haberleri . 22 · 
15: Yarınkı proğram. 

çe ve idare heyeti seçim 
mazbatası, faaltyet raporu 
alınamadı. 

Bandarma, Edremit, Hav 
ran, Z.eyttnliden de biç bit 
malumat olınamamııtır . 

938 Yılı bütcelerinin tet-
kikinde Halıkesır merkeı: 

1 kazasının (2500), Ayvalığırı 

(227) lira (5 ) kurut, Kepıü· 
dün (8 l ). Dursun beyin ( 19 J) 
lira (54) kurut, SavıııtepeniP 
{ 165} lira (50) kuruı, Susı· 

ğırlığın ( 132), İvrındinin (50), 
Btğadıcın { 140) lira ( 40) ko· . 
ruf gelir ve girterlerl oldu .. 
iunu arz ederiz 
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YAZAN: 

..ı uıılcal Kasım Sami Payll dır kt, ben de sizi seviyorum. 

"Şahıiyetto zevali · Mal-
36-

- Alo Alo. Sen misfn Fe. 

rtha . İki saattir seni bek 

lıyorum, neden geç kaldın? 

Derdemez onun: 

Son cümlesi çok hafıf bir 

surette Faik Sabrtnin kulak 

larına gelebilmiıta . Çok haf tf 
l§ıltiğl bu ıoo cümlf'"mut laka 

lıuın hhıiat,, baılığı altmda 

ki rnakalernde arz ve izah 
edtldtfı veçhlle fealh ve lo 

fiaah sebeplerinden biri ile 

zeval bulan hükmi ıahslyet 
lerdeo kalan mallarm nere· 

lere intikal edeceği hakkın · 
da, bilgim derecesinde izahat 
verılrnııti. 

Ahvali mezküre dolay18iy· 

le ıabıtyetlerl nihayet bulan 

hlkmi tahaılar bir taıf iyeye 
tibldlr. 

Netektm 51 ncl madde bu 
( hükmi ıahıılann malları 
kooperatif ve tlrketlere tahıiı 
edıleo ahkama tevfakan taa
flye olunacatınt) göıterlyor. 
Taıflye demek, bir ıeyi bir 
takırn alaka ve pürOzden 
tathır ile aafile•tirmek 
te 1 1 ... ' 111 z emek demek olmakla 
ahlc-b arru ıahılyede de muci 

i tnflıah bir hal zuhurun· 

da Pürüzleri kesilerek bir 
halı ~afiyete lnlulab ettirmek 
ve ternızlemekttr. 

Taıflye - Hükmi ıah11la
rın mevcut mallarının mıkla· 
'

1 tahkik ve teıblt edildik . 
~en ıonra bu mallardan 
orçlarının ödenmesi ve 

borçlar1 ödendıkten sonra 
terfye bir ıey artacak olur
ıa onun da nizamnamelerin 
de Yazılı hedef ve gaye ne 

:ae oraya veyahut müıtchik. 
eri beyinlerinde takıim edil· 

ıundakt kayda 

lir. 

iııuet edi 

Ondan sonra likldu törle· 

rin ıureti tayinlerı hakkında 

nfzamnamelerınde bir sarahat 
mevcut i6e o ıuretle, değil 

se me hken e tarafından ta 
yln olunur. 

Üçüncü bir derece ola 
rak da alacakl.lar çaiırılarak 
alacaklarının miktarı bir def 
teri mahıuıl\ kaydedılir 

M• vcut malları ıatılarıt k 
borçları ödenir. 

İıte vazn kanunun 51 ncl 
maddede (hükmj ıahısların 

malları kooperatif ve ıırketlere 
tatbik edilen ahkama tevfi
kan tatbik olunur) demekte 
ki maksat ve gayesı de bun 

dan ibarettir • 

Tıp Aleminde 

lnkilap 
Yapacak 
Bir keşif 

Avrupa gazeteleri, Alman 

yada yapılan ve oımdı de bir 
Franaız doktorunun Fr.ınsada 

tatbik etmeğe çalı§hğı ıa

yanı hayret bır lı.eıift~n bah· 
ıetmektedırler . 

X Suaları sayesinde tama· 

miyle ıeffaf filımier elde et 
mek ımkaoıoı veı mlş olen 
bu keefın, ılim dünyumda 
ve bılhasıa tıp aleminde bü
yük bir inkılap yapacağına 
fÜphe görülmemektedır . 

ilk defa göıteıi l en bu ıef · 
faf fılıml seyrelmiş olanlar, 
inıana adeta heyecan vuen 

sahneler i<nrıısında kalmıı 

lardar. Meseli, bafını tarı 
yan bir kııdm birdenbire, 

beyaz perdede ıeff afiaımı~ . 

- Gelemiveceğlm Bu gün 

kabil değıl. Ştmdt ıu anda 
çok müıkül bir vaziyette 
v e s t z d . e n ufak bir 

yardım istemek fçln te 
lefonu açmıt bulunuyorum. 
Siz . Okadar iyi bir lnaan· 

sınız ki.. Ümid ederim . Bu 
arzuma hayır demiyeceksl · 

niz. Hem istediğim ıey sızin 
maddi, manevi bır fedakar 

lığınızı da icap ettirmez. 

Uf ak bir yalan. Bakınız an· 

latayım: Bu gün ben evd'°n 

çıkhğım zaman anneme, o 
kağıtlar ıçin ıize geleceğimı 

söylemiıtlm, Şımdt annem 

sizde olduğumu biliyor. Şüp 
heleoırde beni, aızden ıorar 

sa lÜlfen "ut beıte ıiıe 

uğradığımı ve telefon eltığı 

dakl\(ada yanınızda bulun 

duğumu söylersiniz ı\nla 

dıoız mı tlay Faık Sabri . 

Zavallı f uık Sabrı kısık 

kısık cümlelerle: 

Anladım anladım .. Ev· 
et evet. dıyebildı. 

Ve tekrar, bütün dık 

katıle dinlemeğe baıladı. 

Sütun kblbımlc sıze 

teıekl.ür ederim Bunun tçın 

.. 
feri hanın mikrofonu ftğı-
zından uzaklaıtırdığı bfr 11 

rada söylenmlt olacakta Ev 
et ihtimal. bu ıöz lerl, arka· 

sında kedıainl bekliyen ba~lia 
blrlıine söyledikten ıonra 

dudaklarını ona teslim edl 

yordu Telefondaki ıes çok 
tan kesildiği halde bır tür 

lii mikrofonu ehnden bırak· 
madı Kulakları meçhul ve 
karanlık yerlerdeki esrarı 
yırtmak, anlamak ister gibi 

dıkkat kuilmltti Epey lıek · 
ledi, beklerken aolıyamadı· 
ğı bir takım mırıldanmalar, 
ıakrak ve ıen gülüımelt>r it 
itti Sonra mlkrofoııun yerine 
konulduğunu anlfttan bir gü· 

rültü ve sonra derıo bir ıü 
!tüt .. 

Faik Sabı i telefonu bırak· 
tı. Koparacakmıı aıbt ıaç · 

larmı ellerıle çekerek, ıaı · 
kın ve bitap gezıntyor, önü 

ne çıkan her ıeyl ıuurıuz 

bır suretle devırıyordu. Bir 
an wühım bir ıey hatır· 

lamıı gilıi, ellerini maaaya 
vurdu ve meyuune haykırdı: 

( Huyır .. Hiç bir zaman ) 

• Dedi ve ıapkıumı alarak ac · 
-------------- ~ mwww 

negıdır. Diğer taraftan, ken 

dıaine verilen gıdalıı rın bo 

yandıgı bir adBrndaki huım 
ıusfh larının hepsi görülebıl· 

mi ıtır 

rneıi ile hasıl olur Bundan 
baıka alacaklıların arzu ve 
rnuva.f ak ata ile bir üçüncü 
ıahsa alacak ve borçları de
vrolunmak sureti ile de 

ikinci bir ıekilde tasfiye ya
Pllabtlır. Taaflyede bılhasea 
nazarıdıkkate alınacak ıey

ler - birinci derecede tas

fiye edilecek olan hükmi 

ıahıı, ıtrket gibi teıctle tabi 

-hkamı ıahsl yeden ise bu 

bapt'll<i karar sicli ma bsu 
iskeletleımlı ve tarak, kor · 

1 kunç bir kıtfatasaoın üz .. rln 

de gidip gelmeğe bHtlamış 

tır Gıtara ça lan yakı~ıklı bir 

delıkanlırıın da, aynı V<'Çhi

İe değiotlği ve L>ır iskeletin 
gıtar çaldığı görülmüştür. 

Bundan baıka, yuu.urtlamak 
üzere bulunan hır tn vuğun 

ıçlnde, yumurtanın seyri ta · 

l<ıp edilmıştrr F kat' ~n'."şa· 
yunı hayret olan sahne, ken· 

dıııne X ıual11rınm geçeml 
yeceğı gıızla rla enjeksiyon 
yapılan· bı r ·kedinin teneffüs 

cıhazının en ince tefcrrüBt 
ve hareketlerine vorıncıya 

kadar takip edilebildığl 11ah 

Bu şeffaf filiml~rln, tıp 

alem ndeki ınkişaf ve teKa 
mülü bir knt dllha arttırf\ 

cağına muhakkak nozarıle 

balulmaldndır Çünkü bazı 

tefh sler ıçin .X ~mıh fillrnle· 
r n büyük faydaları olacok 
ve hu } eni teknl k, henüz 
iyi bıl.nm lyen fonkıiyonların 

tetkikinde \ok hüyü , bir rol 
oynıyac,. ktır 

Ah! Ya! 

~prague. bir randevü 
rnOıaadeıl istemek için o 
akıanı Voodburyı çağarmıı 

Ah! Sprague, Voodbu· 
tiyl DQ w 

• rmegl neden arzu et 
tlftnı ıöylernıı mt? 

w - Sımaıonı Böylemedi 
glni iddia edıyor Ona göre 
Sprague yalnaz randvüyü 

kararlaıtarmıı ve hemen te 
lefonu k •pAm&f. 

Slmmons bildiklt rıni 
••nkı lnbikten ıızdırıyor ve 
bunlar ~ d . k 1 bgzın an birer buer 

oparmak lazım. Bunu na· 
ııl 0irenebtldiutz? 

Strorn: 

b· Bir Parça sıkııtırdık. 
ıtazda kandırdık, dedi 

Grane bir müddet dü 
tündü. 

- Voodburyt lf'lefon et · 
Ole meıeleslnden dolaya sor 
lluya çektiniz u i? 

... - Tabii, onu kabul etti . 
Rint iti f d • ra e lyor. Fakat Spra· 
!uenın ıöylediğlni bilmedi 
Rinde · 

ıarar edıyor 

1 
- - Onu beyhude yere bek 

1 Y~rek meraka düfmemıı 
rni? 

S Evet, o anda, fakat 
Praguenin uğradığı kaza 

Yı -ğ 0 renince endi•e etme· 
lt\lı ' y 

Grane pencereye cloğru 

bır kaç .tdım yürüdü . 
Söze inanmak üıere ha 

zır l anımıı iae bu işt ,. h er şe\ 

müke mmel bir surt-tte mnn 

tıki görünüyor. Fakat bır 

defa ıtimnhızlık uynrıınca 

her ıey şüpheli 7anned ıl iyo·. 

Voodburynln be} anR 
tında anormal hiç bır§ey 

görn.üyorum . 

Fılho kıka, z(t.hlren. hıç 
bır anormallik yoİ<, yalnız · 

ca bu randevüdcn bahıetme 
mıı olmasını garip buluyo · 

rum Öldürüldüğü tılııam o 
tıısana beklerse, bunu gizle· 

memesi ıcap eder. 

- Bır ıöfer taraf mdan 

ezilmekte hıçblr cararenglz

lik yok. 
Grane ıapkanaa alırken: 
- Ben zannetmıyorum, 

deda. 
Strom güçlükle kalkarak: 
- Bir dakıka, dedi. Si · 

ze göre Sprague Voodburyi 

neden görme k lıtemitllr? 
Vood bury ona btr fi 

kir danışmıı dalgıç Peter Fın 
negan empermeabl elhlf;esını 

ve kur~un tabanlı ayokkap 
larına geyince mavi gözlerinin 

,a~kın bakı,ını Grane-yc çe 

virdi 
Bır İngiliz anahtarına 
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Kırmızıya bovanım{' olan 
küçük bır romorkörclt"'. G. 

Patrlcınııan hnma lrnrışık 

güvertesi üzerinde, avakt11 
idıler. Vrtgiey Buıld lng dom
bazına bağ'ı, kn trnnlı bır 

halftt onları ceryanın sürük· 
lemestrıe mani oluyordu; 
teffaf, h-emen h men r(;nk 
siz bir duman bacadan çı 
kıyordu 

Madeni ne gıhi etya 

hulursanız getirmen zi isti 

yorum Hir İngiliz anahte.rı 
veya başlca bır şey. Pay 

Villiams size, eraştnmaları

rııza nereden başla manız 
icıtp ettiğini işaret etti mi? 

Evet, şu nokta ile. 

öbür ttırafa ba ğlanmış men 

dil M8SI 

Dalgıç: 

dl N hırin otuı: kııde-m · 
den f z s de-rio 1iğı yok Vf' 

çok ~ükürkı. büyük btr me 
safedekl maden parçaleıı 
çekebi ıec~k bir elektrık 

mıknatrnım da var . ltf! ne za 
man batılıyacağn11. 

Geceye kalmamak iç 
ın derhal 

Da l gıç bağırdı: 

Clıarley. 

Odadan kasketli 
fek bir adam çıktı 
tan körleterek, 
kırptı. 

ufRk te· 

ve ııık 
gözlerini 

Macb 
verfnız ve 

tndığlmi haber 

hala tı tutn ağa 
gehnız 

Adam tcredciüt etti. 

- Peşin mangiz aldınız 
nJ&? 

Dalgıç sert cevap verdi: 

Reni budala mı zanne 

ele acele ıokağa fırladı. 
Ferıhanın bu ih netini ha· 

ber vermek için doğruca an· 

neıine gidiyordu. Onun iha 
netini bıldırmemek, onu sak· 
lamak ha. Hayır, onu , kcn 

disanden alan yabancıdan 
mutlaka kurtarmalı idi 

İhtiyar kadm a vuka 

tın pürtelit ve per tıan ha· 
linl gördüğü zaman pek faz . 

la merak etmiıti. Ona ne 
olmuıtu acbba. Hemen ıor 
du: 

- Bay Avukat ne oldu? 
Yoksa davamızı mı kay· 
bettin iz? 

Evet .. Kaybettım, kay· 
bettim.. Ben de beraber 
mahvoldum. 

Dediğini ııit~n ihtiyar ka
dın: 

- Çok yazık oldu bay 
Avukat . Fakat burada mah· 
volan siz değil, biz, benim 
kızım. 

- Hayır .. Hayır. Yalnız 

ben, eyvı.h çıldıracağım.Şey .. 
Şey . r eri ha . 

- Evet, zavallı FerJha 
çeyizıiz kaldı. 

Beni kızmızın çeyfzleri 
alakadar etmez. Ben, dava 

yi kaybetmedim. Size bat 
ka bir aey ıöyleaneğe gel 
dim Onu, onu ... 

Hangiılnl canım ? 
Ferıhaya. Ferlhanın bir 

sevglliıi vardır, hatta bu 

dakikada bile onun yanında 
bulunuyor. 

- Bay 

Evet, maalessef evet, Fe 
riha hem beoi, hem de ıizı 
aldatayot. 

İhtiyar k.:ıdın mesel~yi an-
lamıttı Kahkahaıını boğ 

mağa çahıarak Faik Sllbriyi 
dinliyordu. 

- Ferihayı çıldıraalye sevi· 
yorum. yenıin ederim ki 
onun bir.baıkaaanın olmasına 
asla. hıç bir zaman cnüsaade 
etmlyeceğtm . 

Dedı, fakat bu dakikada 
Ferlhaaıo anneılnfn, saçlarını 

okıamağa ve bir anne ıefkatl· 
le hıtap etmeğe baıladı~mı 
gördü. 

- Sevg li çocuğum, Feriha 
GQS!JCCS XCW &fil 

diyorsunuz 

llava tu l umbası ihtiyar 

gemiyi sıu sarak çalıımıya 

b şlada. 

Peter Fınnegan miife 
rinı yakaladı 

Granf':a : 

- Bana yardım ed~r mi
siniz? Dedi. 

Fakat Charley el ı ndeu 
mığferinı alda. 

- Bunu bana bırakmız, 
<laha ıyl olur, dedi. 

Martiler~ bakmakla eğle 
nen Vdliams arkadaşına doğ. 
ru ilerledı Ona: 

Ümıt ederim kı ne yaptı · 
ğıo:zı bılayoraunuz? 

Ben de zannederim, di
ye Cr"na cevap verdi 

Ualgıç bir halAt merdive· 

ni indi ve suya gelince ba

ııamağı bıraktı; onun, hava 
borusunu, kaim halatı ve 
Charley izah ettiği üzere 
elektrik mıknatıaını tutan 

bir diğer halatı yavaı yave~ 
çekerek l<aybolduğunu aör 
düler 

Bir kaç ıaniy~ sonra ha 
lat kımıldadı 

Charlt-y: 

Dipte, ıledi. 

l:lava lcabarcıkları yağlı 
suyun yüziind~ diğer sahile 
kadar bir yol çiziyorlardı 

:.A lrAı J 

buradadır, bu gün hiç bir 

yere gitmemfıUr. Onu elıoiz
den hiç btr kım.e alamaya· 

caktır. 

-Burada mı ? 
Genç adam ihtiyar kadı · 

nm gösterdiği kapıya doğru 

koıtu. Kapıyı birden açtı, 

orada mendili ağzmda, an 
lüıünü boğmaia çalJıan Fe· 
rıha ile karıı karoıya geldi. 

Hemen barid ve imlrane 
bır se1le bağırdı: 

Şımdl mi döndünOz? Ne· 
rede idioı:r. ? Çabuk ıöyle· 

yJnız. 

- Size yemin ederim ki , bu 

wün evden çıkmadım. 

· Mümkün değıl. Bana ni · 
çın telefon ettiniz? 

· - Artık bir karar verm~
nlzi iıtedlğimden .. Darılma-

yınız amma ılz çok tecrübe
ılz iıtıklardanaınıı Aylardan 

beri hakkımda besledlilniz 
hi11lyata itiraf et~eie cesa-

retiniz yoktu. Açıkca konuı· 

mağa bir türlü karar vere· 
medfnlz. 

f atk Sabri, bir ıey ıöyle· 
meden saktn ıakln Feriha· 

nın bu sözlerini dinliyor ve 

ciddi konuıup kanuımadıiı -
m anlamağa çalıııyordu 

Bır an çehresi buruıuk, 
kaıları çatık bir vaziyette 

Ferihayı kollar1ndan yakala· 
ladı, kuvvetle ıarala ve ba
ğırdı: 

- O halde biraz e•vel 
telefonda söyledtklerlolzden 

hangiıi doiru ? Feriha par
lak ve koyu yeııl g&zlerlnl 

oynatarak cevap verdi: 
Yalnız bir cümleıl: 

(Sizi sevdiğimi.) ,. ...................... .. 
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Mütece11tı bir martl ora· 

ya yaklaıtı, faket yiyecek 

htç bir ıey bulamıyarak 
hızlı bir uçu§la bir lafım 
ağzına doğru gitti. 

Charley: 

Tallloiz var ki nehir 
eskisi gibi göle dökülmüyor 

dedi, zira dalaıcın diple 
toplanan çamur içinde yü 

rümesl imkansız olurdu 

Şımdı ceryan gölden geliyor 
ve nehir yatağını tamamen 

temizliyor. Bazı nehirlerde 
de ceryanm fazla olması 
yüzünden dalgıç ayakta du· 
ramaz. 

l lava kabarcıkları durdular. 

Charley: 

- Birıey buldu, dedi . 
Btr anafor haaıl ederek 

dalgıç halat merdivene tır· 
menıyordu. Charley nalife· 

rin önündeki dairevi camı 

farkettl. 
Dalgıç: 
- işte inglllz anahtarınız 

diye oou göğertere fırlattı. 

Grane: 
Mükemmel! Bunun 

bulunmasına m e m n u n 
oldum, dedi. Fakat ben anah

tııırı bulduğunuz yer civarın· 

da başka. fey aramanızı lıti· 
yordum. 

SÜRÜYOR 
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Edrem;ı ısliye hu~uk 
Mahkemes;nden: 

Balya icra Memurluğundan: 

Edremfdin İbrahimce ma
halleılnden olup memleket 
hutaoeıf hasta bakıc111 Hü 
ıeyio kızı Fatma Aysel in 
müddelaal"yh kocası Edreml· 
din İbrahimce mahalleslndeo 
Alı Çavuı oğlu Mehmet aley
hine ikame eylediği boıan· 

ma dava11nın icra kılınmak
ta olan muhakemeılne müd 
dealeyh Mehmet namına çı· 
karılan da vetlyenfn ika met · 
gahının meçhultyeti hasebile 
btla tebliğ iade edtlmft ol
duğundan ilanen tebllaat ic
raeıoa karar verilerek mu 
hakemelerl 3 5·938 sala gü 
nü ıaat 14 de bıralcılmıı ol ·· 
duğundan müddeaaleyhtn 
"Yaktl mezkürde ya bizzat 
gelmeıl veya bir vekil gön
dermesi akli halde muhake
menin glyabında devam ede· 
celi davetiye makamına ka 
im olmak üzere ilan olunur. 

Kayıp şahadetname 
Komanova rüıtıyeılnden 

327 senesinde aldığım ıaba 

detnameml kaybettim. Ye 

nlslnt alacağımdan eıklıfnin 

hükmü olmadıiı ilan olunur. 

Balıkesir Karaoğlao 
mahallesinden Salim 

oğlu Eıref 

Borçdan dolayı mahcuz 
Baiyanm Ilıca köyünden mü 
teahhit Sıddık an Ilıca kö · 
yünde köy arkası, Bozlan. 
ve Oalanpınara mevkilerin 
de 3 parçada 240 lira mu

hammen kıymetli tarl:derı 

utılığa çıkarılmııtır. Bu bab· 
daki ıartnamest 25 3 938 
tarihinden ıttbaren dairemiz· 

Edremıt Aslıye Hukuk 
mahkemesinden: 

Edremidın Hamtdtye ma· 
hallesinden Bilal kızı Hayri I 
yenin müddeaaleyh Edremldin 
Soğanyemez mahallesinden 
İbrahim oğlu Yuımf aleyhi 
ne ikame ettiği iptali tcapu 
daveımın icra kılınan mu-
hakemesinde müddeaaleyh 
Osman namına çıkarılan gı· 

yap kararında müddeaaleyh 
Osmanm ikametgahının 

maçhuliyett hasebile btla 
tebliğ iade edtlmit olduiun
dan ilanen tebltğat icruına 
karar verilerek muhakeme 
}3.5. 938 günü saat 14 de 
bırakılmıt olduğundan mu 
alleyb Osmanın vakti mez 
kürda ya bizzat gelmesi veya 
bir vekil göndermesi gelme· 
dlğl veya vektl de gönder
mediği takdirde muhakeme· 
nln aıyabında bakılacağı gı
yap kararının tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Nahiyesi 
Çağıı 

Köyü Mevkii 
Gövem Çakaldere 

Çetmi nam çarııh 

Cinıi Hududu 
tarla Doğusu: dere, batısı: 

Himmet tarlası poy 
razı: Yıkma Kaya 
ve Kedili Kaya kıb· 
leıf çeıme 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yaztlı tarla Veli oğ 
lu Ferhadın atasından inUkalen mali iken 327 de ölümtle 
kar111 Zühre ve evlatları Fatma ve Döndü ve Huriye ve 
Zührentn de 333 de öliimlle evlatları Fatma ve Dudu ve 
Huriyeyi ve Döndünün de 336 d" btlanlet ôlümlle kardet 
lerl Fatma ve Huriyeye ve Huriyenin de 339 da bi!avelet 
•e zevc ölüm ile kardetl Fatmaya kaldıiandan bahisle na 
mana teıçtl edılmeıl lıtenildtğinden tahkjkat yapmak için 
10 4 938 pazar günü mahalline memur göndertlt'cektir. Bu 
yer hakkında bundan baıka bir hak iddla1ında bulunanlar 
"Yarıa bu günler içinde yazı ile Balıkesir tapu sicil maha · 
fızlığma veyahut mahalÜoe gelecek memura müracaatları 
liizumu tlan olunur. 

de açık buluodurulmakıadır. 
Birinci arttırıra günü: 

25·4 938 pazartesi günü sa 

at 15 de Balya icra daire· 
sinde yapılacaktır. O gün 
talip çıkmaz veya verlİen 

pey haddilayıkını bulmazsa 
10 5 938 salı günü ayna sa 
atte ıkind arthrması yapı· 

lacaktır. 

Arttırmaya ittlrak için 
ktymeti muhammlnenin yüz 

de yedi buçuğu nfsbetinde 
pey veya milli bir banka 
om teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

ipotek ıahtbl alacaklılarla 
dığer alakadarların ve irti

fak hakkı sahiplerinin iAY· 

l'i menkul üzerindeki hak
larına huıusıle f atz ve ma
rafa dair olan iddialarını 

itbu ilan tarihinden ltıbarı:n 

40 gün içinde evrak müs 
bitelerile birlikte memuriye 
timize bildirmeleri icap eder 
Aks! takdirde hakları Tapu 
Sıcılil" Hbıt olmadıkca sa -
ht bedelinin paylaımaım 
dan harç kalırlar. 

Gösterilen günde arttır· 

maya iıttrak edenler arttır · 

ma ıartnameıini okumuı ve 
lü~umlu malümab almıt ve 
bunları l<abul etmlf ad ve 
itibar olunurlar. 

Tayin edilen zamanda 
gayri men"fıl üç defa ba 
ğırıldıktan sonra en çok ar 

tırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhanımen 

kıymetin yüzde yetmiş beıi · 
nl bulmaz veya ıahı tstl 
yenin alacağma rüchani olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri men
kul ile temin edllml§ ala 
caklarının mecmuundan fa 
zlaya çıkmazsa en çok ar· 
tıranın taahhüdü bakı lcalmak 
üzere arttırma onbeı giin 
daha temdit ve on betinci 
günü aynı Halle yapılacak 

arttırmada bedeli sahı iste· 
yenin alacaiına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edllmit 
alacakları mecmuundan faz 
laya çıkmak ıartile en çok 
arttırarıa ihale edilir . Böyle 

Sındırgı Kaymakamlığından: 
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bir bedel elde edilmezse Balıkesir Vilayet 
ihale yapılamaz ve ıatıı ta· ı 
lebi düıer D • · E Ü · d 

Gayri menkül kendiıine j Qlml ne menın en: 
ihale olunan kimse derhal J - Kapalı zarf usultle ekstltmeğe konulan tı; Edremttte 

veya verllen mühlet içinde 
parayı vermezıe ihale kara 
rı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifde 
bulunan kimse arzetmlt ol· 
duğu bedelle almağa razı 

oluna ona, razı almaz veya 
bulunamazsa hemen on bet 
gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana 

thl\le edilir lkı ihale ara-
sındaki fark ve geçen gün
ler için yüzde beıden hesep 
o1unacak faiz ve diğer za 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmakıızın memurl yetlmiz
ce alacıdan tahsil olunur. 

Mezkur tarlaların yukarıda 
gösterilen 25 4 938 tarihinde 
Balya fcra memurluğu oda
sında iıbu ilan v~ gösterilen 
arttırma ıartnamest datresı 

nde ıatılacağı ilan olur.ur 
1 3 

yeniden yapılacak ilk okul inıaatı olup keıtf bedeli 26941 
lira 16 kuruıtur. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuruıtur 

2 - 8u işe alt evrak ıuolardır: 

Proje. meıaha cetveli, keıtfname, mukavele projesi, 
bayındarlık genel ıartname11 

lsttyenler bu evrakı vilayet nafta müdürlüğünde veya 
daimi encümen kaleminde görebilirler. 

3 · Ekıiltme 4 . Nisan 938 tarihiude pazarteıf günü 
saat 15 de Balıkesir vilayeti hükumet binasında müteıek 
kil daimi encümen odasmda yapılacaktır 

4 Eluiltmeğe girebilmek için 1938 yılı ticaret vesi 
kası ve müvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına 

dair makbu-ı veya ıayanı kabul banka mektubtle ve 1938 
yılı için nafıa vekaletinden alınmıı ve bu nevi itlere gir· 
meye salahiyet veren ınütehatlık veıtkuının ibrazı meırut 
olduğundan tıleklilerln yukarıdaki ıartlar ve 2490 numaralı 
kanun hükümleri daireıinde hazırlıyacakları zarflarını 

muayyen tarihte ve ihale saatinden bir ıaat evvel mak
buz mukabilinde vilayet makamına vermeleri, poıtada 
vaki getlçmeler kabul edilmiyeceğl ılao olunur. 

4 - l - 84 

Bahkesu Hatıa Baş Mühandısl ı ğ ı naen: 

Kazamızın Kıhra, ltıklar, Yaylabayır ve Aılandede köylerinden (6) mükellefin vergi borçlarından dolayı hudut. 
me•kll ve ctnılerinl gösterir gayri menkuller idare heyetinin 17 3 938 tarih ve 77 sayılı kararlle 17 3 938 tarihinden 
1 4 938 tarihine kadar 21 gün müddetle idare heyeti martfetale müzayedeye konmuıtur. Talip olanların mezkür gün 

1 - Açık ekıiltmeye konan it: Balıkeıir - Bandırma 

yolundaki Karadere köprüleriyle Balıkesir - Buua yolun· 
dakl Yayaköy köprülerinin pere inıaatının 1534 lira 88 
kuruı keıif bedeli üzerinden yapılan ekıiltmelertnde talip 
çıkmadığandan 4 · Nisan - 938 tarihine müıadif pazartesi 
gününe kadar bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait dosya muhteviyatı ıunlardır: 
A Eksiltme ıartoamesl 

de saat 13 de dlpoztte akçelerile birlıkte kaza idare heyetinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
Mevkii Cinsi Dönüm Hududu Sahibi 

Kıııktaf Değirmen Şa . Kınıklı Molla Mehmet. Ga . Kınıklı Osman kızları Gülsüm ve 

Turnacık 

Köy içi 
Subaıı 

" 

" 

.. 
" tarla 

Halkalıönü dealrmen clvarı değirmen 
Karapınar tarla 12 

Pazarcı yeri 
" 12 

Karpuzluk ,. 4 

13 

., 30 

" ıı 4 

" .. 5 

Halil İbrahim. Şı. Hacı pir O. Süley- Ayte anaları Ayoe, Hasan 
man Ce Çay Ali ve evlatları 

Şa. Durnacık Ga. çay ve dere Şı. Ko- Mustafa o Mehmet hemıiresi 
vaklıkçukur . Ce. Kovalıca Zeynep ve Ahmet o . Muıa 

ve Ahmet . 
Şa. Yol Ca ıu arkı. Şı. Mera Ce. dere 

Şa., Osmanlardan hacı hafız Ga" Konyalı 

Şa,, 

Şa,, 

Şa., 

Hüıe1tn Şj,, çamaıırlık Ce,, Kadıoğlu 

İbrahim. 
Dere Ga,, dere Şı,, Yol yol Ce,, yol 
Muhsin. Ga,, Dere Şı,. arazi hallye 
Ce Zeynep 
Bacak Osman, Ga,, llyu, Şi,. yol ce· 
nup Bacak Osman 
Yol, Şt., Yol, Ga 1 , Şevkili o . lımail,C e-., 
lımall 

Şa., Hacı lımail o,, Oıman Ga., Pazarcı yo· 
lu Şt,, Yol Ce. , Sarı Mehmet o. İbrahim 

Şa, , Çakır o. lımail Ga., yol, Şt,. Osmen ça
vuı o. Hüseyin Ce .. Yukup o . Mehmet 
tarlalara 

Şa,, Mehmet ağa Ga, Bey o . kızı Fatma Şı,, 
Yunus o. Mehmet Ga,, Reıenln Alı Çavuı 

Şa,, Ali çavaı Ga,, Kadı o . Halil Ce., yol 
Şı ,, Molla Şerif 

Mustafa ve demirci Ahmet 
lbrahlm. o. İbrahim Ethenı ve 
Eı.eceli o. Ahmet bin Hasan 

.. Yunus Mehmet vesaire 
Arap Hüıeyio 

,, '' 
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" " 
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1 -- 4 

B Mukavele projeli 
C Bayındırlık tıleri genel ıartnameıi 
D F eoni ve huıusi ıartname&i 
E - Keılf cetvelleri ve projeler 
istiyenler keıif dosyasını Balıkesir Nafıa müdürlüğün

de görebilirler. 
3 - Pazarlığa girebilmek için 115 lira 12 kurutluk 

teminatı muva"k tenin malıandığına yatırıldığına dair 
makbuz veya bu mıktarda §ayanı kabul banka 
mektubu ve yukarıdaki tıt yapabileceğine dair Nafıa Mü · 
dürlüğünden eksiltmeden en ıon sekiz gün evvel müraca • 
atla alınacak rnüteahhitlik vesikası veya bu tıe airmeie 
ıalahlyet veren evrakı müıblte ile birlikte Nafta Vekalet
inden ahnmıı müt~ahhitllk vesikasının ve 938 yılına ait 
ticaret veıikuının ibrazı gereklidir. 

4 - ·tıteklılerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö
re bu evrakı hamilen 4 niıan 938 tarihine kadar her gün 
için Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilecekleri ilin olu-
nur. 4 - 1 - 78 

olordu a.mandanlığından: 
Köse Bağlarında menafii umumiye namına fıtlmlik edıl· 

ecek olan arazi 5 olsan 938 tarihinde alınacaktır Ala
kadarlarıo mezkür tarihte Balıkesir tapu sicil mubafızlıiı 
oa gelmeleri ilan olunur. 
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Çıkarım Genel Dlrektörli: FUAT BIL'AL 
Buımyerl: Vilayet MatbaHı - Balıkeılr 


