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Yugoslavya Bahriye Ve Harbiye Na
zın Ayın 17 sinde Ankaraya Gelecek. 
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Başvekilimizin Belgrad Sey h tı- ! 

na Büyük Ehemmiyet Veriliyor .. 
1 ır Kralı 

Ali Mahir P ş nm istifa
s ım redelti. 

Hi lerin Roma Seya
hatı ın Ehemmiyeti .. 

-.---~--~--~----------------~ 

8. Celal Bayar Dün Kral Aleksandrın Mezarı
na BirÇelenkKoydu. Görüşmeler DevamEdiyor. 

Kahire , 11 1 Ranyo}- Kral 
tl'aruk , bugün Mahir Paıa · 

Mussolini; f ührer ile aralarında cereyan eden müza-
yı k bul etmiı ve kendialle 
uzun müddet konuımuıtur. 

kerelere dair bir nuru~ söyliyecek. 
Ankara, 11 (A A ) - Dün 

akıam Belgradda, Yugoı · 
lavya Baıveklli B Milin 
5'toyadlnoviç, B. Celal Ba
yar ıereflne büyük bir zi

yafet vermlı, ziyafette kar. 
ıılıklı söylenen nutuklarda 
tkl mllltt arasındaki yakın 

Yugoslav 
Bahriye ve Harbiye laznı 
aym 17 sinde Ankarayı 

gelecek. 

ı ve ıılu doatluk htaleri ifade kında makaleler yazmakta 
edtlmiı, Türkiye· Yugoslavya ve ıamlmi karıılama haber 

ve Balkan Antantına giren terini neşretmektedlrler 

diğer devletlerin barıı yo B. Celil Bayar ve 8. 
yundaki verimli lı btrltğl Rüıtü Aras. bu sabah Yu 
bir defa daha teyit edllm iı · 

goılavya Baıvekili 8 Stoya 
tir. 

B Celal Bayar ıle Harı dfnovlç ile uzun bir görüı-
clye Vektll B Tevfık Rü§tÜ me yapmıılar ve öğle üzeri 
Aras bugün Topannaza Kral Naibi Pren Pol tara 
gitmitler, Kral Aleksan · fından kabul edtlmlı1erdf r . 
drın mezarına bir çelenk Prens Pol, B. Celal Bayar 

koymuı1ardır. Buradan Ava· ve 8. Rüıtü Aruı öğle ye 

la dağına gidilerek Yugoı· meğine alıkoymuı; ziyafette 

lav meçhul askerinin meza- Yugoılavya Başvekili, saray 
rma da bir çelenk koymuı 

ve hükumet erkanı hazır 
tur 

Parle, 11 (Radyo) Türkl bulunmuılardır . 

Kral, Alt Mahir Paıanın 
saray nazırlığından istifasını 

redetmfıtir . 

Fra sa 
Donanması manevralara 

başhyor. 
Bro t, 1 l [Radyo] F ran 

sız donanması. Amiral La 
burdun kumandaaında Lugün 
Fas ıularına hareket etmiı · 
tir. 

Donanma, orada ilkbahar 
manevraları yapacaktır . 

Homa, 1 l (A A) - Royter 
Ajan11 bildiriyor: 

Mitler - Muuolinl mülaka 
hnın hakiki ıumiil ve ma 
naıı Muuohninln l 4 Mayıs. 
ta Cenevada ıöyllyeceğl nu· 
tukta belli olacaktır. Mu110· 
lininln bu nutkunda İtalyan 
siyasetini etraflle çlzmeei 
bekleniyor. 

Burada zannedildJğlne gö 
re Muasollnl Südet Alman· 
lan statüıüoün tadiline de 
Almar yaya diploma t ı k mü 
zaharelte bulunmağı va· 
detmekle beraber herhangi 
bir harbe meydan verme-
mesi llttlerden bilhuıa rica 
etmtıur. Ankara, 11 (A.A.) - Yu 

goslavya Bahriye ve Harbi 
ye Nazın yanmda hava, de
niz ve kara zabitlerinden 
mürekkep bir heyet olduğu 
halde bu yın 17 ılnde 

memle etimizi ziyaret ede · 
ceklerdlr. Heyet Ankaradao 
ıonrn diğer bazı vilayetleri · 
mlzl de gezecektir. 

ye Baıvekth B Celal Baya
rın Belgrad ıeyahatı, Avru 
pa siyasal m ehafilinde derin Madrid lehli e İç· d • 

Hitlerln Alman müstemle
ke taleplerini d~ mevzuu 
bahis ettiği tahmin olunabl 
lir. Fakat bu huıuıta resmen 
hiçbir ıey ıöylememlı olması 
ltalyanın loglhere ile iyi 
geçinmek ve logillz efkarı 
umumlyeılnl gficendlrmemek 

a ktıler u yandırmııtır. 
Belgrad , 11 \Radyo) - Bu 

sabahki gazeteciler, Türkiye 
Baıvektlı B. Celal Bayar ve 
Hariciye Vekili Dr Rüıtü 
Arasın Belgrad ziyareti hak · 

Od Kıyafet Niz 
namesi Hazırla 

-
dı .. 

DemiryoiU, tank. motosilli!Sufayları hangi sınıla 
varilmişlerse o smıf m rengini ta~acaklar. 

mavi çuha üzerine san ma
deni yanan ılı mermlei ko 
yacaklardır . 

800 lin nüfuslu ~u şehri besliyece~ erza~, anca~ ~ir 
ay ~adar daha Y@le~ilece~. 

Madrld, 11 (A A.)- Ecne· ı 
bi gazetecıleri kabul eden 
Madrid belediye reisi btr 
çoğu çocuk olmak üzere 
800,00U nüfusu olan hukü
met merkezinin laıe vıu lyet 
hakkında izahat \"ermlttir. 

Bu izahata göre ıehlrde 
henüz bır ay yetecek ka· 
dar buğday vardır Yenılt 

ve sebzeler muntazam gel 
mektedir. Ahaliye tevzi edi. 
len et miktarını artırmak 

kabil olmam ııtır 

Cumhuriyetçi kuvvetlerle lstediğıne atfolunmaktadır. 
Frankiatler arasında ıtddetll Yabancı gazetele:r o\ı un 
muharebeler b ılamı§hr. dufu zaman derhal Führe 

Madrld. 11 (A.A) - Ha · rln İta lyayı ziyaretinin en 
vaı ajansının muh biri bıl - mühim hadise oluak telak-
dfrlyor: ki edıldiil görülür. Fılhalcl 

Caatellon mıntakaıında ka, objektif tefsirlerin yanı 
ve Teruel civarındaki mu· bavmda, ıurad• burada, ba· 

zı komblnozonlar, yalnıt tef
harebeler hergün tnkltaf et-

slrler vesaire gözükmektedir 
mektedfr. Cumhuriyetçilerin ki , bunlar, ancak kıskançlı 
mukavemeti artmaktadır . ğın b' rer lfaduldir. Meama-
Yağmurlar müdafaayı ko · fth bunlu ehemmtyetalz ık 
laylaştırmaktadır. fncl derecede hi.dfıeler ola. 

========ı rak kalmaktadır . 

1 
lerl, bu gibi tefsirlerden 
katı yen mütee11lr olmıyacak
hr. Bu tehirler Alman hal. 
yan dostlufunun reallt~ıl ve 
ıalabetl karımoda hakiki 
mahiyetlerine inmektedir. O 
Alman İtalyan dostluğu ki, 
bugün İtalyadakt bayram 
günleri ile bu derece parlak 
bir surette kendlıinl ıöıter

mlıtır . ., . 
Bütün gazeteler, Roma-

nın Hitlere yapmıı olduiu 
(Sonu üçüncü ıayfada) 

===========-=======-=-=-=-=-= 

Beri inde 
Bir ~a~m casus rıkalan~ı. 

Berlfn, 1 l (Radyo) - Em
niyet teıkllatı bugün Konteı 
Penafortu tevkif etmiıtlr. 

Konteetn. Almanya aleyhine 
casusluk ettiği teıblt edil· 
mittir. 

Haile Selisiye Cenewreda 
Londra, 1 J (A.A.) - Hal · 

le Selaıle Cenevreye ııt · 
mek üzere dün aebah Bat 
dan hareket etmfıtır. 

Habeıııtan elçtltğtnden bil· 
dirl ldiflne ıöre, Habeılıtanı 
konseyin bu içtima devre · 
ıinde daimi deleıe Taezaz 
temsil edtcektir Normen 
Angel ile Profeıör Brlerle:r 
ile Stanley teknik müıa•lr 
olarak Taezaza refakat ede 
ceklerdlr. 

Bakanlar Heyeti, ordu kı · 

yafet nlzamnameatnde bazı 
deiltlkllkler y•pmı§ •e bazı 
maddeleri kaldırarak nizam
nameye yeniden bazı hü-

kümler ilave etmiıtlr Bu 
hiikümlere göre demtryolu, 

tank, zırh lı otomobil, mo-

Harp hükümlerinin cari 
olduğu resmen ılaa edilen 
veyahut Bakanlar Heyetince 

Belediye reisi 1936 ıenesl 
llkteıriniodenberl ıehrın 
dörtte birinin bombardıman · 

lar neticesinde harp olduğu
nu söylemlıtır. 

ol i ya ltalyan .\iman münasebet· 

Cumhurreisi asiler ıara- d e t M e s e 1 e s i .. 
• toıtklet, motör subayları 

hangi ımıfa verilmltlene o 
sınıfın rengini kutlanacaklar 
ve rengin üzerine ft retlerini 
ko:racaklardır . 

Kimya tftburunda olanlar 

çarpıımalan gerektirecek ha· 
reketlerde bulunduğu karar
laıtmlan mıntıkalarda yara · 
lananlar, yaralanmada ya 
rarlıkları veslkalandırmak 

ıarttyle, kollarına yara ita -
reli gentılığlnln yarı gentıli-

( Sonu ikinci sayfada ) 

···········································••&•••··· • • • • • • 
;Kırşehir ve Yozgadzelzele fei 
i laketzedelerine Yardımlar i 
• • 
: Lira Kuru~ : • • : 883 19 Evvelki yekün : 
: 106 03 Balıkesir Lisesi öğretmen ve talebeleri : 
• • ı • 69 00 Havran nahiye müdürlüğünden : 1 

Muhasamatın b111langıcın 
dan beri 1 J J 9 kiti ölmQ§ ve 
35,553 kiti yaralanmııtır. 

Şehrin ııhhi vaziyeti mükem· 
meldlr. Bir çok hastahane· 
ler normal tekilde ıılemek · 
tedir. 

Sarogoıa, 11 (Radyo) 
General V arellanın kuman· 
dumdakl kuvvetler, Cumhu 
riyetçllerl püskürterek, Rtyo
radelamora yı işga l eylemiş 

lerdır . 

f mdan öldürüldü. 
Roma, 11 (Radyo) - Alı 

nan ıon haberler göre 
Bolivyada bir isyan çıkmıı 

ve Cumhurreisl Mlral y Kar 
dona öldürülmüıtür . 

Kardonanın, kaçmak üze. 
re iken asiler tarafından öl 
dürüldüğü ıla veten bildtrll · 
mittir. 

f, yan hakkında tafaılat 

gelmemlıtır. 

Ka uta hisar ar 
Bü cesini Kab 1 Etti .. 

ıs 

13 
85 Y emiıçl eınafı i 1 
44 Mıthatpaıa ilkokulu öfretmen ve talebe- • • lerl : 

Ankarıdaki inhisarlar memurlanna mes~en tazminatı 
5 
5 

verilmesi için de ~ülceye ıa~sisat ~ondu. . 00 Tüccardan Emin Dikili : 
00 Tüccardan İbrahim Sami Kayyumojlu : 

• 
5 

4 
4 
2 
2 
1 

ve ortağı Mehmet Vardar : Ankara, 11 (A .A.) - Bü -
00 Bandırma bakkallyeel eahibl Ahmet Sey· ~ 1 yük Millet Meclisi bugün 

men ! 1 kü toplanhıında tnhlsar ida· 

25 Sıhhat mftdürlüğü memurları : reılnln 938 mali yılı bütce· 
00 Kunduracı Mehmet Yağcıbedtrlı : I elnl kabul etmlttlr. 
00 Kereıtect Süleyman ; l İnhisarlar umum müdür · 
00 Bakkal Ahmet Kutlu : lüğünüo 938 mali yılı büt 
50 İıkan dalreıi memurları : ceıl ıöyledlr : • 

1 00 Müteferrik yardımlar tutarı : inhlearlarıo 938 masraf 
: 1116 26 Yeküo : 1 bütceat 8,331 ,248 lira olarak 
! i teıblt edılmlıtlr. · Bu miktar 

\ıı•••••••••••ıı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 937 yılı masraf tahılıatına 

1 

nazaran 518688 lira bir faz 
lfthk göıtermekte lıe de ha 
ktkatte bütcede 271 bin 3 l 2 
liralık bir tasarruf mevcut · 
tur. Zira, masraf bütceslne 
bu yıl yaptırılması mukar· 
rer iki müskirat fabrikası· 
nın lnta bedellerini karııla 
mak üzere 750,000 liralık fev· 
kalade tahıisat konmuıtur 

lnhtsarların 938 mali yılı 
( Sonu ikinci aayf ada ) 

Berfin Ve Prağdaki Tefebbiis
ler Henüz Ameli Sonuc Vermedi. , 

Londra, l 1 (A.A,) - lyı ı kında lnglltere tarafından 
malumat alan mehafile na Berlln ve Prağda yapılm11 
zaran Südet meıelesi hak 

Arjantinde Na· 
zi mektepleri
n in faaliyeti 
Büenoı Ayreı, 11 (A.A.) -

Relılcumhur Ortrz. bir ka
rarname lmzalamııtır Bu 
kararoame, Arjatıtlnde bu 
lunan ecnebi mekteplerin 
faaliyet ve kontrolünü bir 
takım ntzamata raptetmek · 
tedtr 

Bu karar, Nazi mekteple 
rlnlo faaliyeti hakkında ver · 
mit olan bir rapor üzerin· 
de ittthaz edı l mltttr . Bu 
mekteplerde memle\ıetın mü 
easeaatına muhalif tedrisatta 
bulunulmaktadır. 

Gazeteler, Nazi teıkllatı 

nı inftıah etmeğe ve her 
türlü siyasi faaliyeti terket 
meğe davet etmlıtlr. 

Alman ı~flrl , Arjllntln 
hariciye nazm ile ıörüımüı· 
tür. 

olan teıebbüıler her tkt 
payitahtta bir uzlaıma zlh· 
olyetlle karıılanmıı tıe de 
henüz ameli bir netice tev · 
ltt etmemlıtır. 

Büyük Britanya Beri inin 
noktalnazarı hakkında ıarth 

izahat almak için Fon Rlb· 
bentropun avdetin! bekle· 
mek mecburiyetindedir . 

Çek hariciye oazm Krof .. 
taya gelince mumaileyh, 
Çekoslovak hükümetlnln ln
gılız teklifinden kaydı ma
lumat etmlf olduiu ve me
selenin iki tarafın rızaaile 

hallınt temin için her türlü 
mesaiyi sarfetmeie amade 
bulunduğunu beyan etmtıtlr. 

Maamaflh Krofta, Südetlerln 
reisi Haynlaynı kafi dere
cede tatmin lçfn çok daha 
ileri ıtdebllmekteo endlte 
etmekte olduğunu ıöylemlı
tlr 

Mümalleyhle Almanyanın 
teıbit ve tua vvurları hak
kındaki endlıealnlde ileri 
ıürmüıtür. 



Hafıza 

Kuvveti 
Oıloda vergi mükellefleri. 

hiç blr ihtar veya tebliğ 

beklemeden, herkeı gidip 
hükümete olan vergi borcu 
nu verir. 

Son zamanlarda, barcuou 
getirip vermlyen mükellef 
lerden bir kör, her ne ka 
dar aranmıfıada bulunama 
mııtır. 

Bunun üzerine vergi dal · 
reıl (Jenıen) eıki ve tecrü · 
beli bir katibi bu körü ara
yıp bulmafa memur etmlt· 
tir. Tecrübeli katip, birkaç 
alin içinde, çoktanberJ bor 
cunu tenlye etmlyen körle 
karııkarııya gelmfftl . Kör 
vergi kittblnln ilk seılnl iti· 
tir itilmez: 

- Evet" Jenıen! 
Diye mukabelede bulu 

nunca, katip ıaıırmıı ve: 
- lımlmln [Jenıen) oldu 

iunu nereden anladınız? 
Diye sormuıtur. Kar müı · 

tehzl bir eda ile: 
- Hat;rladığıma göre, 

bundan 24 sene evvel ılzln· 
le maliye dalretlnde görüı· 
müıtük!. 

Cevabını vermlıtlr! .. 

Eşinin ôlümüne dayanamı
yın ıslan 

Londra vahıt hayvanlar 
bahçeal, mühim bir zlyaa 
uiramııtır: 

1925 senesinde yavru iken 
Londraya geUrllen ve biraz 
büyüdükten ıonra vahıt hay · 
vanlar bahçesine naklolunan 
(Çak) adıodakl aslan bir 
gün ölü olarak bulun
muıtur. 

(Çak) vahıl hayvanlar 
bahçesindeki hayvanatın en 
ııevimliıl ldl . Kendtsine, eı 

olarak bir iki kaplan vertl
mlttlr Fakat kaplan, mart 
lptldaamda (Pnomoni) ye 
yakalanmıı ve bir hafta 
içinde ölmüıtür . 

(Çak), eıl öldükten sonra 
hayrete ıayan bir derecede 

yas tutmuı ve on beı ııün 

kadar hiçbir ıey ylmemlıttr. 

(Çak), klorform koklatıl · 
dıktan ıonra on bet gü_n 

evvel kendisine bermutat pe · 
tlgür yapılmıı Ye ondan ıon 

ra neıesl biraz yerine gel
mlı lıe de, bir hafta ıonra 

ölmüıtür 

lnoiltere ~ışve~illerinin 
leşe~~ür me~luplartm sa~
hyan i~tiyarm istiğnası 

Ordu Kıy af et 
Nizamnamesi 
ğlnde yara ltaretl takacak
lardır. 

Harbiye okulu talebesin· 
den hava 11nıfına ayrılmıı 

olanlar yakalarına koyu ma
vi çuha üzerlnd~ bir küçük 
çift kanat lıarett takacak
lardır Bunun gibi muhabe
re Ye demlryol talebeleri de 
ıubaylarda olduiu gibi ya
kalarına ıua ve lokomatlf 
lıaretl takacaklard1r. 

Deniz subayları Cumhur 
Baıkanınm huzuruna resmen 
kabul olundukları zamanlar 
la resmi uğurlama ve kar · 
ş1lama törenlerinde, milli 

bayramlarda ve büyük ge 
çlt resimlerinde, yabancı hü· 
kümdarların huzurlarına ka
bul olundukları zamanlarda 
im irin fevkalade tören ya -
pılmaıını arzu ettiği mera · 
slmlerde, kendilerine mah· 
ıus fon çeken yabancı ve· 
llahtları ve yabancı hüküm· 
darların aJlelert azalarından 
birinin huzurlarına kabulde, 
yabancı subay ve memur· 
larla teati edilen resmi zi · 
yafet ve törenlerde, nllııih 

ve. evlenme törenlerinde, bü 
yük cenaze meraalmlerfnde 
ıetre, ıırma ıaçaklı apolet. 
ıırmalı ılyah pentalon, kılıç 
ve ıırma kemer, rugan çek· 
me fotln, beyaz kolalı göm
lek, beyaz kolalı dtk yaka, 
ılyah ipek papyon boyuoba
fı, harp madalyaları ve 
meraılm ıapkuı giyecekler · 
dir. 

Törenlerde gi~tlecek üni
forma: 

Kendilerine mahsuı fon
ları çekmJyen yabancı ve 
llahtları ve yabancı hüküm
dar aileleri azalarından 

birinin huzuruna kabul olun 
duğu zamanlarda, büyükle
rin ziyaretinde emri mah
ıusla ıahadetname ve mü -
kafat tevzii zamanlarında, 

yabancı ıularda ve resmi 
tatil günlerinde nöbetçi ıu· 
bayları , gündüz yapılan ni
kah ve evlenme merasimine 
lıllrak edecek ıubaylar, ec · 
nebl harp gemilerine ziya. 
rete atdildlğl zamanlarda, 
aardenpartJlerde küçük üni· 
forma olarak, büyük ünifor
manın aynı olup sırma sa · 
çaklı apolet takılmaz ve kı -
lıç yerine meç takılacak . 

Merasim ıapkaıı yerine 
günlük ıapka giyilecek . 

Pantolon ılyah ve beyaz 
olarak ve beyaz pantolonla 

beyaz lıkarpln glyllebilecektir. 
Londrada (Con Rivet) a· 

Sıcak memleketlerde ve dında 85 yaılarmda bir ihtiyar 
fevkalade ııcak havalarda 

adam vardır . Bu ihtiyar ıe 
nelerdenberl baıvekalet ıan· 

dalyealne gelenlerin hepıloe 
birer mektup yazmıf ve teb· 

rlkte bulunmuıtur. 

Her baıvektl, (Con Rivet) 
e cevap vermekle geçlkme· 

mif , kah mufa11al ve kah 
muhtuar biru mektupla te· 
ıekkürde buluomuıtur . 

(Con Rlvet) tlmdıye kadar 
almıı olduğu bu cevabi mek 
tupların hepsini . itinalı blr 
surette saklam>ıtır. Merak 
edenler bu mektupları külli
yetli bir para mukabilinde 
satın almak lıtemtılerşe de 
lhtitar, bu huıuıtaki müra 
caatların hepl&lnl redetmiı · 

tir. 

amirin emriyle küçük ünl . 
forma yerine beya7. büyük 
üniforma olarak beyaz ce · 
ket beyaz pantolon günlük 
apotet kılıç ve aırmalı kemer 
beyaz lıkarp!n ( Yağmurlu 
havalarda sahilde siyah ro 
gan fotin) harp madalyeleri 
günlük ıapka giyilecektir . 

Resmi balolarda, resmi 
akıam ziyafetlerinde ve ka
bul reıimlerlnde, gece yapı 
lan evlenme törenlerinde ve 
balolarda apolehiz mevsime 
göre siyah ve beyaz salon 
ceketi, salon elbisesi olarak 
mevsime göre ıiyah ve b.! 
yaz ıaloo ceketi . siyah il ıı:: 

beyaz, beyaz ile ılyah yelek 
sırmalı ılyah pantolon sırma 
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SEHİR HABERLERİ \ 
1 ,, 

Balyad~ Bayanlar Bir 
Kızılay K o 1 u Kurdu .. 

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

Bu münısebetle zelzele f ela~atzedeleri menfaatine 
Müstecap ~öyüna bir gezinti teıtip edildi. 

Balya, (Hususi) -Kayına
kam B. Hakkı Ôneyln fahri 
riyasetinde toplanan Balya -
nın hayırsever bayanları 
kazada Kızılay ıubealne bağ 
lı olarak "Balya bayanları 
yardım koh~.. teıl.:11 etmeğl 
kara rlaıhrmıılardır. 

Bu huıuata hemen faaliyete 
geçllmlf ve kolun baıkanh-

iına Bn. Tevfika Ôney, 
ıekreterltie Kamile Şatoilu, 
mutemet lige Ulviye T opıel, 
faal üyeliklere de Fevziye 
Evkafoilu, ebe Şülnüye 
Burcu, öğretmen Zehra Ya 
zıcıoğlu, Nadire Öncü, Le 
man Bole:, Nedime Altay ve 
Hayret Acar aeçllmıılerdfr. 

Tayare piyan
gosuna bugün 
de devam edi

lecek 
lıtanbul, 11 (Huıusi)-Ta

yare plyaogoıunun bugünkü 
çeklltılnde 34,352 numara
ya 15 bln lira isabet elmtı
tlr. 40 Bin liralık birinci bü
yük ikramiye yarınki (bu · 
gün ) keıtdeye kalm•ıtır. 

~ehrimizde~i laliMiler: 
Haber aldığımıza göre J 5 

bin ltralık ikramiye dOıeo 
34,352 numaralı biletin onda 
biri şehrimizde Çivici Salih 
ojlu Mehmet Ôzuyaal ile 
Sıtma Mücadele merkezi ııh. 
hat memurlarından Muı· 

taf a Özende müıtereken 
bulunmaktadır. ----··---
Yorgan altın
daki kuzular 
Sındıganın Akçak11rak kö

yünde gülünç bir vergi ka
çakçılığı meydana çıkarıl· 
mı ıtır . 

Gölçük karakol kumanda 
nı, bu köye hayvan sayım 

kontrolu için gltmlttlr. Ka 
ra Muıtafa adında bir ada· 
mın koyunları teıblt edilir
ken evin damı üzerinden 
bir kaç kuzu melemeıl gel. 
mittir. Fakat kontrol ya
panlH dama çıktıkları za
man birkaç yorgandan baı 
ka hiçbir ıey görememiıler · 

dır . Yalnız yorganlar kaldı 
rılınca on kadar kuzu mey · 
dana ç1kıvermlttlr 

aaç~klı apolet rogan iskar , 
pin b~yaz kolalı uçları kı 

vırcık dik yaka ile siyah 
ipek papyon boyunbağı ~· 
ya h ipek çorap harp ma 
dalyası meraaim ıapkası gl · 
yilecektir. 

Hundan sonra nizamname 
giyilecek elbiıe ve ta kılacak 
alametlerin ıubay, üıtsuba y, 

amlra llarda ne ıeklldc ola 
cağı ayrı ayrı izah edilmek 
tedlr. 

Bu teıekkül Kızılay Genel 
Merkezince de takdire de · 
fer görülerek tasvip edil · 
mit ve onaylanmııtır. 

Yardım kolu Kırtehlr Yoz
gad felaketzedelerine yar-

dım olmak üzere 2 J may11· 
ta Müıtecap çamlıklarına 

bir kır gezintisi tertip et
miıttr. Balıkesir ve Balya
dan bu ıezlotlye tıtJrak ede· 
cekler güzel ve eilencell 
bir bahar aünü geçirecek. 
lerdlr. O gün Balıkeatrden 
Müatecap köyüne otomobil 
lerle gldtlecekUr. 

Çamlıkta bir büfe hazır
lanacak ve muhtelif eflen· 
celer tertip edilecektir. 

Ortaokul öğret
menlik sualleri 

Haziran ortuında açılacık 
olan oftaokul öiretmenllğl 
sınavları KülUlr Bakanlığın · 
ca alakadarlara göndertlmtı· 
Ur. 

Buna göre, edebiyat kol
unda, Türk edebiyat tarihi 
müfredatı, Türkçe modern 
bir metnin izahı, bir kom
pozlıyon ıorulacak ve bir 
Türkçe deni verecekler ve 
plan hazırlıyacaklardır . 

Tarlh, coirafya kolunda; 
tarih ve cojrafya müf reclatı, 
harita tersimi, ortaokul yurt · 
btlglıl müfredatı, itse ve or 
ta ların ıoıyoloj 1 deralerlndeo 
btr mevzu etrafında birer 
den. 

Matematik grubundan, or
taokul m6fredatı, ikinci dev· 
re jeoloji ve cebir, lise 3 11 · 
nıf edebiyat ve kozmofraf · 
ya müfredatı, iki den ver· 
mek ve bir plan yapmak, 
f lzlk, kimya ve tabii ilimler 
grubunda; ikinci devre bir 
ve ikinci ımıflar fizik, kim· 
ya müfredatı. ilse tabii ilim
ler müfredatı, birer derı 
verme ve plan hazırlama. 

Hasta~ıne ~oğaz, ~urun 
~o~torluğu 

Mezunen lzmlre elden 
Doktor B Kamil Seılloğlu 
dün gelmııttr. 

1 leybeltada Verem Sana tor 
yomu boğaz, kulak, burun 
mütehas111lığına tayin edilen 
B. Ki.mil Sesliojlu bu ayın 
sonunda yeni vazifesine gl· 
decektır. Açık bulunan Mem· 
lekel flaitahaneıl boğaz, bu 
run mütehass11lığma henüz 
bir ta yln yıspılmamııtır. 

Bisi~let ~ir çocuğa çarptı. 
Bakkal Ahmet oğlu 14 

yaılarındakf İbrahim 
bisikletle giderken lımall 
kızı 9 yaılarıodakl Nimete 
çarpmııtır. Çocuk Hi . aya 
ğından ağırca yaralandığın · 

dan haatahaneye kaldırılmıı· 
tır 

Suçlu hakkında takibata 
baılanmııtır. 

Vilayetimize on Namazgah Da 
.köy ebesi veri- vasına Diin de 

lecek. Bakıldı. 
Haber aldığıınıza göre ıeh

riıntzdekl Köy Ebe okulun· 
dan bu yıl mezun olacak 
talebeden on danealnln vlll 
yeUmtz emrine verilmesi 
Sıhhiye Vekaletince kararlaı
tmlmııtır. Vlllyet 938 yılı 
bütceılne bu on talebenin 
aylık ücretlerinin de ilave 
edllmeıl btldlrllmtıtlr. 

Dlier taraftan 937 vilayet 
bütcHtnln muhtelif fuılle.· 
rından 80 bin küıur liralık 
münakale yapılma11 Vekiller 
Heyetince kabul edtlmııttr. 

-~ 

Sındırgı da 
Köy ve yol iıleri faaliyeti 

Sınd1rgı, (Huıuıi) - Ka
za köycülük f ılerfnde iyi bir 
çahıma aöze çarpmaktadır. 

Köyler araıındakl yollar 
tamamlanmakta ve munta· 
zam bir ıekle konulmakta
dır. 

Ilıca Ye Oımanlar yolunun 
ha yYanla bile aeçllemlyecek 
kadar f~na kısmı, buruını 
kaplıyan kayalar kırılarak 
esaıh olarak düzeltllmlı-
Ur. Bu huıuıta 'Jandar· 
ma Kumandanı B. Natık 

Poyrazoğlu da çok gayret 
göllermektedlr. -
Başöğretmenlerin mayıs 

ma~aı ücretleri 
ltkokul baıöğretmenlerlntn 

mart ve nlıan makam üc 
retleri verllmtıttr . Mayıı ma 
kam ücretlerinin verilmesi 
için de tahılıat temin olun. 

. duğundan bu ayın ücreti de 
dlyuna bırakılmayarak ay 
ıonunda tesviye edtlecektlr 

Diğer taraftan bütcede 
karıılığı olmad ı ğı lçto nok · 
aan verilen öğretmen mayıs 
maaı1armın f arklannın da 
haziranda verllebıleceğl an 
laıılmaktadır. 

---"'m:tı-

İnhisarlar 
Bütcesi .. 

( Baıtarafı birtncl ııayfrtda ) 

varidat bütceal de ·18,259,5lJO 
lira olarak bağlanmııtır 

Bütce encümeninin maz· 
bata11na göre, tütün, tuz, 
ve müıkürat satıtlarında ıon 
yılda mahıüı bir tezayüt 
vardır. 

İnhisarlar varidatının art · 
masında lnhlıar maddeleri 
nln artma11 amil olduğu ka . 
dar bu maddelerin imal ve 
lıtıhıaltndeki maliyet umur
larında elde. edilen tasarruf. 
lar da eıaalı rol oynamıılar · 

dır. 

Ankarada bulunan inhl
ıarlar idareleri memurlarına 
meıken tazminatı verilebil
mesi için de inhisarlar büt · 
ce layihasında bir hüküm 
mevcuttur 

Bu hükme göre diğer dev · 
let müe111eıelerlnde tatbik 
edilen cetvel ve deJeceler 
inhlnrlar memurlarına da 
aynen tatbik olunacaktır. 

Namazgah araaaına ayrı 
ayrı sahip çıkan Belediye 
ile Evkaf araıındakl Namaz
gah davaaına dün de asltye 
hukuk mahkemeılnde 6ile · 
den eYYel devam edtldı. 

Bu muhakemede Evkaf 
idaresi mahkemeye, Namaz
gahın eıkl vazlyeUnl göı. 
teren üç fotoiraf tevdi etti. 

Bu fotoiraflar, Namazaah
da esklden mevcut muhtelıf 
eıerlerl gödermektedır. Be
lediye avukatı 8. Vedat 
Çataloilu bu ü9 fotoiraf ın 
birer k o p y e l e r 1 n l n 
beledlye7e verllmeafnl llledl. 
Mahkeme bu talebi kabul 
ederek dava hakkındaki doı. 
yayı tedktk etmejl, belediye 
hukukunu blldlrmeil Vf'ı fo . 
toğrafların ıuretlerJnl verme 
ğt kararlaıtırdı. Muhakeme 
3 Haziranda yapılacaktır . 

~ 

Hususi Muhasebe Müdürü 
. geldi. 
Oo aün kadar önce V alı 

B. Ethem Aykutla birlikte 
Ankaraya giden Husuıi Mu
hasebe Müdürü B. Raılt Se · 
kendlz dün avdet etmtıtlr. 

Muamele vergisinin tatbiki 
vı büyük sına~i 

Muanıele v~rgiılnln tatbl 
katı icabı olarak bfiyük ••· 
nayiden alınmakta olan bu 
resim fabrikatörleri müte1ad 
dit vesilelerle ıtkayete mec 
bur bırakmııtır. Büyük ıana
ytcller, küçüklerden muame· 
le verıılıl alınmamaaından 
dolayı geoit bir rekabet ile 
karıılaıtıklarmı ve zarar gör· 
düklerini iddia etmiılerdir. 

Bu tlkiyetler üzerine yapı· 
lan tetktkatta küçülmüı olan 
ıanat ıubelerinln de mal1 ıe· 
neden itibaren muamele ver· 
glslne tabi tutulmaları clhe · 
tine gldtlecektır . 

l ISTAHIUL RADYOSU 1 

12 Mayıs 1938 Perşem~e 
Ôğle oeırlyah: 

12,30: PIAkla Türk muıi · 
kfıl. 12.50: Havadlrı. 13,5: 
Plakla Türk muıtklsl. 13,30: 
Muhtelif plak neırtyatı. 

Akıam neırtyatı: 

18,30: Spor ve aençllk 
bayramı: Konferanı Turgut 
Kaya, Hukuk Fakülteılnden 
18 45: Plakla dans muslklıi. 
19.15: Spor müıahabelerl: 

Eıref Şefik 19 55: Borsa 
haberleri. 20: Sadi Hoııeı 

ve arkadaıları tarafından 

Türk muılkhl ve halk farkı · 

lan. 20 45: Hava raporu. 
20.48: Ômer Rıza tarafından 
Arapça ıöylev . 21: Radıfe 

Neydtk' ve arkadaıları tara
fından Türk musikisi ve 
halk ıarluları, l ~aat ayarıJ. 
21.45: Orkestra. 22. 15: Ajanı 
haberler& 22 30 Plakla ıolo 
lar, opera ve operet parça
ları. 22 50: Son haberler ve 
ertesi günün proğramı. 



12 MAYIS lttla 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKi BAHİSLER •. 
~---- -

Dava Hakkı Ve Kaydın Terkini 
YAZAN: 

AvııkaL Kasım Sami Paylı 
- 54 -

Teılıln gayesi gayri kabili 
huıul bir hale gelmeainden 
dolayı münfeıih olacağı gi· 
bt aayest kanun ve adabı 
umumtyeye muhalif bulun 
maıından veya bilahara bu 
ıtbı bir tekil almıı olmaaın· 

. dan feılh olunacaaını bun· 
dan evvelki maddelerin mu· 
talea11ndan anlamıthk. Bura
da da leılıin feıhl hakkında· 
ki dava ile kaydın dOtürül
meılne dair olan ahkamı 

aöreceğtz 

81 ncl madde (teılsln feı
hlni teftlt makamı veya 
her alakadar talep edeblltr, 
f eılh terkini kaydı için me. 
muruna teblıt olunur.) Diyor. 
Bu madde tealıln kanun ve· 
Adabı umumlyeye muhalıf 
btr hal olmasından feshedl 
leceğlnl "e feaJh karara üze
rlnede kaydanın terkini cthe 
tine 1ıdlleceğlnt emrediyor. 

Feılh kararı lıe teslıln ol · 
duiu veya gayeainln matuf 
bulunduğu mahal hakiminin 
cümlet vazalftndendtr. Lakin 
bu davaya hakim hotbehot 
vaziyet edemez 

Muhakkak kendlılne böy 
le bir dava açılması liztm 
dır flerhangl bir sebep ve 
husule taallök ederae ehin 
o tıtn tcap ettirdiği tekılde 

dava ıebketmeden hakim 
hiçbir davaya bakmaz Müd· 
delumumller hukuka ait 
baza hidiıeler de vukuuna 
keıbt lttlla ~der etmez he
men vaziyetle takibata baı 
lar Bu hal hakimler için 
varit deflldir Hakim btta 
raftır. Kendlılne arzo\unmı 

yan bir davaya bakma11 
mutta1ıf olduğu bitaraflığı 

muhil olur. 
Tealıln himaye ve muha

f azuına nezaretle mnkellef 
bulunan devlet, vilayet, ka 
za, nahiye, köy heyeti bun 
lara hukuku amme cemant· 
lara dahi deriz. lıt ! bunlar 
teftıı makamıdır. Teslıln ga· 
Yeıtne ve müe11es bulunduğu 
mahal teslıln kanun ve ad
abı umumtyeye muhalif ola· 
rak teıekkül etmlt veya 

badetteıekkül gayri ka 
nuni ve ahlaki bir yol takip 
etmeğe baıladıiını meıell, 

bir haatahane yapılmak üze 
re muhlea bir teılıln varl· 
datı bir tekke, bina veya 
kaçak etya imal v~ lhf aaına 
mahıuı bir mahale earfedil· 
mele baılanıraa bunların 

her lldsl de kad\Jnun ıara 
haten menettiği huıuaattan 

olmakla o tealıln bulunduğu 

mahaldeki teftlt makamı ve· 
ya h~r alAkadar tarafından 
talep olunabtllr. 

Alakadar tabirini muhak · 
kak teılıtn uzuvları ve mü 

dürleri gibi tahıslara tahılı 
etmtyellm O haıtabaneden 

her ıahsan lıtlf ade hakin 
mevcut olmakla bunlardan 

birlıl cumhuriyet müddelu 
mumtUjtne thbar ve iddia 
makamından da hakime mü 
racaat ıuretl ile dava açıla· 
bilir. 

Bir tealı gerek hükmü 
hakimle f ealh veya kendi · 

lifinden lnflıah etmtı bulun 
ıun muhakkak ıurelte sicil-

den kaydının terlrlnl lazım 
dır. Hakiki ıahıiyet ölümle 

zatl olduiu aıbı, tahılyeti 

hükmiye dahi feaıh ve lnft 

sah gibi sebeplerle zeval bu
lur. iter ıkl halde slcilddci 
kaydın bir müddet ıonra 

terkini ıahslyetl yaıatmıı 

sayılamaz. 

- SONU VAR -

Vapurda tekemmülit 
İngilizlerin lnıa ettikleri 

Kraliçe EUza bet adındaki 

büyük y o 1 c u v a · 
puru, dünyanın en mü 
kem mel gemılerindendtr. 
Gemi kaptanının yatak oda· 
sında ve mesai bürosunda, 
öyle ~ertibat yap-mıılar ki, 
geminin herhangi bir nok 
taaında çakacak yani•DI sön· 
dürmek veyahud da, su hü. 
cumunu bertaraf etmek için; 
kaptanın, bir elektrik düi 
meainl baamaaı, f azlaaıle 

kafi gelir! . 

TCIUDILI 

Mendiller in dört köıali 
sluıul 

Bıldlğlmtz ıu mendtllerln, 
neden dolayı dört köıelt ol
duğunu bilir mtalntz?Bu, 16 
ncı Lut zamanında veralen 
bir emrin nellceıldlr . 

16 ncı Lut; ıhttli iden 
hayli zaman evvel bir emir 
ver mit ve; mendillerin, mut · 
lak ıurette dört köıelt ol · 
masanı emretmlttlr. Mütea· 
ktben ihUlil baıiöstermlf, 
16 ncı Lulnln baıa uçurul
muı v~ fakat, bütün bunlara 
rajmen de; onun, mendiller 
hakkında verdiği emir, ebe 
dtleımtı bir ma htyet almll" 
tır. 

Yeşil ren~ uğur getirirl 
Bazı kim sel er, yefllin iyi 

bir renk olmadığını iddia 

ederler. Halbuki, Avrupanın 
en modern kadınlarının fev · 

kinde olduju tahakkuk eden 
Düıea dö Kent, yeıllin, çok 

uğurlu btr renk olduğunu 

söyler. Hatta o derece ki, 

Dütea, her mevsimde yap 
tırdığı elbtaeler araaında 

mutlak ıurette yetil renkte 
btr koıtüm bulundurur. 

ırlindı dı kızlar azahyor 
lrllnda adaıı da kadın fık · 

tana vardır. Zümrüt adanın 

geoçlerl, son zamanlarda eo 
bulmakta zorluk çekiyorlar. 

Bunun sebebi; genç kızların, 
daha 1 O 12 yaılarında iken 

Londraya hicret edip orada 
iıkan etmeleridir. 

lrlanda hükumeti; tı ol
madığından dalayı Londra 

ya hicret etmek mecburiye · 
tinde kalanları bu ftklrlc 
rlnd~o va:ıieçlrmek için on 
lardan vergi almamağa ka· 
rar vermlıttr. 

,. ....... ~··············~ 
: TURKDILI : • • • 
: Pazarteatnden baıka her : 
: ıün çıkar. Styaıal gazete •. : • • : Y ıllıjı: 800 Kuruı : 
: Ahı Aylıjı:400 • : 
• s 3 •• • ayııı: • • • 
: Günü ıeçmlt ıayılar 25 : 

• • • 
kuruttur. 

ADRES: 
• • • • • • BALIKESIR • .......... ., TÜRKDİLl : 

.............. 

Uyku uyuyamıyanlar için · 
çare bulundu. 

lavlçrenin en rneıhur ıl · 
nir mütehauısl arından olup 
Londnda oturan Dr [ M. E . 
Semantıni), uyku uyuyaroı· 
yanlar için bir gramofon 
lcad etmlıttr . 

Doktor, icat etmlı olduğu 
bu gramofon aayeslnde gün · 
lerdenberl göz yummak 
nedir btlmlyen birçok kim -
ıelerl, bir kaç dakıka lçlode 
uyuttuğunu iddia etmlt ve 
filhakika tecrübeıinl yapmıt 
tar. 

Doktor, yeni icat etmlt 
olduğu gramonu, uyku uyu 
yamıyan beı kitinin bulun. 
doklara karanlak bir odaya 
koymut yirmi dakika ıonra 
odanın kap111 açıldığında, 
bütün bu adamların, matıl 
m >ıal uyudukları aörülmüı
tür. 

~itago er~ı~leri güzellik 
krıhm 1actilar 

Ştka go erkekleri güzel ve 
zarif ıehlrlerln batındadır. 
Ştkagoda her ıene genç er 
keklerden birer güzellik kra· 
lı seçilir. müzellık kralı dal· 
ma Karnaval bayramında 
blrgün evel aeçtlır Güzellik 
krala ıeçlml bu aene f evka
lide heycanh olmuıtur. Mu· 
tad olmadıiı halde, Hollvut 
gençlerinden de btrçok kim
seler namzedlıklerlolk oymuı 
lar ve nitekim krallıiı al· 
mağa muvaffak olmuılardır. 

Şikago güzellik kralı bu 
ıene llolıvut ıençlerlnden 

Klark Celnp\ seçllmltttr. 

Paris ~ıle~iyasi ağaçları 
çok kıymıtıı verir 

Parlı be\edlyeal. hastalık· 

lı ve lhtiyarlamıı ağaçların 
ihyaaa için bu seneki büt· 
ceılne bar milyon 720 bin 
frank tahılsat koymuıtur. 
Bu para ile hasta afaçlar 
tedavi olunacak ve ihtiyar 
lamıı olanlano da kuruma 
ması temin edilecektir. 

Parlı belediyesinin kana 
atine göre bir ıehrln güzellt· 
ğlnl, evvela insanları ve 
ıonra ajaçlarile mamur l:t
naları teıktl eder Bu itibar
la Parlıte · evveli binalara 
ve ıonra da ajaçlara çok 

kıymet verirler! 

Bütün bu hareketleri, 
bana karıı teveccühü oldu 
iuna d:ır bariz birer alamet 
lir, bu kadar tıvc yapması 
nı tabii görmeliyim, diyor 
durn . 

mlfU, itaretledığlm yerleri =-========================= 
hatırlıyamayınca ıtına ile .Türkdilinin Romanı 

Tamıtağımız gündenberi 
aramızda geçen bin bır hi 
dtıeyl gözönüne getirdim, 
benim yerimde baıka btrl 

bulunsaydı bunları, hfç ıüp 
heatz kendlıtne karıı ilanı 
aık mahiyetinde telakki eder 
dı. Llkln, benim inanma · 
Yan benliğim, onuo ruhunun 
•af vetlne kanmak istemlye 
rek, bir an, rüzgarda kalan 
güller gibi, bütün hülya ve 
nmıtlerım dağıhyordu: Li 
kın bunu, böyle izah 
etmenin, de anlaıamamazlık 
Veya budalalık olacağını dü 
tünQyordum. 

Bununla beraber Aoıari · 
hı, kendi tabtrile izahat is 
temekte tarar ediyordu Hııl· 

tl, dikkate tayan noktaları 

büyOk bir aabırla kopye et· 

yazdığı küçük defterini uza 
tarak buraya izahat kay 
detm~mi rica ediyordu 

Btr gece idi. bilmem na 
111 oldu, elyazılarının saçtığı 

kokularla meıt olarak iste
diği izahatı yazmafa batla

dım. Lakin, bu izahat ne 
lerden ibaret olabıltrdi, his· 
lerlml itiraf etmek mi icap 

edecekti. 

Hatırladığıma göre ıöyle 
batlamııtım: 

w NJçln izahat istlyorsu 
nuz? .. . Taeavvur etmek, zan· 
netmek, halletmek size ne
den kafi ielmlyor? Niçin 
tam bir itiraf bekliyorsunuz? 
Tanyerlnin tatlı saatine, 
neden ö~lenin boğucu da· 
kıkalarını tercih edlyorau-
nuz? 

" Hakikat güneti o kadar 
yakıcıdır kı!.. Hu ıııklardan 

ne için çekinmiyorsunuz? .. 
Benden naııl ızabat tıtiyor-

,- Ai\'IAl\İLIS 
Çevlrtn: Zeki 1'unaboylu 

- 22 -

ıunuz?., 

Sonrada, bana ılham et 
tlğl "duygunun derinliği,, 

mevzuunu belı ğ bir üslupla 
lnkıtaf ettlrmeie baıladım. 

Ben duyguyu bizi çeviren 
tabiatla mukayeıe edi-

yordum. Ne yalvardım Ne 
de ıddlakar bir tavır takm 
dım, sonuna kadar gururumu 
mu haf aza ettim Bir göl içi· 
ne atılan bir taı gibi, bir 
mnddet onun ukln hay&tını 
bulandırdığımdan durulması 

için uzaklaımak kararına ver
diğimi de yazdım. Bol teı 
bıhli bir üs 1up kullandığnrı 

görüyorsun !. . 
Son kmm daha 

trajik bir mahiyet 
ziyade 

almııta: 

"Sizden bir ricam, ıon 

bir ricam var: Zannım" hilafına 
bana karıı bir teveccüh bes· 

llyorsanız bu kararım kar· 
ııaanda teveccOhünüzü sak. 
!ayınız, lakayd görününüz, 
aanılmayımz .. Belki , btrgüo 
gelir ıkimlz de piıman olu 

ruz! Lakin, ıayet, soğuk ve 
kibirli bir tavır takınacak

aenız, ıayet bu izahat izzeti 
nefalntzl incttecekıe, beni 
tayip ederek cüretki.rltkla 
ilham edecekseniz ... Oh! 
istirham ederim bana bun 
lan btldirmeylniz! Sabır edi· 
nlz, laltayd görününüz, ya
nınızda geçireceğ•m birkaç 
günü acılarla doldurmayı

nız!. Neıeden asla naalp 

Oempsey simdi ne ile 
meşgul 

[DempseyJ adını btlmlyen 
dünyada kaç kiti bulunabt 
lır? Bir vakit, dillerde dola . 
tan bu meıhur boluörQn la· 
mi , timdi r§itllmez oldu. 

[Dempsey) in ıtmdt ne ile 
meıgul olduğunu bilir misi· 
niz? O, iki sene evvel gü· 
zel bir kızla evlendikten 
ıonra , muhtelif ticaret lt · 
lerlne dütmüı, kazanmıt ol
duğu paraları bir kat daha 
artırmak için, Nevyorkta 60 
bin dolar ıarf ederek büyük 
bir lokanta, muazzam bir 
meyhane açmıı ve bir de 
ıarap lmalathaneal tealı et
mittir. 

(Dempıey) tıe o derece 
dalmıı ki , evlendiği günden· 
beri eılle yalnız dört defa 
bir sofrada yemek ylyebıl 

mittir. 
O, geceli gOndüzlü çalıı 

makta ve muhtelif ıılerinin 
batından bir dakika bile ay· 
rılmamaktadır, 

{Dempsey l sabah akıam 
lokantaıına devam eden 
yQzlerce müıterlılne lltlf at 
etmeden rahat edememft. 
bu müıtertler, bir vakit dün · 
yaya nam ıalan [ Demp· 
ıey] in kuvvetli ellnt 11k 
mak için tehalilk g6ıtermek· 
te ve o da günde, en az al
tı yü:ı kiılye elini uzatmak· 
la mükellef imft gibi, mu· 
kabele etmekte lmlı. 

Ahenk ve kardeşlik his
lerinin ço~ müle~ıriz ol

duğu kasa~ı 
Bulgarlstanın [Zarambrond) 

kaaabası; ahenk ve kardet · 
tık hislerinin en çok mite. 
bariz olduiu bir kaaaba ol 
mak üzere tanınmııtır. Bu 
kasabanın nüfuıu, iki bin 
bet yüz kıııden ibarettir. 
Kaaaba halka; Buliar, Er 
meni, Arnavut, Alman, Çek, 
Hollandah, Ruı, Tatar, Ma
car, Türk ve Lehltlerden 
mürekkepUr. Fakat buna 
rağmen bütün bu insanlar, 
dalma kardet gibi ve tam 
bir ahenk içinde yaıamak 

tadırlar. Söyleod ı ilne göre, 
Avrupa kıtası üzerinde [Za 
rımbrood) kadar halkı uy
sal ve zararaız hiçbir yer 
yoktur . 

almıyacak olan kalbim size 
saadet temenni eder! 

O kalb ki. tabiat aıluoı, 

gürültüsüz bir hayat sevgi 

sini size bor.çludur. . Sizin 
güzelliklerlnlzln ve aıkını · 

zıo yer ettiği bu kalbde bun 
dan ıonra hiçbir adt duy
gu yer bulamayacaktır! 

Yanınızda yaıadığım bah · 
Uyarlık anlara gibi, benden 
uzab.ta, siz de senelerce me · 
sut olablllninlz!,, 

Bu meıhur itlrafnameyl 
defterile birlikte kendiılne 
vermek üzere iken birden 
bire vazgeçUm. Biraz düıü · 
nünce bu harekeli kendime 
yakııtıramadım; çünkü, va 
ziyetl aydınlatacafı yerde 
daha ziyade müıknl bir tek · 
le sokuyordu 

Amarillı. hazan yalvar" · 
rak, bazan kızarak larar 
ediyordu; fakat, ben söyle 
miyordum. Nihayet büıbülün 
kızarak: 

- Size yalvardıjım için 

SA 

Ra~amlır ~akkm~ı~i ~ı
nıaUeı 

Avrupalılar için 7 raka· 
mı, çok uğurludur. Amerl· 
kalılar, (13 ü, menhus bir 
alamet olmak üzere kabul 
etmtılerdlr Çinliler lıe, (5) l 
ıeref sayarlar. Çinliler 
için, dünyada 5 türlü hava, 
bet renk, devre ve beı yıl 

dız vardır. 

Japon istihkimlarındı tara 
hücumu 

Japonyada farelere kartı 
dalma ııddetlt mücadeleler 
olur. Ztra Japonlar; fareleri, 
plı bir mahlök olmaktan 
ziyade ujurauz uyarlar. 

Farelt bir evde, hiçbir za
man berek~t ve saadet ola· 
mıyacağı kanaatinde bulu . 
nan Japonlar, ıon zaman· 
larda Çlnde harp ettikleri 
yerlerde tıtlbkamlar içinde 
mütemadiyen f arelerln pey
da oldujunu a6rünce telita 
dütmütler ve bunun hayra 
alamet olmadığına hükme· 
derek harbi lcaybedecelde· 
rlnden endlıeye baılamıtlar
dır. ............... --
Hitlerin 
Roma 
Seyahatı 
( Battarafı birinci ıayf ada ) 
kabul meraılmlnln lhtııamın· 
dan bahsetmektedirler. 

Deyll Telgraf, ltu lıttkba· 
lln eıkt Roma imparatorlu -

iunun debdebe ve lhtlıam
larını hatırlatmakta olduiu
nu yazmaktadır. 

Bu gazete, lllve ediyor: 

".Bu muazzam lıtlkbalin 

çer\ eveıl içinde ıon derece 
mühim ılyast 9örüımeler 
yapılacaktır . Roma - Berlln 
mihveri her zaman ohlujun· 
dan ziyade ••ilamdır. Ve 
Avrupanan m6ıtakbel uzlaı· 
maaı lehinde tesirini K6ıte 
recektlr.,. 
Taymlı gazeteıl de Roma 

mülakatının ltalyan - Alman 
teıanüdünün alelide teyl · 
dinden pek fazla blrıey ol· 
dujunu ve binnetlce Avru· 
padaki vekaylln müıtakbel 
ıeyrl üzerinde ıayanı dikkat 
bir tesir icra edecellnl yaz· 

maktadır. 

çok mülee11lftm. Zira, ıim · 
diye kadar h içbir erkeğe 

yalvarmamııtam, demlttl. 

Bu ıözlert bir akıam üze 
rl balkonda ıöylemlıtl. Ba -
ba11 yanımızda yoktu, gece · 

ntn rutubetinden korktufu 
için içeride oturmuıtu. Ama· 
rillı bu sözleri Adeta ıofuk 
bir tavırla söyler ıöylemez 

içeri girip baba11nın yanına 
olurmut, biraz sonra bonsu 
var, demeden yatmağa git· 

mitli 

Odama döndüğüm zaman 
birteY yaparım korkuılle ka· 
ğıdı yarttım. Hıılerlme hi • 
ktm olarak Amarlliıln dar 
gınlağını dütünmediflm için 
çok mesuttum. Bununla be · 
raber, artık alıımııhm da 
müteakip hidtıeler, bu gü · 

·ıünç veıilcayı Amartllse ver· 
memekle pek sabet ettlii 
mi gösterdi. Üç, dört aün 
sonra bütün kuruntu ve 
ümitlerim kazaya ufradı. 

- SÜRÜYOR -
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Ve Gaze el r .. 
Avam kamara11na tik mü 

zakeretl yap•lmak üzere ar
zedilen yeni loglliz bütcetl 
lngılt:ı matbuatında umumi
yet tt ıbarile iyi karıılı.omıı· 
tar. Mtlli hükümeti tutan 
muhafazakar gazeteler ha
zırlanan bütceyl hemen he -
men her huıuıta memleke· 
tin ihtiyaçlarını karıılıyacak 
mahiyette iyi dütünülmüı 

btr eter olarak görüyorlar. 
Batceyl hazsrlıyan maliye 
vekilinin IJberal olması muh· 
alef et gazetelerini de ten . 
ktddeo uzaklaıttrmıt oluyor. 
Bütçenin bazırlanma11nda li· 
beral prentfplere karıı gös· 
terllmtı olan tadakat liberal 
muhalefet gazetelerini tat
min etmlf görünüyor. Bıoa· 
enaleyh yeni bütce ancak 
Labour partinin organı olan 
" Dally Mail .. tarafından 

tenkld ediliyor. 
Maliye vekili Str John St

monun hazsrladığı ilk büt
cede en mütebarlz cihet İn · 
ıılterenlo yeniden stlihlan
ma lhtlyaclarım karıılayacak 
olan tahtltat ilavesidir. Ma 
liye vekili mecliste verdlil 
nutukta memleketin müda
f aatı namına vergilere yapı. 

lan ufak zammı mlllettn ce· 
taret ve ltlmadla kabul ede 
cejlnl ümit ettiğini bıldır 

mittir . Bu tenekt bütcede 
göze görQoen değltlklikler 

ara11nda ıunlar vardır: Ka · 
zanç vergltl bir lnılliz lira· 
11ada det tlllngden bet bu· 
çuk tlllnge çıkarılmııtır. Çay 
vergltl bir libre baıına iki 
peni daha orttırılmııtır . Pet· 
rol ve mahrukat yafı ver· 
gltl bir galonda sekiz peni· 
den dokuz penlze çıkarılmıı· 
hr. Kuvvei muhartke ola 
rak kullanılan tpirtonun ver 
gftl dokuz peniye çıkarıl · 

mııtır. Maliye vektlt vergi 
kaçakçıhğımn önü alınma11 
ve tahtllatan tam olarak ya. 
pılabllmesl için sıkı tedbir 
ler alıomatını tavelye etmlı 
ve mem lekelln bu~d y ve 
ıeker lbtlyahnın külliyetli 
miktarda arthrıldıiını bil 
dlrmtıtlr. 

" Tıme1 ,, gazeteti yeni 
bütce hakkında izahat 
veren baımakalesinde verıl 
verenlerin 11rtına yüklenen 
yeni yüklerin, maddi sahada 
umumi refahı garanti edecek 
olan vui mlkyuta ıotyal 
hizmetlerin ve bu karııık ve 
tehltkelt dünyada siyasi hu · 
zurun temini için tatbik 
edıldliinl, loglltere halkının 
sırtına binen bu munzam yü 
kün ancak beynelmilel bir 
anlaıma netfcetl olarak si 
IAhlann tahdit ~e tenzil 
edilmesi idealine frltlldtkten 
tonra haf Jfliyebileceğinl 1 ye· 
nt loılllz bütceslolo, ıerefll 
bir uzlaıma bulmak husu· 
suoda İngiltere hüt. ümetlnln 
tamimi gayretlerine kuvvet· 
it bir ıahlt olduğunu, ancak 
beynelmilel uzlaıma polltl . 
katının müeuf r bir tekilde 
tatbiki için bir milletin, dl 
ferlerlolo hürmetine layık 
olacak derecede kuvvetli 
buluomatınm lAzım olduğu · 
nu. btldlrlyor. 

"Dally Telegraph and Mor
ning Post.. gazeteıt hükü 
metin yeni mali seneye 30 

mf iyon iogiliz lirası kadar 
bir açıkla gireceğinin her· 
keıçe malum olduğunu , fa· 
kat maliye veklltnin bu açı 
ğı vergi kaçakçıhğının mü 
hım surette önünü almak 
ıeklfnde mümkOn mertebe 
kapadıktan sonra mütebaki · 
sini ya istikraz veyahut ıim 
diye kadar kapalı kalmıı 

bir memba bu lup ltletmek 
ıurctlle telif f edeceiinio 
zannedildiğini, halbuki büt 
cenlo ı l anı üzerine bütGn bu 
ümitler in boıa çıktığını, Sir 
John Simon vakıa vergi ka 
ça kçılığmın onu alınması 

için tedbir tavsiyelerinde bu 
lunmuı fte de bu memba 
dan hazineye birkaç milyon 
geleceği beklenirken bu se 
ne için ancak btr milyon İn· 
gtllz liruımn temin edil ece· 
ğt bild lrlldlğlnden bu mik · 
tarın 30 milyonluk bir açı· 
ğı kapamak tıtrıde büyük 
bir f aydatı olamıyacağını ve 
binaenaleyh açığı kapamak 
için ya lıtikraz veyahut ver
ıilere zam hususlarından bl· 
rloi tercih mecburiyeti kar -
ımnda ikinci tedbiri daha 
muvafık bulduğunu kaydedı 
yor . 

Gazete bundan ıonra ma· 
liye vckJltoi yeniden istikraz 
yapmaktan içtinap ettiren 
sebebin gerek bu tene lçir,
de, gerekse önümüzdeki se 
neler zarfında mili müdafaa 
ihtiyaçlarının tamamlanması 

için vasi mlkyasto yapılacak 
olan dahili istikrazlar kay 
1111 olduğunu kaydettikten 
sonra geçen ıene 80 milyon 
lngilf2 lirası üzerinden hesap 
edilen milli müdafaa fıtik
razınıo anc k 65 milyonu 
alındığına nazaron bu sene 
için tnsavvur olunan 90 mil· 
yontuk müdafaa istıl<razm· 
dan aradaki farkın tenzil 
edlleblleceğlni l§aret ediyor 
ve bu tartlar altında esasen 
tazyık edici mahiyette olan 
vergilerin arttırılmasının 

yanlıı ve haksız bir hareket 
olduğunu tebarüz ettiriyor. 

Gazetenin bıldlrdfğlne gö · 
re hükümetl bu karara sev
keden bir çok tebepler ol 
duğu anlatılıyor. Evvela in · 
glltere haricindeki &leme in 
gillz kuvvetini her türlü 
tehlikeden masun bir dere· 
ceye çıkarmak için mllletln 
her t~rlü fedakarlağa kat
lanmağa hazır olduğunu lı 

bat etmek lazımdır. V eai 
mlkyaıta vapılacak vakihiz 
bir lıtlkraz hariçte İngi11 z 
milletinin uhdesine düıen 
vazifeyi ifadan kaçındığı dü
ıüoceslnl doğurabtllr, Sani. 
yen milli müdafaa için ner 
redılen Beyaz Kitapta da 
bıldirildteı nçhlle tllahlan 
ma programının tatbiki fçin 
baılangıçta ta yln edilen bir 
buçuk milyar lnglllz lirasının 
kifayet etmemesi ve bu 
miktara külliyetlt Haveler 
yapılmuı zaruretinin §imdi
den bellrmlt olması tubarlle 
lnglllz mtlletlnln yardım 
membalarını tfmdiden istik· 
razlar yapmak suretlle ku 
rutmak doğru olmıyacaktır. 
Ve nlh&yet üçüncü 'seb~p 

olarak §U da var ki, miktar 
ltlbarlle art n ve artacak 
olan lnglliz müdafaa vasıta · 

alya iska • . a res n e • • 
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ergi Mükelleflerine: 
Bina, munzam, buhran, arazi, yol vergilerinin kanuni 

taksit müddetleri tamamen geçml§tlr. 
Borçlarını ıtmdiye kadar vermtyenler haklarmdl bi

lalstlsoa defter sıruile haciz memurları tarafından hane 
lertnde haciz tatbıkl suretile tahsilat yapılacaktır. Keyfi 
yet vergi mükelleflerine ehemmiyetle son defa olarak 
tebliğ olunur. 

:1arının itler bir ıekilde mu 
haf azası eskisinden daha faz 
la bir masrafa badi olacağın 
dan ve bu masraf da mu 
vakkat bir zamana müoha 
sır olmayıp daimi olarak 
kalaca~ından bunu karttlı 

yacak olan tahtlaatıo oor 
mal bütce içinde yer bul
maıı icap etmektedir 

Koyu muhafazakar "Da
tly Matl" gazetesi hüküme 
Un yeni bütcuinde tayin et
tiği huıuslara gayet yerinde 
tedbirler olmak üzere kar· 
ıılıyor, Avrupanın her tara 
f ında hummalı bir f aa -
llyet içinde devam et 
mel<le olan tllahlanma ya 
rııının lnglltereyl de. kendi 
arzusuna rağmen, içine sü 
rükledfğlnl, maamafih hükii· 
metin bütün bu s ılahlaoma 

g•yreU içinde her zamanki 
gibi içtimai hizmetlerin ifa· 
11011 muhtaçlara yardımı, 

ücretsiz tahsil ve terhlye tıt· 
ol ve takan itlerine Avrupa· 
nın hiçbir tarafında görül 
mlyen bir cömertlikle yar· 
dımı ihm 1 etmediğini , ln 
giltere gibi kıymetlı liderle 
rln idaresinde bulunan bir 
memleketin yurd menfa•tle
ri namına yüklendiği bu yü· 
kü tarırken hiçbir suretle 
tendelemiyec~ğlni ve hüku
metin, memleketin zahire 
lhttyaçlarını artırmak ıure · 

tile taşıdığı mesultyet hl11i 
nl hakkiyle isbat etmtı ol 
duAunu bildiriyor. 

day ihracatında dumplng 
yapan Sovyet Rusya, fnglllz 
paralarında nasıl serbesti 
bulmadı be bugün Alman· 
yaya karıı da aynı tedbirin 
kullanalması lazım geldiğini 
bildiriyor Liberal "Manches 
ter Guardian .. gazetesi, çok 
gariptir ki, muhalefet arasın
da bulunmakla beraber ma· 
llye vekfltnln önümüzdeki 
sene içindeki hazırladığı büt 
ceyl aAsr olmakla beraber 
haklı ve yerinde buluyor, 

Böyle, gü· 
zel bir ev· 

f(1,; de rahat 
it ömür ge· 
fct çlrmek is· 
l:t. termislntz? 

Beklediği · 

nfz mevsim 
geldi .Mal· 

"Daıly Expreu,, gazetesi 
yeni bütcede kazanç 'ergi 
tine yopılan yarım tillnglik 
ılaveyl doğru bulmuyor, 
bütce katl)'et kesbetmeden 
bunun kaldırılması lüzumunu 
ileri türüyor, bu vergi ilave 
ılnin orta sınıf halkın sa 
tın alma kudretini balta
lıyacatını ve fabrikaların 
ve eatıı mağazalarının bun 
dan der hal müteetsir ola
c klarını, petrol üzerine ko· 
nan munzam verginin nakli
yat iılerlulo lnkl afına sekte 
vuraca§mı kaydettikten ıon 
ra İngiliz ıllahlanmasımn 
masrafma temin etmek had· 
di zatındn güç bir it iken 
bir de Almanyanın ıllahlan· 
masma yardım etmenin hiç
bir suretle doğru olmıyaca -
ğmı. halbuki son zamanlar· 
da İngiltere piyasasına ayda 
binden fazla Alman otomo
bıllnln girdiğini, bu mikta 
rın geçen sene ayda yüz ve 
dahu evvel ayda ön dördü 
geçmedt~lnl, Alman lhraçat· 
çılarının zararına sattıkları 

bu otomobillerin fıat farkı 

nı Almanya hükümetlnin 
vermeıi ıuretıle temin edi
len İngiliz dövizinin Alman· 
yaya hariçten ıtlah temin 
etmek tçln kullanıldığını '!e 

1931 de beı yılhk planını 

tatbik etmek g yreUle buğ-

sllahlanmanao bir takım mun 
zam yüklere katlanmadan • 
baıarılamıyacaAını iıarei ed • 
lyor, geçen ıeneye nazaran • 
seksen bir buçuk milyon in· ~ 
gillz llruı kadar tezayüd 
gösteren tarflyah karıılamak 

mi yeler. 

ikramiye: 
ADEDi 

Miklari: 
LİRA 

kaıalar. ~ 
hetaplarında . ikra· • 

• ikramiyenin tutan: ! 
LiRA m 

1000 1000 • 
1 500 500 • tçlo istikraz yoluna tapılma· 

yap vergilere uf ak bır zam 
yapılmıı olmasını tabii bu
luyor, ltUkrazın, memleketin 
daha ziyade ihtiyaç göste
receği senelere terkedilmit 
olmasını yerinde bir tedbir 
olarak karııhyor ve lngtllz 
milletinin kendilerinden ta 
lep edilen bu vergi zammmı 
büyük bir eıkıntaya girme 
den verebilecek kudrette 
olduiunu tebarüz ettiriyor. 

Gazete makaleıioln son
unda ıöyle diyor: 

lnglltereniD bugünkü va 
zlyeti içinde bütceyi yap. 
mak gibi cidden müıkül bir 
iti baıarmak zaruretile kar 
ıılaıan maliye vektlt liberal 
akidelerine aadık kalmak 
surctile takdire ıayan bir 
muvaffaklyet göstermlıtlr. 

Bizi a11l düıündüren meıele 
bugün almma11 muvafık gö 
rülen tedbirlere dejll, ileri 
de milletin ıeve teve ve 
kolaylıkla yardımda buluna · 
bileceği raddeyi attıktan ton
ra mntemadi turette yükıel 
me lıttdadını gösteren sarfi
yatın ne suretle karıılana
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Bu lkramiyr.ler her ıiç ayda bir ı)/ mak ıiure se· !I 

nede dört defa bu miktar uzerincien kC1ra ile dağıll · il 
it lacakllf. 
,_ ilk keşide 1 Rylcll 938 dedir. •• •~~,~·· •·• . -~- • 
Tür~iye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Bahkesir ~u~esi Mudürlüğün~en: 
Bankariuza (340) numaralı senetle borçlu İvrindi nabl 

yesinden Osman oğh• Topuzlarlı Alinin beı parçadan lba 
ret tarlasının 26 4 938 tarıhlnde icra kılınan müzayedetl 
neticesinde konulan pey tarlaların kıymet ıve mevkllne &Ö· 

re mu\•afık göriilmediğtnden 26 · 4 938 tarihinden ltlba · 
ren bir ay müddetle ve pazarlıkla sataıına vilayet idare 
heyetince karar verilmlt olduğundan bu müddet zarfında 

taliplerin bankcmıza müracaatlara ve 26 mayıt 938 per 
ıembe günü saat on beıte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur 4 - J - 12.7 
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