
6 MAYIS CUMA 1938 

Japonyada, İmparatorluk Hudut/an Da
hilindeki Bütün Fabrika Ve Sanayi Mü
esseselerini Kontrol ffltına it/an Milli 

Seferberlik Kanunu Meriyete Girdi .. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 387 4 

Son MağlUbiyetıer Üzerine: Fransa Mitli Müdafaa Amerika 
Japonya,Ç·neKarşıEsaslı İçin4,5 Milrar Ayırdı .. 
V K t" T db • } Ald f rınsıda bu ytl içinde i~i zn~h, bir kruvazör JB yedi 

Deniz sillhlanıı preirıan 
Vatlngton, 5 (Radyo) -

156 Mı iyon dolara balti 
olan ıllihlanma planı, 28 
reye ka rtı 56 reyle ayan e a 1 e lf er 1 • denizaltı aaınisi tezaiMara kmcak. 
meclisince kabul edılmlıtir. 
Harp gemllertntn 35000 

J aponyada M i 11 i S e f e r b e r 1 i k 
Parlı, 5 (A.A.) - Resmi 

gazete bugün milli müdafaa 
için 4, 4 J 2,500,000 franklık 
fevkalade tahsisat kararna· 

7 denizaltı gemisini koymak 
ve 1938 den 1942 ye kadar 
bütce haricinde 5 milyar 
frank sarf etmek huıusunda 

tondan yukarı lnıa edilme · 
mest kararlaıhrılmııhr Ta
yare gemileri say111 da 11 
ten 20 ye çıkarılacaktır . Meriyete Girdi.. Kanunu meılnl neıretmltUr, 

Bu tahsisat ıu tekilde 
bahriye oazaretlne 111ezunt · 
yet verilmektedir. ıtalya- Fransa 

İmparatorluk Hudutları Dahilinde Rulunan 
Batün Fabrikalar Ve Sanayi Müesseseleri Hii

kıimetin Kontrolu Altında Bulunacak .. 

taksim edilmektedir: 

Dahiliye nazaretl 217.500. 
000, harbiye nazareUni 650 
milyon, bahriye nazaretlne 
ı ,041,100,000, h•va nazare 
tine 2.267, 750,000, m(hteoı· 

Baıvektl Daladlye, Relıl 

cumhura ıönderdlil bir ra 
porda, bava ve deniz kuv
vetleri mevcudunun artırıl· 

ması, müıtemleke müdafaa
ıının takviyesi ve mahrukat 
depolarının genitletllmeslnl 
lıtemlttlr. 

Müzakereleri 
Roma, 5 (Radyo) - ltal

ya·Fransa aruında bathyan 
müzakereler Hitlerln Roma· 

Tokyo, 5 {Radyo) - Ja- , 
pon kabinesi, 24 mart tarı 

htade kararlaıtınlmıt ve 
ayan mechılnce tudik edil-

mit olan mtlli ıef erberllk 
kanununu tatbik etmeie baı 

lamııtır. Bu kanuna göre, 
Japonya dahilindeki bütün 

fabrikalarla sanayi müeNe · 
aelerl, hül'1imetln kontrolu 
altına ılrlyor. 

Japonyanın, Çine karıı 

eaaılı ve kati tedbırler al. 

mafa karar verdlil ı6ylenl 
yor. 

Hankov, 5 (A A.J -- Bü· 
tQn ıece devam eden bir 

muharebeden ıonra Çin in 

talarıoın Taierıeanıın Şimali 

Şarkisi istikametinde 8 kilo 
metre kadar llerledıklerl ve 

Llngyl tle T anıeng aras ı nda 

ki Japon cepbestoln yarıldı 
fı Çlnltler taraf mdan resmen 

bildirilmektedir. 

Parfı, 5 (Radyo) - Ç•nll 

lerln cenup cephesinde yeni

den bir taarruz yaparak 
(Ltnıvı] ve (Tanksenln] ha 
vallılnde on bir kilometre 

ilerledtkleri ıöylenlyor 

Tokyo, 5 (Radyo) Japon 
kıtaatı Hankov cephesinde 

yeni bir taaru:ıa baılamıı 
hr. 

Hankov, 5 (Rad) o) -
Çın reımi tebliil, bugün 

H•nkov ıehrl (izer lnde yapı 
lan harpte 12 Japon tava 

resinden aeklzl dOıür6lmüı · 
tür Çın tayarecllerl çok fe 

dakirane ve kahramanca 
çarpı1maktad1rlar 

tantongun cenubunda 

19 Mayıs Gençlik Bay
ramı Ha z ırlıkları 
Dan Partide Bir Toplantı Ya
pılar.ak P r o ğ ram ı n Esasları 

Tesbit Edildi. 
BGyiik Şef Atatürklln. yur

dnu lsttkllltnl kurtarmak 
(lzere Anadoluya ayak bas. 

tıfının yıldönümQ olan 19 
Mayıs "Spor 1!e Gençlik Bay-

ramı,, yurdun h~r tarafında 
oldufu gabi , ıehrlmizde de 

hareketli bir tekilde kutla
nacaktır . 

Bu milli günün proğramı 
nı hazırlamak üzere dün vali 

vekili vall muavini B. Ekrem 
Yalçınkayenın batlıanhğın · 

da askeri komutanhk adı 
na Albay B. Şeref lzmlr, 

Kültür Direktörü vckıll 8 
Vicdani Ataseven, Uelediye 

Reisi 8 . Naci Kodanaz, Hal -
kevi reisi ve Spor Bölgesi 

baıkan vektll B. Feyzi Sö 
tenerle gazetemiz adma bir 
•rkadatımızdan mürekkep 
bayramı kutlama, komlteai 

19 May11 günü proğra 
bunın ana hatlara üzerinde 
IÖrüımGılerdir. 

Bu esaslara nazaran o gün 
••at 13,30 da Cumhuriyet 
alanında Atatürk büıtüne 
telen .. konulacak, saat 14-30 

da Vali ve Parti Baıka 

nı yanında askeri komutan 
ile Halkevt Baıkanı, Şarbay, 

KültQr Direktörü olduğu 

halde toplantı yerinde hazır 

bulunan tr.lebe ve ıporcuları 
ıelimhyacak lardır. Bundan 

sonra bando lst ı klai martını 
çalacak ve bayrak bir tale· 

be tarafından ıerene çeki
lecektir. 

Bu merasimi müteakip 
Vali ve Parti Baıkanı, daha 

sonra da bir talebe vere· 
ceklerl birer ıöylevle 19 
May11 eününüo tarıhi değe · 

rlni ulusun beden kabiltye 

ti ve karakterini y ükıelt
mek hususunda oynıyacağı 

rolü tebarüz ettireceklerdir. 
Nutuklardan ıonra baıta 

okul talehett olmak üzere 
bütün ıporcular bir gt"çlt-

resmi yapacaklardu. 
Geçit reımlnl de ıtadyum

da önce Ltse ve Öğretmen 
okulu gençlerinin. daha ıon· 
ra da ıporcularan yapacak· 
ları gösteriler takip edecek · 
Ur. 

dütman taaruzu, b6Uln ted- lekat nazaretlne 152, 150,000 
birlere ve yeni bOcumlara nafıa nazarellne 384 milyon 
raf men durdurulmut, bir frank. 

yı ziyareti münasebeıtlle bu 
ayın onuna kadar talık edil· 
mittir. 

ltalyan Donanmasının Manevadım ilerltyememiıtir. Kan· MezkQr kararname ile 
ton civarındaki muharebe· mevcut proğramdan hariç 

Bulunmak Üzere : ler de lnklıaf etmektedir. olmak üzere 31 klnunevvel ralar1nda 
ÇınlCler, burada mukabil f938 tarihine kadar tezglh -H-----~-----------
laarruza b ...... n:·····d... , ... iki ... hı.. h•· kro ... ö.. iti e . Na I. 
K ·· ·· k 1 t · ı A f K · r' po ıye 
~~~ T ~ :ı a ~~~~.yı Ha~e~.~~ ~tti. 

Kiçôk itilif tonıeyi Hahaiisıan meula~ndı lnailiz hitl~r -Moss~lini ırasında ~ric!r~ n~zırlırının dı itti· 
noUaimırına ~ire harabı edil•ıine tam mdi . . rakılı Venedık 11rıyın~ı dun ıızlı ıuzıkırılır yapıldı, 

· Roma, 5 (Radyo) - ltal· Bundan ıonra MuNollnt 
Bükreı, 5 (Radyo) - KU· nazarına ıöre hareket edıl- ya Baıveklll Muıaollnl, re· kııa bir ıöylev vermlf ve 

çük Hilaf bugün Romanya meslne karar vermlıUr. fakatlnde Hariciye Nazırı Httler, kendlılne birkaç ıö&· 
liariclye Nazm (Petresko Kürük itilaf konıeyinln, Kont Ctano olduiu halde le mukabele ederek, ltal-
Komenfn rJyuellnde top Çekoılovakya mesele.ini bu sabah Krleal sarayına yada yaıadıiı ıaatlerln ha. 
lanmııhr. mQzakere etmlyecetı ıöyle · gltmlt ve Httlerl ziyaret yatanın en zevkli ve meaud 

Yugoılavyft Bat ve Dıı nlyor . ederek, on dakika kadar zamanı olclufunu beyan ey· 
Bakanı Mı lan Stoyadlnovlçtn konuımuıtur. Bu esnada. lemlıttr. Havu ajanıa göre, küçük 
refakatinde, beı ~rkanıhatp itllafla Macaristan aruında - Von Rıbentrop ile Kont Cı· Roma, 5 (A.A] - Hıtler, 
bulunmaktadır. ano da Httlerle Mu11olinloln gece yarmndan ıonra Krt• 

ki ihttlifh meaeleler de ko- buluoduklar1 aalona elrmlı· nal sarayından hareket et· 
Konseyin; eym zamanda • 

nuıulacakhr l~r ve konuımalara lttlrak mit ve lstuyona kadar cad-
aakeri meseleler etraf mda da 
konuımalarda 

ıöylenlyor. 

Bükreı , 5 [Radyo} - Kral eylemtılerdir. deleri doldurmuı olan llal-
bulunacajı 1 

Karol , bue6o Yugoılavya Hitler, konutmalardan kın alkııları araeında trene 
Baı ve Dıı bakanı Milin ıonra Panteona ıttmtı ve binerek Napollye hareket 
Stoyadlooylçle, Çekoslovak- kralların mezarlarına me· etmiıtlr. 

Konıey, bugün iki celıe 

"kdetmlttlr. Bu celselerde 
muhaceret meteleslle, Yahu 
dllerin vaziyeti ve lıviçrenln 
Uluslar Soıyetul ıekrett"rh . 

ğine verdığl muhtıra etra 
fında konuıulmuıtur 

rasimle çelenkler koy mut · Httler, ltalyan donaama -
ya Hariciye Nazır& Kamtl tur. sının, yapacaiı büyQk ma· 
Kroftayı kabul etmlt ve iki · Bitler, mQteaklben meç· nevraları takip edecektir. 
ılle de bir müddet konut · hul aıker abidesine gltmlt Hıtler, Napollde kalclıiı 
mutlur Bıtvekil Miron Krls ve oraya da bir çelenk koy· müddetçe ltalya vellahtı pr· 
tea, küçük. itilaf devletleri muttur ens Onbertonun sarayındı 
nazırlarına bir öile ziyafeti llttler, bundan ıonra Ve· misafir edllecektlr. Kooıey, Habeılstan mes 

eleıinde İngtlterenni noktal vermlıttr . 

Roma Beynelmilel Mü
sabakaları Sona Erdi. 

~--

Binicilerimiz Müaabaka
larda Pavan itibarile ikin

ci Gelmektedirler. 
Ronlll . 5 (Radyo) - Bey 

'\elmllel atlı müsabakalar, 

bugün sona ermtıttr . Bu mü 

nasebetle h alya krllh Vtktor 

Emanuel, ıut 17 de Slyena 

alanma gelerek, mükafatları 

tevzi etmese baılamııtır. 

Mü1abakalerın bidayetin

den sonuna kadar puan iti -

barile Almanlar birinci, Türk 

ıer ikinci, İr landalılar üçüncü 

ve ltulyanlar da dördüncü 
aelmıılerdlr. 

evvela Almanların 

anüklf atların ı tevzi etmlt ve 

Alınan bayrağı çekllcrd. Al · 

man martı çahnmııtır. Kral, 

müteakiben, Türk binicileri· 

ntn mükif atlarım vermft ve 

Türk bayrafı çekilerek istik 

lal marıı çalınmııtır. 

lrlindalılarla İtalytto· 

ların mülıifat lerı da ayni 

merutmle verlldi~ten sonra 

Kral, halkın alkııları aratın 
da alanı terketmlıtlr . 

ne dik ıarayına gltmiı ve 
Muasolinlye ladel ziyaret et 
mittir. 

Venedlk aarayanda ik i 
devlet hariciye nazırlarının 
da itliraktle baılıyan mü· 
zakereler, bir saatten fazla 
sürmüıtür. Bu konuımalar 
hakkında ne resmi teblii 
çıkmıı ve ne de bir haber 

• 
sızmııtır . 

Roma, 5 (Radyo) - Hit· 
ler, bugün yemekten ıoora 
Kampoçentoıellsoya gltmit 
ve İtalyan milislerinin ma 
nevralarını ıeyretmltllr . Bu 
esnada Httlerin refakatinde. 
Almanya erkinıharbiyel 
umumiye retti Von Keneler 
de ha Zir bulunmuıtur. 

Roma, 5 (Radyo) - Uit· 
lf\r, bugün öfleden ıonra 

San Makuj klllıHlne gttmif 
ve orada Alman kolonisini 
kabul eylemlttlr. Almanya 1 
haricindeki Alman nasyonal 
ıoıyallıtler relst Von 8uhler 
burada k11a btr · nutuk söy 
lemtı, ve llttlerl sellmlamıt· 
tır . 1 

halyan donanma11nın ya· 
pacaAı maoevralarm bütün 
safahatı, (Röks) vapuru ü:ıı
erlnde bulundurulacak rad 
yo telefon teılsatı va11tasile 
Napoll Radyo istasyonuna 
verilecek ve oradan halya 
ile Almanyanın her tarafı
na daklkuı dakikasına ya
yılacaktır . 

lngilterede 
GönDllü askerler için yıni 

bir kınun hazırlınd1. 
Londra, 5 (Radyo] - lnıll

tere harbiye nezareti, yeni 
bir kanun liyihası hazırla 

mııtır . Bu kanuna ıöre; ylr 
mi yaıında ıönüllQ olarak 
İngiliz ordusuna dahil olan 
bir ıenç, kırk yaıına kadar 
hizmet görecek ve ondan 
ıonra tekaüde çıkarılarak, 

ölünctye kadar haftada on 
d6rt tilin alabilecektir. 
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Suçlu Olanların Muhake 
Dün Yapıldı .. • 

mesı 

Su işleri ziraat 
bankasına ve

rilecek 

Suçlunun Avukatı, Müekkilinin Deli 

Su itlerine tahtlı edil · 
mek 6zere 31 mtl1on liraya 
kadar lıtlkraz akdi ve bu 
maksatla zlraaat bankaaı ta
rafından ihraç edilecek tab · 
Yllita hazinece kefalet edıl
meıl hakkındaki kanun il· 
1thaaı Mecllıe aönderdmtt~ 
tir. 

O 1 d u ğ u n u 11 e r i Sü r d ü .. 
Buna aöre, muhtelif ıu 

itlerine aarfına mezuniyet 
verilen 31 milyon liraya 
mahıuben 38 mali yılı bl 
da yetinden itibaren yapıla· 

cak tedlyatın kartılaiı kredi 
ıuretlyle temin olunacaktır. 

iddia Makamı Avukatlann Sölzerine Cevap Vererek Dedi ki: 

''isterim ki, Müekkillerini Miidafaa Etsinler. 
Halbuki Söylenen Sözler Hep Kendilerini Mü
d af a aya M a t u f t u r . B e n, M e s l e ğ e 

Büt(in ıu itlerinin lkma· 
linden ve tamamının .,anka · 
ya devrinden ıonra ltletme 
muamelitİ kredinin kapan · 
ma11na tahılı edilecek, ha· 
ıılata temin etmedlil takdir 
de itfa tekil hükumetle ~an. 
ka aruanda teıblt olunacak 
tır . 

H ii c u m E tm i f D e ğ i l i m • ,, 
Bıfadıçda Ôiretmen B. Na· 

ztffn üç yatlar1ndakl çocuğu 
illeri kesmekten tuçlu olarak 
mahkemeye •erllenlerln 
muhakemesine dOn de alır 
cezada devam edildi. 

Müddeiumumi B. Necmet
tin Yetil, aeçen celtede iddia· 
namesini •erdederek tuçlular. 
dan Katım ile Kara Mutta
fanın idamını talep etmlttl. 
Dünkü muhakemede suçlu· 
ların a•ukatı olan B. Ka
tım Sami Paylı ile, B. Htlml 
Bilecen müdafaalarını yap· 
talar. 

B. Kasım Sami Paylı ya· 
zıh mOdafaa11nda önce Miid
detumumlnln geçen celsede
ki iddianamesine ve bu ara
da kendisi hakkında söyle
diklerine temat ederek, mü· 
ekkıllerlnln masum olduiu 
nu blldtft için müdafaa yap
tığını ve kendisinin lekeli 
bir avukat olmadıiını ıöyle
dl, ılclllnln temlzllilnden bah
ıettl. Ve kendi vaziyetini uzun 
uzadıya anlattı . Bunun üze· 
rlne iddia makamında bulu
nan Müddeiumumi 8 . Nec 
metttn Yetil, Relıden izin 
alarak avukat.o yazıla mü· 
daf aa11na kısaca cevap ve· 
rerek: 

- lıterlm ki, arkadaıımız 
müekkıllerlnl müdafaa et
•lnler. 

Halbuki ıöylenen ıözler 

hep kendilerini mfidafaaya 
matuftur. 

Ben, meıleğe hücum et 
mit deilllm. Mealeğln kut . 
tlyetlnl çok iyi takdir ellen· 
lerdenlm.,, Demlıtlr. 

Müteakiben a•ukat 8 . Hıl· 
mi Bilecen yazıla müdafa. 
asıoı okudu. 

Müddeiumumi ıöz alarak 
bu müdafaaya karıı töyle 
dedi: 

- A•ukat 8. Htlmı Bile 
cenin sözlerini, itiraf edeyim 
ki anlıyamadım Bunlara 
uzun uzadıya cevap vermeie 
eıuen lüzum ıörmüyorum. 
Bu sözler mevzu ıle all"• · 
dar değildir. Y lllnız bir nok· 
taya cevap vermek lıterlm 
Kendileri Türklükten bahse-
diyorlar. Bunun bu mevzu ile 
hiç alakası yoktur. Ben Cum. 
burlyet lnktlabmm prenılp 

ve umdelerlnl hazmetmlı, 

vazlf esini müdrik ve 
bunu hakkı ile lf a et Uf ine 
kani olmuı bir ıenclm. 

Bir işaert .. 
Her mühim muhakeme 

saf aha tını olduju gibi, 
Btiadıç cinayeti mubake· 
metini de bidayetinden, 
hattl tik tahkikat eına 

ımdan tubaren gazetemi 
ze muntazaman yazıyoruz. 

Vaziyet böyle iken 
maznunlardan birinin a •u
katı, dQak(i muhakeme -
de müdafaaaını yaparken; 
geçen celıede müddetumu· 
minin iddiasının bazı eıaa 
noktalarını ve bu arada 
avukatların vaziyetine te. 
maa eden notlaramızı tu 
•e bu tt\kllde tehire ui
ratmak lıtemtıttr. 

Türkiye Cumhuriyeti· 
nlo muhakemeleri - ıızll 

olmaıı icap edenleri müı. 

tetna- bütün vatandatlara 
açıktar . Binaenaleyh ada · 
leUn yüluek huzurunda 
cereyan eden bir muhake· 
me ıafahatını, kanunun 
çerçeveıl dahilinde karl
lerlne bildirmek bir ga
zetenin de en tabii hak· 
kı ve vazlfeatdlr . 

Net ekim dünkü mulaa · 
keme Hf ahahnı da bu
ıün yloe veriyoruz. 

Onun için, geçen celıe· 
nlo muhakemeatne alt 
notlarımızın HJID avukat 
üzerinde herhangi bir tekil· 
de - küçlk veya büyük
teılr uyandarmıı olmıuını 

dulruıu hayretle karııla · 

dık. 

Bu itibarla biz vazifemizi 
yaphfımız lçtn müıterlh bu. 
lunuyoruz. 

Htç ıüphe etmlyoru_m ki, 
sizler de vazifelerinizi yapa · 
cak ve adaletin bekledlil 
neticeyi blldtrecekılalz ... 

Nihayet B. Kasım 
Sami Paylı müek 
kıh Kaıımın deli olduiu 
nu iddia ve ileri ıürdü. Mah· 
keme bu ciheti müdafaa · 
ya taalluku itibarile ıa 

yanı tedkik gördüiünden 
Kaaımm mütahede altına 

ahnmak üzere Manlıa em · 
razı akliye hastahanealne 
gönderllmeıtne, ıuçlulardan 

müddelumtimllllcce beraatlerl 
lıtenllen Kuımın babası Ha
lil ile anneıl Emine, kız 

kardetlerl Ommü ve Zehra 
nm tahliyeleri ile ıayrl 

mevkuf olarak muhakemele· 
rlnln devamına ve duruı· 

manın da 2 Hazirana taliki
ne karar verdi. 

Kredinin ttfaaından sonra 
teafıat hakiimete intikal ede· 
cekttr. 

Yozgad Ve Kırşehir Felaketzedelerine: 

Susuğırlıkta Ve Gönen
de Yapılan Yardımlar .. 

Kaza meıkezlerinde ve köylerde teberrulara 
devam ediliyor. 

Suııiarhk, 4 (Huıuti) -
Y ozıad ve Karıehlr f ellket · 
zedelerine yardım ıılerlnt 
teablt etmek (lzere Kızılay

da bir komite tetekkül etmltı 
iki aün zarf anda 150 ltra 
toplanmıttır. 

Kaıabada ve köylerde 
yardımlar devam etmekte. 
dır. 

Son yağmurlardan Suııiır· 
lıkta yazlık mahtuller eklle 
memekte laede kıt mabıul-

lerl güzeldir. 
Kaymakam B. lımatl Hakkı 

mezunen lıtanbula gltmlttlr 

Gönen,4(Uuıuıl)- Zelzele 
felaketzedelerine yardımlar 

yapılmaktadır. Eınaf, kendi 
mealektaıları arasında gurup 
ıurup aezerek iane tep la· 
maktadırlar. Gerek merkez• 
de ve gerekse bütün köyler· 
de halk, felaket aören yurd 
daılara teberrulara devam et· 
mektedir. 

Haciz Esnasında 
• • 

Ani Bir Olü m .. 
-----

Kar~eşi, ağabeysinin daya~tan öl~üöü iddiasım ileı i 
sürmesi üzerine ölünün tebar muayenesine lüzum göı üldu 

Gönen.4(Huıusi)- Üç ıün 
evvel Muratlar köyünden 
A z 1 z a d ı n d a biri 

verıl borcunu vermedlilnden 
maltye tahtıldarlle birlikte 

köy heyeti tarafmdan koyun 
lı ra haciz edilmek lıtenmlf, 

bu auada Aziz yere düıerek 
birdenbire ölmlttür. 

Muayene netlcealnde ken· 
dlılnln kalb sektesinden öl 
düğü blldtrıldlğlnden gömü\. 
meılne ruhıet verllmlıttr . 

Fakat bu defa, ölü Azizin 
lıtanbuldan gelen kardeıı, 
ağabeyıtntn tahılldar tara 
fından döğülerek öltimüne 
ıebeblyet verlldlilnı iddia et 
ttilnden cenazeyi Bandırma 
memleket haetahanealne ıö 
türüp muayene ettlrmlt ve 
tekrar ıerlye getirerek def
netmlttlr. 

Bunun üzerine müddei · 

umumilik ölünün tekrar mu

ayeneılne lOzum aöstermtı, 

muayene için de buıün 

kaymakam da dahil olduiu 

halde müddeiumumi ve dok
tor Muratlar köyüne gltmlı · 
lerd•r. 

( 

Evlenme töreni 
Altıuurl okulu öğretmen 

terinden Bayan liayrfye ile, 

aynı okul öğretmenlerinden 
B. Hakkı Üttünelln evlenme 
töreni dün belediyede öğ 

retmenlerln ve iki tarafın 

yakınları araaında yapılmıı · 

tır . 

Gençleri kutlar, aaadet 
ler dileriz. 

Yeni Bir Kanun Projesi: 

Çiftçi Mallarına Zarar 
Verilmiyecek .. 

Yakalanan Başıboş Bırakıl
mış Hayvanlar Satılacak •. 

iç Bakanlık tarafından 
çiftçi mallarının korunması 
hakkında bir kanun projesi 
hazırlanmakta olduiunu yaz 
mıt •e bu projenin bir hula · 
ıa11nı da netretmlıttk. İç 
Bakanlık hazarlamıı oldufu 
ilk projeyi müfettlt umumi · 
ilklere ve valiliklere aönde · 
rerek mutalealarını aormuı, 
umumi müf ettltlertn ve Va· 
itlerin mütalealarına ıöre 

yeni battan hazırlanan pro
je Batbakanhia •erllmfttlr .. 

Çtftçl mallarının korunma· 
ıı ve zirai aıaytıln temini 
zirai •uçların ıüratle tahkik, 
takip ve muhakemeıi itleri 
nln kanuni hükümlerle bata· 
rılmaıını ıailıyan proje kö1· 
lümüzün b016k bir derdini 
ortadan kaldıracak ve ,urd· 
da ıalraat emniyetini tamam· 
en kurtaracaktır. 

Yeni projenin ihtiva etU
il eıatlara ıöre çıf tçl mal · 
tarının koru•maaı •• bunla· 
rla alakalı ıuçların takibi, 
ıuçluların muh•kemeal ve 
cezalandırılmaaı bu kanun 
hükmüne tlbi olacaktır. 

Ormanlar hariç olmak (b.· 
ere tehir •e k .. abaların im 
ar planlarına aöre çlzllen 
imar hudutları, plan Jokıa 
çlf tçl mecllılerlnln tayin ed 
eceil hudut dıtında yerlere 
zirai aaha denecektir. Bu aa 
ha içindeki, ziraat lflertode 
kullanılan veya bu itlerle 
alakaaı olan hllkmi veya ha
kiki tahıılara atd veya umu 
mun faydalanma11na mahıus 
menkul ve ıayrl menkul 
mallara çlf tçl malları dene 
cektlr. Köy merkezleri "de zt 
rai ıaba içinde ıayılacaktar . 

Birer çiftçi mıcliıi 

teıblt, bekçilerin teftltlnl te· 
mln edecektir. 

Mıntakalarındakl otlakları 
kiralayan sürü aahlplerlnden 
ilzam ıelen kefalet ve tem
inatı alacak bu kanun hü · 
kümlerlne uygun tekilde 
ittihaz olunan kararlara ri
ayet etmlyen ıiirü ıahlple 

rlne ald ı6rülerln mınta.ka· 
)arından uzaklattmlma11 
bakkmda kararlar verecek· 
tir. 

Zirai aaha dahilindeki 
yollara, patikalara hendekle
re, •u yollarına ot, çap, hay· 
van letl ııbı ıeylerln atılma · 
ma11 •e ıellp ıeçmeye ma · 
nt olan engellerin kaldır

ılmaaı kakkında kararlar ve
recektir. 

Oç tip ~e~çi 
Çtftçl mallarının korun

maaında kullanılacak bekçi· 
ler, daimi muvakkat ve 
bekçi a 'llirlerl olmak ÜZt'te 
3 kı11m olacaktır. Bunun dı· 
tında olarak 1 O dekardan faz
la meyvalıjı, sebze bahçesi, 
tltün tarlaaı, 50 dekradan 
f azl11 neytlnliil bal Ye fıd
anhiı onlanlar butuıl bek · 
çiler kullanabllecekdtr. 
Huıuıi bekçilerin aylakları 

tutanlar tarafından verilecek
tir. Bu buıuti bekçiler reı
mi bekçi vasıflarını haiz ol· 
acaklardır . 

Bekçilere mahallin eko
nomik vaziyetine ıöre 25 lira 
dan yakorı olmamak üzere 
çiftçi meclislerinin tayin ed
ecell aylık bir Qcret verile. 
cektlr. Atlı bekçilere bunun 
dııında o1arak bff liraya 
kadu yem bedeli verilecek· 
Ur . Bekçi amirlerine 40 ll . 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

Her köy Ye belediye ıını . r=========-----
rı içinde bulunan zirai uha l ISTANIUL RADYOSU 1 
bir zirai daire addolunacak, 
bu dairede btr zirai sicil ve 

bir çiftçi mecllal bulunacak· 6 Mayıs 19 3 8 Cuma 
tır . Nüfuıu 500 ze kadar ol ÔJ'. 1 
an yer1erde çtf tçl mecllılne uLE NEŞR y A Ti: 
lkt, 500 den 21000 ne 12,30: Piakla Türk mull · 

k d ı 1 d klıl, 12,50: Havadlı, 13,05: 
a ar o an yer er e 

Plakla Türk muıtklıl . 13,30: 
4, buadan faıla nüfuıu 

Muhteltf plak neırlJab, olan yerler 6 aza ve btr o 
padar yedek aza ıeçllecek - AKŞAM NEŞRIYATI: 
tir . Mecllıler 4 ıenelık ola 17: inkılap tarthl deni: 

Onıveralteden naklen. 18 30: 
cakhr. 

Merkezde iç Bakanın re - Beyoilu Halkevt a6aterlt 
ııltll altında jandarma gen- kolu tarafından bir temıll. 

19.15: Konferanı: Ali Ki.mi el komutanı, emniyet tılert, 
mahalli idareler umum mü Akyüz (Çocuk Terbiyesi) . 
dürlerlnden, Adliye, Ziraat 19.55: Bona haberleri. 20: 
ve Mtlli ·Müdafaa Bakanlık Muzaffer İlk ar ve ark adat· 
lan deleıelerlnden müteıek- ları tarafından Türk muaikf· 
kil bir heyet kurulacaktır. al ve halk tarkılan. 20 45: 
Bu heyet kanunun tatbik te• Hava raporu. 20 48: Ôm~r 
killerini ve zirai aıaylıle al· Rıza tarafından Arapca ıöy· 
akala husuıları tetkik ile lev. 2 t: Nıhal ve arkadat· 
mutıtlea beyan ve zirai aı· ları taraf1ndan Türk muıl

aytıe mütedair nizamname klıt ve halk ıarluları, (ıaat 

ve talimatname eaaılar1nı ayarı) 21.45: Orkeatra 22 15: 
hazırlıyacaktır. Ajanı haberleri. 22 30: Plak· 

Çiftçi mecllılerl zirai dal la salalar, opera ve operet 
relerin mevkilerini teıblt ed- parçaları. 22 50: Son haber
ecek, yaya · ve atla bekçileri ler ve erteat günün prolr• · 
tayin ve bekçi ücretlerini mı. 
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Nesir: Pıtır Grinski vapurunda 
BatışVeDoğuş bir cinıyet 

Tenha bir kıyıda, maziye 
karı .. n hltıralarını muhay· 
yeleılnde yaıatmaja çalııan 

insanlar günün kararmaıile 
Grperlr, bir can ıılunh11 iç 
eninde kınanırlar . . Yeni 
emellerinin de nlıyana karı · 

ıacajını haber veren ah bu 
aaat Ye dakikalar... Hanıt 

hltıran ztbnıaı ııcıklaaa, ta · 
bakkuku bir 6mH bedel afl· 
zel emellerJnla de zihnini ıı · 
cıldı1an hltıralarıa ıtbt nlı· 
Jana karııacafına bu ıaatte 
bir defa daha ıahltıln . 

Hayatın GzerJne ılyab bir 
toz bulutu çökmekte. .. Her 
dakika bu ılyahlıfı perde, 
perde alçaltmakla, her gü. 
zel hlhrayı daha derinlere 
16mmekte... Hiç bir batıra 
ne tahayyül olunuyor ve ne 
de olunmak lıtenlyor •.. lıın 
tlen d6nen her ıınıf mahzun 
•e 1oraun .. Yarınki aabahın 
•erecefl he•eı ve zfndelik 
dereceılnde... Bilmem ne· 
den.. Herıeyde devir varda 
bu tabayyQI saatinde dev · 
rlm yok .. Bilerek mt lztlrap 
teklllyor, Jokaa geçen her 
dakika yalnız acı hltıraları 
J•tamak için a7rılmıı birer 
an mı ... Klınahn Jetlllentll· 
fi, çlçeklendlil bir menim .. 
Fakat bu ıaat; bu yeıllltk 
ve rlzellıklere perde, perde 
karanlık ç6kmekte, bu ka · 
ranhklar ruba dölc61mekte .. 
Bu mahzunluiu boimak, 
hicran diyarında lnıana kuv . 
•et ve teaelll verecek bir 
dofuı bulmak . . 

Ufuktan f 1rlı1an altın ok 
lu ıGneıın dofacalını kut
lar .. Pembe rökle eımer Je· 
rln blrleıtlfl 1erde yanıın 
lcızıllaıır . . Şark ale•den 6r· 
GlmGı bir HÇa benzer; mor 
dallara yaılanarak 1Gluele· 
celc tuf la karmızm bGyük 
yıldız beklenlllr .. Parlak btr 
nokta halinde göıOken bir 
rlneıln tik ıııkları k61elere 
ıokulur, ormanların koyu 
ı&lıelt 11k alaçla rı aruına 
ıaldan1r, her taraf ıııklanır . 

Tunada Noyıu ile Nuko
var araıında tıllyen "Petar 
Grlnıkl ,. adındaki vapur
da kanlı bir f acla olmuıtur · 
Vapurun lokaataıını Jıleten 
Todorovlç, g6verteye çıka · 
rak vapurun kapdanı Brua· 
nça kahve ıetlrmlf, bu 11-

rada birkaç 1olcu ile hasbi · 
halde bulunan kapdan ıı 
marlaamadan relen bu kah . 
veden bir manl çıkarmaja 
çalıtırken, lokantacı, ceketi· 
nln kolu içine aakladıiı ko· 
caman bir kaaap bıçafını 

çekerek kapdanın batına aai · 
lı ıollu lndlrmefe baılamıı, 
kapdan yedljl bıçak darbe · 
lerlnden bir iki dakika ıon· 
ra ölmüı, ıOvertede bulu
nan yolcuların vaziyete mü· 
dahalede bulunmaları ıöyle 
dunun, her biri çil yavruıu 
gibi bir yana kaçmak çare 
ılne teve11ül etmlf, yolcu
ların bu telltına mukabil 
ıofuk kanlılıfını hiç bozmı · 
yan katti, güverteden inerek 
vapurun mutf aiına glrmlt 
ve ahçının gaza önünde bı. 

çajını çekip kendi aartlaiı
nı keımlı. iki kitinin haya · 
tına mal olan bu kanlı hi
dıaenln aebebl, vaktiyle 
kapdanın ahçıyı beienme· 
dlilnl ıöz ara11nda ı6yle 
meıtdlr. 

hen6z tazedir . Çiçeklerden 
yllnelen ince bir toz halin . 
deki hafif dumanı ılık btr 
r6zaar etrafa dafıhr , ıa vu
rur . Pembe ıtıklar, pembe 
ıüllerln gizli kıvrımlarına 
ıüzOlür ; ll!'ıana, ziya, renk, 
titr ıaaU yaıatır . . Kuılar; 

nafmelerlnl blrleıtlrlr, ha· 
yatın baba11nı konıerle ıe· 

llmlarlar .. 
O ıaatte herıe1 ıuaa r, 

ıen cıvdtılar her vakttkın

den daha zatf, daha hafif 
ve daha tathdır .. ÔtOılerln · 
de sakin btr uyaoıııo der. 

tOUDll.J 

Folklor: 

V ürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

TOPLIYAN: KEMAL ÔZER 
- 7 -

3 - Se•dlilm aen (gu• 
ıura) ( 160) (ıalma) ( 161) 
4 - Ne (ıarıp , garıp) 

6teraln bülbO 
Bu türkü, [orijinal] bir du· 

rumun tercOmanı olmaıı do· 
laylıtle çok kıymetlidir . Çep· 
ntlerfn çadırlı zamanlarında; 
blrlıl [benli}, dlierl de (ben 
ılz] olıı.n iki güzel Çf'pnl kı 
zı, yoluna giden bir yolcu 
ya raahyorlar ve bu yolcu 
ile aralarında ıöyle btr mu · 
havere cereyan ediyor: 

< Uzun ~avı) 
~ıduh i~i kız söylüyor: 

1 Yolcu dayı (yolun) 
(1) (elle) (2) 

2 Menzilini çalıya bai· 
la 

3 Yolcu dayı hak dl · 
nl için dojru ıöyle 

4 -- Beollml (guzel) (3) 
benılzml (guzel) 

Yolcu ıiSylOyor: 

1 Ben yolcuyum yolu· 
ma giderim 

2 Menzillml ırata ıO 
rerlm 

3 (Oıbar) (4) iklnfzlde 
aevertm 

4 Benlide {ruzel) ben· 
ıf zde (ıuzel) 

lkı kız ıaylüyor : 
1 - · Yolcu dayı okı ııu 

ıeldlk ) (5) düıduk (6) bir 
kine 

2 (0oluıe dofuıe) [7) 
indik yola 

3 Y o1cu dayı hak dl 
nln için dofru ıöyle 

4 - Benliml (ıuzel) ben 
ılımı (guzel) 

Yolcu ıöyl01or: 
l - Benli (guzehn) (8) 

160 - Kusura 
161 - Kalma 
ı Yolu nu 
') .. Uur 
.~ GLizel 
4 Dilber 
.5 iki yıizcldik 

6 Dlişdıik 

yayla11nda yaylamalı 

2 Enılntnde ( sunul ) 
etlemell 

3 Benli (varkana) (9) 
benılzl (nlylemelt) ( 1 O) 

4 - Gel beri benli (gu · 
zel) gel beri 

Bir Türkmen beyinin kızı 
ıelln oluyor. Bır müddet 
ıonra kocaaı ukere ıldlyor . 
Gebe olan gelin yayla za
manı ıellnce babaaıle yay
laya gidiyor. Yolda babaaın 
dan geriye kalan relto giz· 
lice doiuruyor. Ve bu dolumu 
babaaıadan glzltyerek çocu 
tunu deveıtalo [ hatabına ] 
(1 l] koyuyor. Ve göz yaıla 
rlle çocuğunu avutmak için 
ninni makamında ıu türk6 
yü 161lüyor: 

1 (Y ekinde ıarı ma . 
yam yekin ( 12) 

2 [Hatabına) (J 3) zil · 
ler takın 

3 Bebefl dald11n ıakın 
4 Ninni bebek ninni 

Kara çadmn kazıfı 
2 Evllt bubanıo [azı 

iı] [14] 
3 Ya ıellnlertn baı 

bozufu 
4 Ninni ya•rum ninni 

ı Ben bebefln anaıı · 

yım 

2 Ocaklarda yanası · 

, 
yım 

3 Bır mevlldan bula· 
llJtm 

4 Ninni bebek ninni 

1 (Gara) f goyun] [wu 
zulamıt] 

2 [Memekleri] (15) [11 · 
zılamıı) (16) 

3 - E•llt bu bayı öde · 
anlı 

4 N4nnl yanum ninni 

y ı 'arken 
10 Nt eimtli 
12 rarli de sarı dişi 

deııem yürti 
13 Semerine 
14 ldareıi 

F ransada VeniVergiler 
lh d a s E d i 1 i yor .. 

~~~~- -~~----·--------------~---------

f ransıda ~ükümet, m~ai kalkmmayı temin mıksadlle 
iki sınıhk bir proğrım tanzim etti. 

Parlı, !l (A.A] - llüku· 
met kararnameler hakkında· 
ki tzahnamealnde memleke · 
tin nihai kalkınmaıını ımkln 
datrealne ıokmak Jçln lıtlh
aalabn ku••etleodtrllmeal 
huıuıunun tahakkuk ettiril -
metinin muvafık olacaiını 

beyan etmektedir. Tanzim 
edflmlt olan kararnameler 
bu kalkınmanın malt lıllh
at ve aıgarl iki ıeneltk bir 
projram tatbiki ıuret11le te· 
minini istihdaf etmektedir 

1 - Bu ite mllleua lttlı · 
nai ıurette 1ardım etmeel 
derplf edllmlttlr. Bu yardım , 
btlvaııta ve btlivaaıta rü · 
ıumdan yüzde sekiz ntıbetln· 
de munzam bir 'tergi alın· 
ma11 ıekllnde olacaktır. Bu 
tedbir ıayeıinde ü~ milyar 
iki yüz milyon frank elde 
edilecektir. • GOmrük rüıumu tezytd 
edllml1ecekUr, maamafıh 
tarifelerin 31 temmuz 1938, 
den evvel yeniden gözden 
ıeçlrllmeat tekarrür etmtıttr . 
Bu yeniden ı6zden geçirme 
ıayeatnde iki mll1on elde 
edilecektir. Nihayet milli 
müdafaa için çal.tan müeı· 
ıeıelerln temettülerlne bir 
kararname ile munzam bir 
realm konulacaktır. 

2 - itlerin revacını temi· 
ne matuf olan tıtıhıalata 

müteallik tedbirler rayrl 11h
hi binalara karıı mQcadele 
için ıayrl menkuller lnıaa 
tının artırılma11, birçok ma
li tedbirler bütün yeni lnta · 
ah teıbtl edecek ve bu ln
ıaattan muıakkafat verglıl 

alınmıyacakhr Birçok lkUıa· 

dl tedbirler, 48 aaat kanun 
un allıUklyetlnl temine mat · 
uf bulunmaktadır 

3 - Krediye mGteallık 

olan tedbirle r, hükumet, ıda · 

relere, m\Uaahhldlere ve 
imtiyaz Hhlbl ıırketlere te · 
dlyatta bulunmaları için 
mecburi bir mtıhlet tayin et · 
mele karar vermfttlr . 

olmak (izere ıımdtkl kanuni 
ve nizami abklmı itmam 
edecek dtfer bir takım ted
birler de ittihaz etmek nl· 
1et1ndedlr. 

------.. ··~··· 
Çiftçi malları
na zarar veril

mlyecek 
[lkınct Hyfanın devamı} 

rayı ıeçmemek üzere ücret 
verecektir . 

V azif elerlnde fevkallde 
yararhkları r6r61ea bekçiler· 
le bekçi amirlerine çiftçi 
meclıılerl kararı1le bir aylık 
nlıbettnde mükifat verile· 
btlecektlr. 

Kurulacak olan bu teıkl
litın maaraflaranı karıılaaıak 

için zirai aahalar içinde zt • 

ral ıicllle kayıdlı arazinin 

dekarından ıenede 5 kuruı, 
bal ve bahçelerin dekarın · 

dan 20 kuruı, meraların de· 
karından 3 kuruı, koJUD Ye 

ve keçilerden 2 kuruı, ııjar, 

at , kısrak ve eıterlerdan 10 

kuruı. devletlerden ZO kuruı 
al anacaktır . 

Baıı boı bırakılarak , • . 
kakalanan, aahibl çıkmayan 

hayvanlar da ıatılacak ve be· 
dellerl bu teıkılltın rellrl 
araıına katılacaktır. 

Projede bundan ıoara zl· 
ra i ıiclllerJn tutulmaıı tekli, 

zirai ıuçlarıo tahkik, takip 
ve muhakeme uıulü zirai 
cezalar hakkında büküml~r 
vardır . 

.......................... 
ı TÜRKDILI 1 
! Pazartealnden baıka her ! 
İ giln çıkar. Slyaıal razete •• z 
: Yıllıtı: 800 Kurut : 
: Altı A1lıi1:400 • 1 
•• s 3 • •1111: • • • • ı : Günü reçmlt ıa1ılar 25 : 
• k e : uruıtur. 1 
• ADRES: • 

Gecenin ince eamer tülü 
•illnlr, dOıer Camları tutuı 
turarak rıren kızıl ıııklar 
••lerl aydınlatır; mahmur 
aazlerlnl açan ıenç kızlar, 
•lhlCl odaların• yaldız1anmıı, 
daha çok rüzelleımlt rörOr 
ler .. Nemli çayar, devam ed· 
en ıecenln aerlnhil içinde 

man11zhiı hilıedllır . Bu her 
ıeyln yekvücut olmuı in · 

eanda ılllnmeı bir hatıra, 

unutulmaz bir tealr bırakır; 
hu tatlı teılrln taze bir 1e 

rJnltkle kalbe ı . zdığı duyu · 
lur... Yaram ıaatlık bir uy 
anma zamanına biç klmıe 

lalcayd kalamaz . Bu öyle 
ıOzel, 6yle muhteıem , öyle 
tabii bir maazaradır kt, eo 
1ert ruhlu lnıanları bile ta . 
blata eılr eder .. 

Reşat Yönel 
7 Dö,<jıişe döfjıi~e 

8 (; ıiullm 
15 Mtmtleri 
16 Sızlmmş 

HükQmet millt iktisadı . 
f yatın kalkınma11na medar 

·: BALIKESIR TORKDILI Z 
~ .......... .. .......... .. 

- Adam sende, kadın 
ların hepıl çılıao ve manl. 
tız mahluklardır! Amarlllıln 

dlferlerl gibi olmadığına, 
't•lz bir varlık bulunduğuna 
inanmakla cidden yanılmı 
tıml Onlarm, zarafetle, yük· 
•ele duyıular ve aakln aık · 
larla dolu olduklarına niçin 
haanıyoruı? .. Onların ıev · 
dllrlerl ıey ler küstahlık ve 
cürettlr! .. Ve itte, bende de 
hiç bulunmıyan teyler bun · 
lardır! . Ona, ıovalyeıl ıle 
••adetler dilerim! .. Diyor· 
dum. 

Saat onu vurunca, mGll· 
ıun, ıevezellil bırakarak 
•va gitmek Qzere hazırlan· 

IDafa baıladı Gece ılık ol · 
duiundan taılıkta oturmuı· 
tulr . Zabit oda11na çıktı, hl 
Popotam avına gldlyormut 
ııbı ılllhlanmıı olarak lndı 
llnl r6rdük: Belinde bir av 
bıçaiı , omuzunda a11lı bir 
Uifek vardı, bir taraftan da 
bır rGyelverl doldurmata ça· 
latıJordu. 

Amarlllı 1ımdl1• kadar 

böyle yakından bir rüvel ver 
asla görmemlıtl : Merakla 
yaklaıarak makanlzmaya 

Türkdilinin Romanı 

tl~l i\lliLlS bakh Eıaıen , mlıket ıarabi · I~§§§§§ 
le batı dumanlanmıı olan 1: 
zabit bu güzel kızı yanında ı~~~~~~~~F=~~~~~~fj~~~~fı~~~~ Çeviren: Zeki Tunaboylu aörünce büıbütüo 1a11rdı, 

ıurahnı gittikçe kızın y6züne 
yaklaıtmrken namlının 
içinde bir flıenk unuttu, bir 
denblre, Amartltıln tam yü 
zünün önünde tabanca atef 
alıp patladı. 

Hu ani patlayı ıtan korkan 
ve alevden gözleri yanan 
Amarlllı iki elini yüıOoe 

kapatarak öne doğru boylu 
boyunca düttü, bahtsız ba 
ba da yavruıunun öldüğünü 
zannederek "kızım!,, dtye 
haykıramadan baygın olarak 
yerlere yıkıldı. 

"Sahneyi gözönüne getir! 
Herkee kendinden geçmiftl .. 
GücGmün yetip yetmlyece· 
tını d0t6nmedeo, kızın 610 
veya diri olduöunu anlama 
dan hemen yere efildım, 

onu kollarımın ara11na ala · 
rak odaya 16Uhdüm •. Yilzl 
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ne kapadıiı ellerini derhal 
açtım, hiçbir yara11, hatta 
yanıiı bile yoktu: Yalnız 

saçları biraz kavrulmuıtu. 
~oiuk ıu alıp alnana ıılattım: 
Kendine reldı, elimi 11ktı, 
gözleri yarı kapalı olarak: 

- Baba ... Diye inildedi. 
- Babanız defli , benim, 

dedim. 

Benim ıeılm de titriyor· 
du. 

- Sız mlılniz Möıyö Ste 
fan? Babam nerede?.. ile 
yecanla Ulrlyerek, babam 
nerede? .. Diye tekrarladı 

Başımıza bir kaza geldijl 
zaman bilmem dikkat etlln· 
mı? Korkular içinde bulu· 
nurken, kentllmlzle beraber 

btalm tçin lztlrap çeken teV· 

dıklertmizl de dütünüyoruz . 

Hamdolıuo ki Möıyö Anaa 
taı kendine ıelmlıtt, kızına 

doiru ilerliyordu. Onu kol · 
ları arHına alarak bolbol 
öpt6: Se•lnclnden aflıyordu, 

çünkü, kızını hayatta ve 
sapaaağlam bulmuıtu . Bu ıı
rada dııarıda bir gürültü 
lıltlldt: llaber köye yayılır 

yayılmaz b6tan köylüler far · 
layıp kalkmıılar, bayanları · 
nın batına ne g~ldlğlnl görme· 
ie koımuılardı Bazıları öldü
rGldüiönden, bazıları da ya · 
raland ıfındıın bahıedlyorlar 
dı Kadınl ar ailamafa, çığ 
lıklar koparmafa baılarken 

erkekler de zabitin aleyhin· 

de atıp tutuyor, ıt lihla gel 
mit bulunan kavgacıları da 
mülazımı vurmak istiyorlar 
dı . 

Mülazım odHına kilitlen 
mitti: Ve böyle hareket et 
mekle pekte iyi etmlftl, 
çünkü, görünmeal hoıa gl 
decek btrıey olmıyacaktı ... 

Köylüler ba7anlarının aıh · 

hatta oldujunu öğrenince 
evlerine döndüler. Bız de 
baba, kız ve ben yalnız kal 
dık . 

Heyecandan bitkin bir ha 
le relen M6ıy6 Anastu kı · 
zının yanına oturmuı, onun 
baıını dizlerinin Cbtüne al 
mııtı . Amariltı, baıımın tçl 
ateı gibi yanıyor, dediilnden 
ben de hastabakıcı olarak, 
ıuya batırılmıt bir mendille 
alnını ıerinlettyordum hlak 
mendili deiltllrlrken bir an 
gözlerini açarak bana oka dar 
candan bir tetekkür edltl 
vardı ki, büt6n zahmetlerlmi 
zlyadeılyle ödQyordu. Her 
lklıl de çok heyecanlı olduk· 
larandaa bu rece uyuyamı -

yacaklarını ıöylQyorlardı Bu 
sebepten bütün gece yanla. 
rmda kaldım, ancak tanye · 
rl afarırken ıato1a döndOm . 
Hiçte aynlmak lıtemlyor 

dum; fakat, muhakkak 
lıtlrahate ihtiyacım oldufu· 

nu ileri ıürerek her lklıl de 
okadar ısrar ettiler ki, ma-

aleaef yola çıkmafa mecbur 
oldum. fakat, bu korkunç 

gecenin intibaları kafama 
çok kuvvetle kazınmııta . Be• 
de gözlerimi kapıyamadım. 

Sabah olur olmaz Amarl· 
llıl görmeğe koıtum . Kendi · 
ıini bahçede buldum; beni, 
babaalle her zamankinden da
lııa samimi kartıladılar. Sıh · 
batı yerinde idi; baıair111 

tamamtyle kaybolmuıtu; bu
nunla beraber, ıeçlrdlil he 
yecanın tealrlle benzi hail 
ıolıundu , alnı ftzerlnde kav 
rulan ıaçlarını makatla keı. 

Uf inden deiltmlt ıörünü 
yordu .. . 

- SÜRÜYOR-
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Balıkeair Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bahkeılr merkez haıtabaneıl için günl6k ihtiyaç nlı
betlnde alınmak üzere ıenellk 15,000 kilo ıüt ve 8000 ki· 
lo yoiurt açık ekıtltmeye konulmuıtur. İhaleli 21 ·5 938 
cumarteıt günü aaat 10 da Kor Satın Alma Komisyonu 
binasında yapılacaktır . Sütün muvakkat teminatı 124 lira 
ve yofurdunkl 78 liradır . Süt ve yoğurt birlıkde ihale 
edileceği gibi, ayrı ayrı da ihale edilir. Şartname komlı· 
yonda her gün görülebilir. Taliplerin muayyen gün ve ıa· 
atte muvakkat teminatları tle birlikte komfıyona müraca· 

"lzvestla,, gazeteılnln 21 
nisan 1938 tarihli nüıhaam
da, .'.:>ovyetler Bir!tğl harici 
ticaret halk komlıert mua
vini A . Merekalofun harici 

ticaretin inhiear altına alın · 

masanın 20 ncl senei devri· 
yesl münaaebetlle yazdıfı uz· 
un bir makale neıredılmiıtır . 

Bu makalede, bundan yirmi 
ıene mukaddem yani 22 ni
san 1918 de Lenin ve Sta
lioin imzaları çıkan ve hari· 
et ticareti mlllıleıtıren emir· 
namenin memleketin iktiıa
di latlkli.li ve bunu kaplt . 
alill tazyikine karıı müda
faa için devletin eline ıay
et kuvvetli bir mücadele 
va11taaı vermtı olduğu, dev
let fnhfıarı eıasınca kurulan 
harici Uca relin memleketin 
lıtlhıal kuvvetlerlnln lnkfta · 
fına ve halk ikttıadlyatının 

yukaelme ve fıtlkrarıoa yar
dım eden bir stllh olduiu 
ve kapitalizm ihata11oda ıoı· 
ralfzm kurmakta bulunan 
bir memleketin ekonomik -
teknik fıtlkli.Unf temin iti .. e 
Sovyet hükümetlnln iktisadi 
ılyaaetlnln eıaalarıodan bJrl· 
nl teıkıl ettiği kaydedilmek
tedir. 

Bu makalede, Lenin ve 
Stallnin harici ticaret lnbiaa· 
rı hakkında muhtelif vesile . 
lerlc ıöylemlt oldukları ıöz
lerden bazıları iktibas edile· 
rek huıuıi mutalealar yürü· 
tüldükten ıonra ezcOmle 
ıöyle denilmektedir: .. Sov
yetler Birltil Çarlık Ruıya· 
11ndan halk lktlsadlyatını 

ıayet ıerl kalmıı, fakir bir 
teknik esasa ve büyük kap · 
ltaltst memleketlere bağlı 

bir halde tevarüı etmlıtır. 

itte bunun içindir kf, Sovyet· 
ler Birliği ekonomik iltiklil 
için mücadelede harici Uca 
retl kuvvetli bir ıllih olarak 
kullanmak ıureUle kendi en· 
d6ıtrlılnl yaratmak, halk lk
tlıadlyatını teknik cihetten 
yeni battan kurmak fçln ev 
velemlrde lstıhsi.l aletlerini 
ldal etmek mecburiyetinde 
kalmııtır. 

Çarlık L{uıyaaı lıe burju 
azlyanm t h t 1 y a c ı n ı 

( ı a r a p, tualet levazım 

kıymettar tatlardan mamul 
etyalar, ipekli dokumalar 
vesaireler ) temin için tez· 
ylnat malları idhaltne fazla 
miktarda para ıarf etmekte 
idi. TezyJnat mallarmm id
hall karıılığı olarak yüz mil 
yoolarca rubleyi almak ve 
ecnebi istikrazlarnı 1tfa11 için 
Ruayadan dütük fıatlarla bü
yük mtkyaata hububat ve 
ham madde çektl ~yordu . 

iki bet ıenelık pli.om tat· 
bikatı seneleri zarfındaki 

harici ticaret yekunları , me
mleketin ekonomik · teknik 
istıklilt için yaptığı muvaf
f aklyetlt mücadelenin par 
lak bir delilidir . 

Sovyetler Birliğ inin birin
ci bet yı llık zarf andaki tdha 
litı 16,335 milyon ruble olup 
senede vasati olarak 4 l 00 
milyon ruble isabet etmek
tedir. lktncl bet yıllık zar. 
f ında lıe ancalt 4.953 mil· 
yon ruble teıkil etmekte ol 
up, senede 1.240 m ilyon ruh· 
le rnlktarındadtr Demelt 
oluyor ki , ikinci beı yıllık 

ıdhalat birinci heı yıllığa 

nazaran hemen hemen üç 
buçuk defa azalmııtır. 

İdhalattaki bu bariz dü· 
tüklük, ıoıyall:ım kuruluıu· 
nun umumi yükıel iti ve ha · 
lk iktııadiyatımızın lnklıafı 

esaıında elde edllmiıtlr . 

Sovyetler Btrliilnln ıktl

aadi kudretinin lnktıaf ve 
lıtlkrarnn, iki beı yıllık zar· 
fındakl ldhali.tın muhtelif 
kmmları hakkındaki rakam· 
lar daha açık olarak göıter
mektedir. Meıela, birinci 
beı yıllık zarfında l .340 
milyon rubleye yakın bir 
kıymette ılyah maden td · 
hal edılmltk~n, ikinci beı 

yıllık zarfında bu nevi ld
halit ancak 684 mllyon rub. 
leye halli olmuıtur. 

Birinci bet yıllıktaki ren· 
kll maden tdhalitı 884 mil
yon, ikinci beı yıllık zarfın· 
da ile 460 milyon ruble tut· 
maktadır . Bundan baıka lk· 
inci beı yıllık ıonunda alü 
mtnium ve inko ıdhalltma 
nihayet verllmtıtfr. 

Btrlncl bet yıllık zarfında 
ldhal edilen tezrAhların kıy· 
metl 930 milyon ruble, ikin· 
el bet yıllık zarfında lıe 41 1 
milyon ruble tutmaktadır. 

ldhalat malı olan tezıihlar 
iovyetler Birliğinin tezgaha 

olan ihtlyacıoın 1928 de yüzde 
59 nu tetkıl ederken, 1935 
de yüzde 14 e düımüıtür. 

Çünkü ikinci bet yıllık ıe
nelerinde kendi f abrlkalan · 
mız fazla mtktarda ve aa· 
yet muhtelif tezıahlar çı· 

karmafa baılamıştır. Çarlık 
Ruıyaımda ise ldhalat mah 
olan tezgahlar hemen he· 
men yüzde 80 1 buluyordu 

lklncl beı yıllık zarf anda 
elektrik teçhizatı ldhalatı, 

birinci bet yıllıktaki 880 
milyon ruble kıymetindeki 

ldhalata otıbeten, 197 mil · 
yon rubleye kadar ıukut et· 
mittir . Türbin, vinç, ekıva· 

tör ve bunlara müşabih ma· 
klneler idhalatı da böyle ba· 
rlz bir ıurette düımüıtür. 

Muhtelif clnı makineler ve 
cihazlar, artık kendi fahri· 
kalarımızda yapılabilmekte 
olduğundan, idbalat llıteıln 
den ılllnmlt bulunmakta 
dır. 

Çarhk Ruıyaaı köy ikti 

ıadiyatı makinelerinin yüzde 
40 mı hariçten ldhal etmek· 
te idi. Şimdi köy lktiıadı-

1alı makinelerinin tdhall ta 
mamlle keatlmlı olmakla be 
raber hatta bunları (bu me 
yanda traktör ve kombina 
lar da dahil olmak üzere) 
kendimiz bile ihraç etmek 
tey lz. Sovyetler Btrliğlnln 

harici ticaret dinamiği tU 
ıekllde (milyon ruble hesa · 
bile) tebarüz ettirilebilir: 

atları . 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vilayeti: Mevktt: Köyü: Ctoıı: Hududu: 
Balıkesir Köyde Çağıı Ev ve tarla Sağı Muha· 

önü yol. 

Hudut ve bulunduğu yer 1ukarıda yazıla ev •e lltlıa· 
llndekl tarlayı 40 aene evvel haricen aatın almak ıurettle 
Muhacir Tabirin iken 35 ıene evvel de bu yerden hariç 
olarak bir kıımını uhdeatnde ipka tle bu yeri de Alt Kahya 
zevceal Zellhaya ıatarak ol ıuretle bili ıenet ve hüınünl· 

yetle maliki iken Zelthanan l 932 de öl mealle lnzı Emine• 
yl ve yine Emlneoln de Mehmet Aliyi terk ettiğinden ba· 
htıle namlarına ıenet almak lıtedtlderlnden bu yerde 
bir hak iddiaıında bulunanlar Yana tahkikat yap· 
mak için mahalline 15 · 5 · 1938 pazar günü memur gön· 
derlleceğloden hak tddlaaanda bulunanlar yazı ile tapu ıl 
ctl mubaf ız\ığına Vt!lyahut mahalline ıelecek memura mü · 
racaatları lüzumu ılio olunur. 

tlcaretha 
nemize tsi· 
rama n ı z 
ılze mu
hakkak 
kir temin 
edecektir. 
Bu, tecrübe ile ıablltir. 

1 « 
1 
1 
1 

Her cloıdemlr, çimento, cam, çivi, hardavat Ye i 
btlumum malzemel intalyeyi rayet ehven flatla sat
maktayız. Btrkere deneyiniz. 

Her renk yağlı ve badana boyalartle boya yatları » 
Ye malzemeıl de bulunur. ~ 

Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlG 1 
düzen de matazamızda ucuz bir flatla 1ahlmaktadır. 

Masa, kollu terazilerle, kantar, litre, kilo ve metre ı 
gibi ölçü ve tarh düzenlerinin pazarı da mağazamız· '11 
dır. ~ 

Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva aiaçları ve her ~ 1 türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı it 
~ arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERİ,, ol ılz de tec· ı1 
it_ rübfl edlolz, memnun kalacakıınız. ~ 

~ Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğulları 1 
1 Mehmet. lsmail, Abdullah 1 

eodüıtrlleımeal teılrl altın · ı• t ~~~~~~~~~~~~~· 
da eıaılı bir ıuretle deilı · t t h l 
mittir. Çarlık Ruıyaaının ıh ~ Satılık : Balıkesir in isar ar 
racattnda köy ikttaadlyatı t t 8 J [ d 
m•h•ulü {vasati olarak 1909 t Otomobil.. • aşmii ür üğün en: 
13 ıenelerinde) yüzde 71 1 t Ş l k d~ l . t Gönen inhisarlar müdüriyet binaaında 661,30 lira ke avro e mar a or ıı- • 
teıktl etmekte tdt. Halbuki t 1. d 11 iki k d k ıtf bedelli marangozluğa ve demirciliğe ve duvarcılığa alt 
Sovyetler Btrllitnln ihraca• •• 1

1
A

0 
tl
1
:

1 
' arı a ve iye k~ •• müceddiden ve tadtlen yaptırılacak ınıaat pazarhğa ko· 

8 ı aı • yep1en , yen a u· 
tında 1927 192 ıene erin- • ül.tö 1_ t • nulmuıtur . Pazarlık 1 t 5 938 tarihinde ıaal 15 de Gönen 

• m a r u, mart o oma • 1 ı · 
den baıhyarak aanayl mal- • tikle itler dört kitilik ka· 9 müdürliliünde yapılacaktır. ıe alt ıarlname 1 e keııf v~ -
lara mtimtaz bir mevki it· • l hi k t bili t rakaaı ve lzahnameıl lnhlıarlar Baımüdürlüğünde ve Go 

8 • pa ı r un o omo • 
ıal etmektedir. u nevi 9 t I kt T k iti d 1 • nen tnhlıerlar müdürlüğünde görülebilir. Teminat akçası 

ıı1 ıa ı ı ır. a ı e e ver ıı1 
mallar ıon ıeneler zarfında I• l T I I 1 B 1 k • 49 60 liradır, ehliyet veailcaa1 ibrazı tarttır. 
bütün ihracatın yüzde 70 - ı• lr. a ip 0 an arın a 1 e t ' t33 
85 ot teıkll etmektedirler. • keatr Memleket Haıtaha · t 
Bizim ıimdlkl ihracatımız. t neıt, Kulak, Bojaz, Burun 11-----------------
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da, thracıoı eıkl Çarlık Ruı t Müteha1111ı Doktor Kamil • 
yanın tahayyül bile edeme. ;I Seılı oiluna müracaatı • 
dlji, bir ıürü yeni mallar ı • ilan olunur t 
lezabClr etmlıtır. 19~7 - 1928 •• t 
Seneılnden itibaren kömür t • 
ithali.tana nihayet verllmtı 
ve kömür ihracatı oldukça 
mühim bir yekün tutmağa 
baılamııtır . Memleketin en · 
dültrileımeıl netlcealnae 
traktör, otomobil, elektrik 
cihazları, dikit makineleri 
sulfot-amonl ve daha bir 
çok ıeyler ihraç etmek im 
kanı hasıl olmuıtur. 

Sovyetler Bir ltğt ıanayll 

iki heı yıllığı muvaffakyet. 
le baıarmalı ıurettle Avrupa-
da birinci mevkle ve cihan-

Edremit hu~u~ 
hikimliğinden: 

Edremidln İbrahimce ma 
halleılnden olup Edremit 

memleket hastahaneılnde 

buta bakıclll Hüıeyln in 
zı Fatmanm müddealeyh ko 
caıı aynı mahalleden olup 
halen ik•metgihı meçhul Ali 
Çavuı otlu Mehmet aleyhine 

Balıkesir Tapu Sıcil 
Muhafızlığından: 

Vilayeti: Mevkii: Cınıı : 

Balakeılr Çayır Tarla 
Hududu: 
Ooğuıu tahılldar lbra· 
him vereıeıi Emir oğlu 

Abdullah ve kıımen Ta-
vancı Mehmet utta, kıh· 
leıl, Çıkrıkçı oğlu llüı~
yin, poyrazı yemlıçl Sü· 
leyman vereıeal tarlaları, 

Seneler 
1913 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

ihracat 
6596 
3519 
4046 
4539 
3553 
2518 
2168 
1832 
1609 
1354 
1729 

İthalat Aktif veya paaff 
açtığı boıanma dava11nın 

icra kılınmakta olan muha· 
kemelerinde müddeaaleyhln 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Çıkrık· 
çıoğlu lbrahlmln ecdadından •enetılz olarak tnttkalen sahl· 
btken 40 ıene evvel ölmeılle oğulları Hüıeyln ve Alı ve 
Halil ve Ha1an ve kazı Duduyu terk etmlf ve bu veru~
de murlılerl İbrahlmin ölmünü müteakip muriılerinden ka 
lan emvali menkule ve gayri menkullerini kendi r(zalarile 
yaptıkları takılme istinaden bu tarla da vereıeden Huan 
hlııaeslae l(almıı ve Hasan da 25 sene evvel ölmeılle karııı 
Şefika ve eYlatları Mehmet ve Fevziye ve Zeliha ve Ha· 
tice ve Celile ve Münireyi terk ed~rek bunlardan baıka 
varisi olmadJğmı beyan ile namlarına te19llinl iıtenildljin · 
den tahkikat yapmak için 15-5 ı 938 pazar günü mahalli 
ne memur gönderilecektir Bu h kkında bunlardan batka 
hak tddiaaında bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile 
tapu ılcll muhafızlığlDa veyahut mahalline gelecek memu 
ra müracaatları lüzumu ilan olunur. 

6023 573 -t-
4175 656 
3857 189 
4638 99 
4840 1287 
3084 566 
1525 643 
1018 814 
1057 562 
1353 6 
1341 388 

+ 

-+
+ 
+ 
-t-
+ 

Sovyetler Birllğınln ihra· ı da iıe tkincl mevkle çıkmıı 
cat ıtrüktürü, memleketin bulunmaktadır." 

bir ay zarfında evine dö· 
n6p hukuku zevctyete rla· 
yet etmeal hakkında lhtarat
ta bulunulmaıma karar ve 1 

rilerck mu ha kemeleri 13-6. 938 
ıaat bire bırakılmıı oldu 1 

ğundan müddeaaleyhln tarı 1 

hi ilandan itibaren bir ay 
zarfında evine dönüp huku 
ku zevciyete riayet etmeıt 

ihtar makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Sahibi ve Batmuharriri: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dlrei< törü: FUAT BIL'AL 

Basımyerl: Vilayet Matbauı - Balıkeılr 


