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Avusturya Eski Harbiye Na-
zırı intihar Etti. 

15 NiSAN CUMA 1938 GÜNDELİK Sİ:Y ASA~ GAZETE ON iKİNCi YIL SA. YI: 3830 

Rusya, Ordu Ve Hava Balkan Matbuat Kon- o~yu Telgraf .Gazetesi vazıy~r= • 

Kuvvetlerini Artır1yor.. feransı Dağlldı.. lngdterenın Hedefı Sı-
Soryetıer 1 Alm1nY1nıa A rUduryıyı il~akı üzerine orduyu Kongrede. Balkan milletlenlrasındıki iıbirliğini artı- 1 ah 1 a rt ~ t 1 r m ak .. 
2 ,5 milyonı. hava kuvvetlerini de 10 bin tayareye çıkınyo, raca~ bütün meseleler tet~i~ ıdil~i. 

- · 
SOVYET ORDUSU 

Ankara, 14 (A.A.) - Bal
kan Antantı matbuat birliği 
konferanıı bugün Yıldız 

köıkünde son toplantııını 

yapmııtır. Bu toplaDtlda 
konferaoıın toplanhaı müoa
aebetlle Romanya, Yugoılav
ya, Yunanlıtan, Türkiye 

birer nutuk irad ederek Bal· 
kan mllletlerJ ar11ındakl 
doıtluk ve iyi an laıma hlalert· 
ne tercüman olmuılar ve Bü. 
yük Şef Atatürke karıı men· 
ıup bulundukları mıtletlerln 
hayranlık duyıularıoı kay· 
detmtılerdtr. 

lc::=:==:::::::ıız:-===============-=== deTlet ve hükQmet reialerf· · 
ne çektlmıı olan tazim tel. /ngiliz 
lerlne gelen cevaplar ve bun· ,,. 

lar'ı takiben kooferanı ko· /talyan 
mltelerl tarafından verilen ., 

raporlar okunmuıtur. A I , as ya · zal 8 k 
Dört devlet araaında mat · n a,m 1 fl0 im 80 C3 

buat vatıta1tle daha ıenlı Ankara, 14 (A.A .) - Lon -
tıbtrlıii zemini ve Balkan dra ve Romadan alınan ha· 
milletleri araıında daha berlere göre, lnglltere - hal . 

Londra, Deylt Ekıprea yakın bir anlatma mümkün ya araaındakl mGzakerelertn linin emrtle 6 bin tayare· 
kılmak için yapılması müıbet bir neticeye vardı den 10 bin tayareye çıkarı· 
derplı edilen tıler hakkın- Aı •e buna alt tttllfna · 

ıazeteılne Varıovadan bıl -

dtrtltyor: 

Stalfn. btr mHyon üç yüz 
btn ktıtltk Sovyet ordusunun 

iki milyon beı yüz bin kt 
ılye ıbllfını emretmtıttr . 

lacaktır. 
da temennileri ihtiva eden menin cumarteıl günü Ro Diğer makine imalatı için 
bu raporların taavlbfnl mGte- mada imza edlleceit blldl-çalııan 50 fabrika bundan 
aklp milli komiteler relılerl rllmektedlr 

böyle, yalnız ta yare yapa- l================ = =•-===--===-==:ms:=-= 

Bu, Kremltnde üç aün ıü · 

ren btr içtimadan ıonra karar 

laıtırılan ıllihla nm a proğra · 
anının bir lnımıdır . 

Hava kuvvetleri, gtne Sta· 

caklard1r. 
Moskovada, bu son ka· 

rarlar, Hltlerln A vuaturya yı 
ilhak etmeılne ve Franko· 
nun ispanyadaki llerlemele· 
rlne karıılık teli.ki olunmak· 
tadır. 

Çek - Leh Münasebatı 
Gerginleşiyor .. 

lı~ mıt~uıtı ~ekosloıa~yaya şid~etli hücumlarda ~u
luıuyor. le~iıtan, ~ıkoılovakya ~u~udunu ~apıtıcak. 

Varıova, 14 ( A A.) -
Havaa ajan11nın muhabiri 
btldırtyor: 

Y uın resmi Gazeta Pos · 
ilcanın blldtrdlilne ıöre, Po 

lonya.Çekoılovakya hududu 
Paıaportauz ıelen bütün Po 

lonyalı ıeyyahlara kartı mu -
9 alckaten kapatllacaktır. Po· 

lonyalı ıeyyahlar tlmdlye 
lcadar sadece huıusi bir 

... ürur tezkereıtle huduttan 
ıeçebllmekte idiler. 

Dlier cihetten Polonya 
nıatbuatı Çekoılovakya ale-

Jlndeki hücumlarına devam 
etaıektedlr . 

Aıkeri mehafdlerln orga
nı olan Polıka Zabrojna ga · 
ıeteıl , Çekoılovakyayı Or. 
taavrupadan komilnlıt pro 
P•iandaaının merkezi ol 
... alda itham etmektedir. 

1 
Londra, 14 (A .A.) - Dey · 

-.!.., Herald ıasetesl , bir hu· 

su si muhabirinin f mzaalle 
aıaiıdakl tatarları yazıyor: 

Şuıntgin Berhteıaaden mü
lakatı hakkındaki gizli doı-

yaeı samimi doıtu Zernatto 
taraf mdan Londraya ıettril · 

mlıtlr. Bu doıya Hltlerin 
mahrem mektuplarını ve dl-

ier birçok vesikaları lhtlva 

etmektedir. Bunlar aruı11da 

bulunan bazı veılkalar Al 
man İtalyan mftnaıebetle · 

rint huıuıi bir ıekllde ay· 

dmlatayor . Mesela yüksek 

bir Alman memuru tarafın · 

dan imza edtlmtı olan bir 

v~ılkada, Tlrol Nazilerine 

şimdilik her türlü propağan· 

dadan ıalunılmaaı bıldtrll
mekte ve fakat Avuıturyanın 

Almanya tarafından ilha
kından ıonra yeni talimat 

verileceği tllve edilmekte· 
dır . 

r-==========================-=====~ 

Al\IARİLiS 1 

Okuyuculanmızın fllaka ile Takip Edecek- : 
/eri, Beynelmilel Şöhreti Kazanmış 

Bir Roman .. 
ÇEVİREN: z~ki Tunaboylu 

Buıun Üçüncü Sayfamızda Başladı. 
1 

~~;r:;;;;:;=====================J 

ÇindekiJapon Ordusu 
Müşkül , Vaziyette .. 

Uzakıar~lı carıyın eden hidısalerden sanrı Japon ar du
suoun girişliği sıvııı bııaramıyacığı tahmin o'unuyor. 

JAPON KUVVETLERİ 

Londra, J 4 (A.A ) - Çın- ceıarette. hem de tik ayda · 
deki hi.dlıeler hakkında tef· kinden fazla lns!cam ve 
ıfratta bulunan Taymfs ga· metodla harp ediyorlar. K.uv
zeteat diyor ki: vet m•nevlyelerl yüksektir . 

Hankeuya kartı bir Japon 
"Doğuda veya batıda her· Uerf hareketinin muvaffakl· 

hangi bir erkanıharblyenln yeti füphelt bir hal olmak 
dütman zayiatını takdirde tadır. 
düıebileceğl yanlıılıklar ıöz Hulaıa heyeti umumiye 
önünde tutulmak ıurettle da· itibarile askeri vaziyet Ja· 
hı Çinlilerin Tayenuangda pon emellerine müıatd te · 
milblm bir muzafferiyet ka- lakld edilemez.,, 
zandıklarını bir ıerçek ola· -- ==::::::.::ı-=-========ıı:;ıım:ıı==ı 

rak kabuı etmek ıazımdır. Macar 
Bu bölaeyl lıtlla edenlerin 
elinde az ı•mendüfer ve az Yugoslav 
ıyı yoı vardır. Çınuıerın mn· Dostlug.,u 
temadi çete aıuhaberelerl 

Japonlara pek ziyade taz· Budapette, 14 (Radyo) 
ylk etmlıttr. Şüphesiz yeni Burada, Macaristan - Yugoı · 
takviye kıtaatı ıöndermeie lav)'• arasındaki doıtluiuo 
ve tekrar taarruza ıeçmeie takvlyeıl lçtn bir cemiyet 
çahıacaklardır. Fakat Japon tee110s etmlıtlr. 
d~vlet adamları ve latlkball Macaristan mOnevverlerl 
düıGnülebllecek aakerler as · Yuıoılavya kralı Plyer ile 
kerl politik ve ekonomik kral naibi prenı Pola ve 
harp yük6nf1 alh ay daha Mtlln Stoyadtnovlçe, Yugoı· 
çektikten ıonra memleketle· lavya mnnevverl4!rl d~, kral 
rlnlo ne vasiyette olacalıoı naibi Amiral Horll tle bat · 
tetkik edebileceklerdir. vekil Oaranl1e mGtekabtlen · 

ÇıaUler lıe btllktı hem telıraflar ıladermlılerdlr. 

((lngiltera ~andiıini har türlü tahf i~eden toruya
bilmak için kili darecıdı klvretlidir. • 

Avuıturyanın Almaoy& ta. 
rafından iltıhakı üzerine Çe
koılovakyaoın atıatnln bahtı 
mevzuu oldutu ve ispanya 
meıeleıinln ıon aldıiı ıektl 

üzerine ln11ılt:a - İtalyan mü · 
zakerelerlnln cereyan tarzı · 

nın ehemmiyet keabettijl ıı
ralarda İogıltere Baıvekıll 
B Chamberllın 24 mart 
I 938 de avam kamaraıında 
umumi vaziyeti izah tçtn 
ıöylemiı oldufu mühim nu 
tuk muhafazakar lngtlız ıa · 
zetelerinde çok muvafık bir 
ıekllde kuıılanmııtır. Bu 
1ıazeteler baıvektlln verdtil 
izahatın memlekette eten 
umumi 1ıerı tnllk hava11nı 

Y•tııtırdığını, hükömetin va
ziyetini tayin eden ıözlerl · 
nln açık teılrlf olmakla be 
raber hiç tahrik edici bir 
mahiyet taıımadıiını bildi
riyorlar. Muhalefet gazete
leri lıe baıvekilln nutkunu 
bt rçok cephelerden tenkit 
ediyorlar ve f aıııtlere karıı 
bükdmeUn göatermekte ol · 
duğu yumuıak polıtlkanın 

lngtliz menfaatlerJne uyaun 
olmadığını tebarüz ettiriyor· 
lar . 

Tlmee gazeteıl baıvektl 

B. Chamberlalnln nutkunda 
temas etUjl muhtelıf nok 
talar üzerinde durarak umu· 
mlyet itibariyle çok taıvtp· 
kir bir lisan kullandıktan 

ıonra bükfımet muhalifleri· 
nhı ispanya itinde lngtltere 
hükiiınetının tlddet iıtlma
lınden ziyade müzakere yo. 
ltyle hareket etmesini tenkit 
ettiklerfni buna rağmen Ro 
ma ile baılıyan konf eranaın 
muvaffakıyetle derlemekte 
olduğunu müzakere ve kon• 
ferans yoliyle zorlu"ların 
halline aleyhtar olanların 
düıGncelerlnl kaplıyan per• 
deler 11yrılınca bunun arka · 
ıından İspanyada olduiu aı
bı, bütün Avrupa içinde de 
bir an Uf aılıt mücahedenln 

Avusturya 
- ~ 

Es~i ~ar~iye nazın inti~ar 
etti. 

Viyana, 14 (A.A,) - Ya 
rı resmi bir menbadan bıl
dtrlllyN: 

Sabık federal Avuıturya 
orduıundao sabık harbiye 
nazm Gen~ral Zehner, evi
nde lntıhar etmtıttr. Fev· 
kallde mahkeme azaaı sıfa 
tlyle General Zehner, J 934 
temmuzu badlaelerlnl müte· 
aklp birçok Natyenal Soı · 
yallıt hakkında idam kara· 
rı vermlıtl. Generalin inti 
harının bu tebepten olup 
olmadıiı daha malam de · 
ilidir. 

meydana çıkacağını ve ıulb 
gayelerJ yine sulh yollartyle 
varmak lm"ana bulundukça 
İngiltere efkarı umumiyeti • 
Din bugünkü hükfımetl tut
tuğu yolda tepik etmekte 
devam edeceilnl bildiri yor. 

Dally Teleıraph and Mor· 
nlng Post gazeteli baıvekf l ln 
nutkunda temae ettıil me· 
ıele aruıôda Çekoılovakya 
vaziyetinin en ileride geldı
i tnl bu huıuıta B Cham· 
berli tntn la yln elti fi battı 
hareketin azimli ve ullbetll 
olduğu kadar thtl1atla oldu· 
ğunu hükumetin Milletler 
Cemiyeti mükelleflyetl m•
cıbtnce bakaız bir tecavüze 
mukavemet etmeyi kabul 
etmekle beraber bu ıtbı bir 
müdahaleyi icap ettirecek 
bal ve ıartları nazarı tuba · 
re alacağanı lngllt~renln ken · 
dl kontrolQ haricinde kala
cak vazlyetlerde müdahale 
teıebbüıünde bulunacak ol
ursa kendi mukadderatına 

da hükmetmekten mahrum 
kalacafını lıpanya mesele · 
ıine ıellnce bat vekilin bu 
veılle lle yeniden teytt ettl 
il ademi müdahale polltl· 
ka11nın lıpanya harbini bü · 
tün Avrupaya ılrayelten 

kurtarmıı olduğunu A vuı · 
turyamn Almanya tarafın 

dan ılhakı hidlaeılnden ıon
ra Sovyet Ruıya tarafandan 
yapılan teklıftn lnııtltere ta· 
rafından kabul edtlmedlii 
ve buna mukabil Çekoılo 

vakyanın atlıl hakkında Al· 
manya tarafından verilen 
teminat ile Çekoılovakya 

hük6metlnin Almanya ile 
anlaıma ıayretlnde buluna · 
cağı teklinde yaptığı vaatle
rin loılltere hükumeti tara· 
f ından daha ziyade makul 
bulunduiu hakkında baıve · 
kıl Chmberl&lnlo beyanatı · 

nın çok yerinde bir ılyaeet 

olduğunu bildiriyor. 

Gazete bundan ıonra baı· 
vekilin lnaılız ılllhlanmaaı 
hakkında verdfil izahat (ize· 
rinde durarak ıöyle diyor: 

"Hakikaten baıvektlln ita· 
ret ettlil gibi loııllz mille 
tinin milli müdafaa Tatıta-

larını tam Te ıüratle ikmali 
iti baıhca hedefimiz olmar 
ladır . Bu itin baıarılmaıı 
için hükömetln bDtQa mille· 
te karı ı aöıterdtil yQkaek 
itimadın boıa çıkarılmıyaca· 

I• malamdur. loalltere kea· 
dlıtol her UirlQ tehlikeden 
koruyabilmek için klfl de · 
recede kuvvetli olmahdır. 
Bu huıuıta hükQmetln çiz· 
mlı oldufu pllnıa muhale 
f et ııraları tarafından eHıh 
bir tenkide maruz kalmamıt 
olma11 da a1rıca memauai7•· 
ti muciptir •• 



... 

Folklor: 

Yürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

}' AZAı\: KEMAL. ÖZER 
-2-

San gelin ıe\inlerln 
[beffdir] 

2 Akçe ıelia y6reıı -

•1• 1•iıdır 
3 - Y aylamıaı ıorarHn 

a ıelln murat dalıdır 
4 - Gel ıtdeltm a geHn 

blzlm [yaleye] 

Sabahda yelleri yel
lerin ba111ın 

2 Alemde ıevdlğlnl 
koynunda tatıım 

3 (Açvar) (5) on yedi 
benler üı6ıüo 

4 On yedi benlerin 
zekltıoı verdtnmi • ıelln. 

l - Gel [ıozel 1{ 6] [ 1ent 
len) [7] böylemldl [ka-.ltm] 

[8) pazarım 
2 - Al yanalın üıtünde 

kaldı benim nazarım 
3 - Koyır.:ayın dedtmde 

yol Gıtüne mezarım 
4 - Yar ıeltp [ıeçtlkçen] 

(9) Ah edip aflamasın HV· 

dlflm. 
1 [Gene} (10] gömlek 

ıeymlt kollara nazik 
2 - Beyazda kolunu [11-

kıYarmıı) ( J l] 1evdlflmln 
altın bilezik 

3 - Gellnlde ıevsem (ay · 
ler} [ 12] ah tu kıza yazık 
4 - [ Han1111ndan] (13) 

ayırayım divane ıonlQm ben 
ıeni. 

1 - yol kenarında r ya
lama] (14] taılar 

2 Al yanafın lstOoe 
ıuller budamıılar 

3 Garııdan karııya 
cilve baiıtlar 

4 Ya cllveıl gendfne 
uyıun kimin yarıdır. 

- [K.aredlr] (15) katım, 
yutadır batım 

2 - Gudret kalemine çe
kılmtı (karedir] katım 

3 Genç yatımda gül 
medı ganp batım 

4 - Ver benim [ahımı) 
{16] ben kendime yar bulu

rum. 

Ne 6tenln ıanp ı•· 
rıp enıln ovada 

2 Yavruların ıalmıı 
arar HDI JUYada 

3 Gendim ıurbatta 

g6nlOm 11lada 
4 [ Y asılm] [ 17) dallar 

ben goreylm ıılamı 

1 - Ben (gidlyoml ( 18] 
a sevdlilm [habarcığın olıun} 

• (19) 
2 - Bahçendeki gonca 

gollerin saranın ıolıun 
3 - Ben ıldenem a ıev-

l5J Açivu 
[tiJ Gti:el 
[7) Strıirılt 
[8j Sözüm 
[91 Gtçlikçt 
[ 10] rt ne 
[ 11) Slkwermlş 
1 ı :!) A[/lar 
( 13] Hanglslnderı 
[U} Dôz 
( 15) Karadır 
(16) Ahtmı 
[17J }'aısılw 
[181 Gidiyorum 
[ıg] Habercl(jln olıun 

diğlm ıenl kimler [ellesin] 
(20] 

4 - Ya uyanda uyan aar 
iteni yar oldufumu bileyim. 

- (Karedir] ıu ince ka
tım yay eylemlıler 

l - Akılcıiımı baıımdan 
{zay) (21) eylemltler 

3 - Bu guode guzellerl 
pay eylemiıler 

4 - Varında bakın (ay
ler] ıevdlalm kime düıtü. 

. 
1 - Bahçene bir gül dik· 
Um a sevdiğim tutar iıe 

2 - {Oallerlnde] [22) bül 
büller 6ter lıe 

3 - Benimde vadem ten
den öoce biter tıe. 

4 SQr kabrimin daıına 
ıar beyaz ..... 

1 [Çufa] [23] 7elekde 
ekli olur 

2 - Şu guzellerl seven
ler derth olur 

3 Seveceksea guzelle-
rl leV 

4 Bu ıuzellerde mer • 
hametlı olur. 

Yaz gelir engin de 
reler yurt olur 

2 Sivrtılnekler yeııl 

batlı kurt olur 
3 Bır güzel ıevdlilne 

ıaramazta ölür 

4 Ôlürde l'lder yüre 
ğlne dert olur 

- Gel (guzellm] teninle 
bir bahçe tutalım 

2 - Yar ye mitini yiye
lim de ıullerinl kokalım 

3 [Hangı) din hakllıe 
gel ona tapalım 

4 Gel kız müılOman 
ol aalma ermeni. 

l Yüce dağlar batında 
bir bölük garibim 

2 Yeller estikçe ılgın, 
ılgıo eridim 

3 Evelden muhabbetli 
yarin ben idim 

4 Şimdi r garıılardan] 
[24) hakan benmt oldum 

l Evlerinde 6•6 har. 
man olanı 

2 Al [gız) (25) çenbe 
rlni bağlan (Yalanı] l26) 

3 - Kendin i'elmnsen 
a ıevdlğim gonder selamı 

4 - Btr çift ıeli.mına 
[kayılj [27) oldum ben senin. 

- SONU VAR -

(20) Okşasrn 
[211 Zayi 
(22) Dallarında 
[2.1) Çuha 

[241 Karşilar<iarı 
12,;) Kız 
[ 2r; ı Ba§ıl örhil~n bir nt 

ııf btz 
(!.'/ J Kail 

ı~ Yoksul ffnneler,Kım- j 

1 

sesiL Çocuk/11r Ço
cuk Esirgeme Kuru

munun Kanadı 
ff J!Jndadır. 

TORLDb..I il NlSAN 1911 

' -1 
~ , SEHİR HABERLERİ -

23 Nisanda Şehrimizde: 

Tekirdağ ı İf e Rakipleri 
Güreş Yapacaklar .. 

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

Türkiyenin ın tımnmıı pehlivanlınnm yapacağı bu id· 
diah güreılır çok heyec nh olacakltr. 

ldmanbtrltil menf aatlne 
23 Nı1an cumartesi günii 
General Alt Hikmet stadında 
biiyük pehlivan ıüreılerl ya
pılacaktır. Bu güreılere Tür 
klyenln en meıhur pehlt
vanlar1nı1a lttlraklerl temin 
edllmlıtlr. 

Tnrktye Baıpehllvanı Te· 
ktrdaah Hnıeyln, Mantıalı 
Rifat, Yarımdünya Süleyman, 
Molla Mehmet, Madranlı 

Ahmet, Gönenli Hamdi, So· 
mala AbdG11elim 1 Sıodırıılı 

lbrahtm, Babaeıkill lb -
r a h 1 m • Hacırahmet· 
it Alı. Pomak Muıtafa , Koç 
Ahmet ve Çengel ıtbı peh . 
ltvanlar egün iddialı ıüretler 
yapacaklardır. 

Btlha11a Tekirdaih Hü 
ıeynln bu ıüreılere glrmeıl 
mihabakaların ehemmiyeti 
nl çok ftrlırmaktadır. 

Malum olduğu üzere T e 
klrdağlı bir ay kadar önce 
Parlıe, Londraya ıltmiı ve 
buralarda kendlılne yenebt
leeek bir rakip çıkmam11tı. 

Ytne bu meı bur pehltvan 
bir arahk Amertkada, ıam · 
piyonluk kazanan et ban p•h -
lıvanlığını ıddıa eden Cim 
Londosu Hvaıa çagırmıı , fa 
kat rakibi çekinerek buna 
bir türlü yanaımamııtı. 

Halbuki ıtmdi eski Türkl-

ye bat pehlivanı Bandırma · 
lı Kara Ali ve Himmet peh 
livanlar da Teklrdailaya mey· 
dan okumaktadırlar. Onun 
için 23 Nisanda yapılacak 

olan bu ünlü baıpebltvan 
larm karıılatmHının ne ka 
dar heyecanla olacağını iza · 
ha lüzum yoktur. 

Partide 
Toplantı 

C. H . Partisi nahiye lda 
re heyetleri akıam ParUdt
kaza idare heyeti relıl B 
Hilmi Şeremetllnln relılfllnde 
toplanarak Parti itleri üze· 
rinde görüımütler ve kare r· 
lar vermlılerdlr. 

Nanıazgah 
Davaaı 

Belediye ile Evkaf idaresi 
Namazgah arsasının kendi
lerine alt bulundufunu iddia 
ettık lerlatlen aralarında bu 
yüzden thttllf çakm11 ve me· 
ıelenin halli mahkemeye tn· 
Ukal etmlıtl. Btr müddetten 
beri devam eden bu davaya 
dün de asliye hukuk mah 
kemeslnde devam edllmtıtır. 
Bazı .cıhetlerln tedklkl için 
mahkeme 11 Mayıu bıra· 

lulmııtır. 
~~~~~!'!!!"'"~~~~~'!!!!'!!!~~~~ 

DamgaKanununda De
ğişiklikler Yapılacak .. 

-

Haznlanan projedı on ~irinci ma~~e~eki ~azı vuzu~-
suzlu~lır giderilmiştir. 

Finans Bakanlıiı, damga 
kanununun tatbikinde rast 
lanan bazı zorlukların ve 
bakıızlıklaran ortadan kaldı· 
rılmaıı makıacllle damga 
kanununun bazı maddelerini 
deilttiren ve kanuna yeni 
den bazı hOkiimler koy D 

bir kanun projesi hazırla

mııtır. Projede maktu, reı 
me tabi olan evrak, senet
ler ve ilanlarla bunlardan 
alınacak reıim miktarlarını 

gösteren on birinci maddede 
bazı vuzuhıuzluldar glder ll
mtı ve reıtm miktarları ar· 
a11nda müıavah temin eden 
rakamlar konulmuıtur . De· 
ilıtirllen maktu retl• mık 
tarını yaz11oruz : 

Anont m ıtrketlerin ı ç ot· 
:ı:amnatnelerlnin hükumetçe 
kabul ve taadık edılmit ol n 
nüıh larının her biri üç lira 
yerine altı Ura, eıham kam 
blyo ve ticari s~ndlere eılt 

olarak tanzim edt lmft her 
nevi bordrolar veya bunların 
kuponlarınrn numar borıf 

roları ve borsa e~lrleri be 
kuruf, kağıt veya mukavva 
dan bıtka maddeler üzeri 

ne tertip olunarak umumi 
mahallere yapıftıralan veya 
asılan llinlardao bir kare 
metrenin yarııı ve daha •ı· 

aftıı için l S kurut yerl•e 
otuz kurut, bir karemetre . 
nln yarıııodan bir karemet• 
re murabbaına kadar 25 
lrnruı . yerine elli kuruı, bir 
metreden iki metreye kadar 
300 kuruı, lld metreden 
ıonra her yarı rn metre için 
.30 kuruı, ıazetele~e ve me · 
vkuf ri alelere konan ilan· 
lardıın yetml§ dördüncü nu · 
maranın A bendine dchll 
olanlard n iki kuıuı, B bea· 
dine d hll olanlardan 20 ku 
ruf. C bendine dahli olan 
lardan 50, O bendine dahtl 
olanlardan 100 kuruı. 

D ğer maddelerde yapılan 
değl~ikliklorle yentd,n tlava 
olunan hükü mler de ıunlar· 
dır: 

2279 Num ralı kanun . 
mucibince ödünç pnra ver
me işleriyle uğra~an hnkll:i 
ve hükmi şahıslara veril n 

izin vesllcalarındl'n 100 ku ru ı , 

ödünç para verme itine ta· 
( Sonu üçfincü sayfada) 

Bir HAmile Kadın Ara
ba içinde öldü .. 

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

Zı•alh genç kıdm hıstıhııı yolunda cocuğu dıiıık 
Dzeıe iken vefat etti. 

Geçenlerde Erdefln yu
karıyapıcı köyünde dofum 
yQzünden acıklı bir ölüm 
vaka11 olmuıtur: 

Yukarı yapıcı köyün · 
den Hüıeyln karm 20 yaı · 

larında kadar bulunan f at -
ma adındaki bir kadın do 
ğum arazı göıtermfttlr Köy
de ebe bulunmadığından 

hlmtle kadın bir arabaya 
btndlrtlerek Bandırma mem
leket hutahaneılne gö· 

Bir Köyde 
Acılan , 
Spor KulübiJ. 

Bürbanlyenln Karaafaç 
k6yünde bir ıpor kulübO 
kurulmuılur. 

Yurt içinde ıpor kulübO 
açabilen köylerimiz çok mah
duttur. Karaalaç köylüleri 
açtıkları bu ıpor kulübünü 
birçok kazalara bile örnek 
olacak bir t~kle getlrmlıler. 
dır Kulübün btr ıubesl fut
bol, cll~er ıubetl de gQreıtır. 

Geaçler ilk defa ola -
rak Bürhantye ıpor· 
cularile yaptıkları futbol 
maçında büyük bir ümit ve 
varlık göttermltlerdlr. 

Üç Kişi 
Bir adarm yaraladdar ue: 

M htarı da 
Döğdaler 

Konakpınu nahtyeılne 
ballı Klrazpınar köyünden 
Ha.an oğlu Ahmet, Halil 
oğlu Mehmet ve İbrahim 
adında üç ktıl köy muhtarı 
Mustafa ile kavga etmlıler
dır . 

Üç kiti birlikte muhtara 
hücum ederek döjmütlerdlr 
Müteca viı ler kendilerine 
mani olmak isti yen lbra -
hlm o~lu Kadiri de ıol ba 
calından bıçakla yaralamıı 
!ardır. 

Kavganın ıebebt ile ıuç 
lular hakkında tahkikata bat
lanmııtlr. 

-~-

Al ş verişte pa
zarlık yerine 
Maktu fı'at 
Memleketimizde yerlet· 

mtı olan çok k6tü bir adet 
-pazarlık i.doU - nl önlemek 
üzere hükfırit et bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Bu 
kanun hükümlerine göre, 
memleketin her tarafında 
peukende alıı verl§te mak 
tu flat mecburi olacaktır . 

Satılığa ç1karılmıı olan 
malların üzrrlne fıatını btl 
dir~n etlk ~tle r lconacnk. bun 

Ulrülmek üzere yola çıka· 

rılmııtır. 

Yolda kadının vaziyeti 
ağırlaımıı ve çocuk araba 
içinde yarm doğmuf bir va· 
zlyete gclmlttlr. Zavallı ana
nın ııhhi vaziyeti glrtıkçe 

aiırlaımıı ve nihayet Ban
dırmaya gelmeden yolda 
hayata g&zlerlnt yummuıtur. 

Vakada bir kud olup ol
madıiı hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Çağıfa 
1500 Dut 
Fidanı Dikildi 

Çaiıt nahiye merkezlle 
köylerine muhtelif aiaç fi-
danları dıkllmtıttr. Bu arada 
Çatııa 1 ,500 kadar, köylere 
de muhteltf 1ntkdarda dut 
f ıdanı dıktlmtıtır . 

Atköydnde bir de ftdan· 
lak teıl11 olunmuttur. 

lürhaniyı · Ayvahk yılunun 
parkesi 

Vilayet Daimi EncOmen 
dün Vail B. Ethem Ayku· 
tun batkanlıfında toplana
rak Hürhanlye - Ayvalık ıo

aa11na dahil olan Bürhanlye 
birinci okulu ile ikinci oku 
lu aruındakl ıoaanın parke 
taı1 ile döt enmeıt itini tekiz 
bin ltra ihale etmltUr. 

l ISTANIUL RADYOSU 1 

15-Nisan-1938 Cuma 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 
12.30: Plakl• Türk muıl. 

klıl. 12.50: Havadlı 1305: 
Pl&kla Türk muıiktıl. 13.30: 
Muhtelıf pllk nttrlyatı. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 
ı 7: İnkılap tart hı deni: 

OntYenlteden naklen. 18.30 
Pllkla danı muıtklıi. 18 45: 
AlmaD artistlerinden Frltçe 
K.uYartetl tarafından Beet · 
hovenln E-Moll, op. 59.11. 
19.15: Konf er anı: Ah Klmll 
Akyüz (Çocuk terbiyesi) 19 
55: Boraa haberleri 30 Mu
zaffer ve arkadatları tara · 
fındao Türk mustklııl ve halk 
tarkıları 20 45 Hava rapo 
ru. 20.48: Ômer Rıza tara
fından Arapça. ıöylev. 21: 
Nihal ve arkadaıl:uı tarafın· 
d•n Türk muılkiıi ve halk 
tarluları (nat ayarı) 21.45 
Orkeıtra . 22:15: Ajanı ha 
berleri 22.30 Pllkla ıololar, 
opera ve operet parçaları. 
22.50: Son haberler ve er 
teei günün proğramı. 

role tabi tutulacaktır. 

Bu kanun merlyete gir · 

lardan aştı~ı veya yukarı dikten sonra, memleketimiz 
salı§ yapılamıyacalctır. Bu- aleyhinde en kötü bir pro 
nuo hilaf nd hııreket ede• pağanda olan, seyyahların 
cekler için konun s ağır yaptığı ahş verljler de bir 
ceui müeyyideler buluna intizama ıokulmuı olacak· 
caktır. Maktu ffatlar d" kont· tır. 



11 NlaAN 1931 -
Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
----- - -- ---

Cemiyetin Fesih Ve infisahı 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

-41-
ıg ncu madde mucibince 

( Cemı1et kendtıtnl f eehe 
her ııamaa karar Yerebilir. ) 
Şu tlıaarel kanunl1•1e nazara• 
t•aat1etler mucibi feıth btr 
hal vukuunda bir zamanla 
lbukayyet olmayıp lıtedlk· 
lerı vakit kendilerini feehet· 
ll'lek hak ve kudretini ha· 
izdir. Btnaeoaleyh her va
kit teıekkül arzuaunu izhar 
etmekle meydana getirdik· 
lerı cemiyeti iıtedtklerl za 
manda feıhedeblllrler. 

Hakiki ıah11lardakl t"h · 
•IJet 5lümle zeval buldulu 
ııbı, hükmi ıahaılardakl ıah 
•lJet de feıh tle nihayet bu· 
lur. Şu kadar var ki nizam· 
nıunelerlnde cemiyetin feıhl 
için azayı mevcudeden ıu 
lradar adedinin rlza ve mu· 
Vafakata inzimam etmedik
çe tlrkettn feabedılmlyece· 
il veyahut iiç, beı aene 

ııbı hır mndaet devam ıart 
lcoıulmuı ile bu mQddetln 
httanundan evvel keza feıb 
olunamıyacafından nlzamna 
IDe ahk&mana riayet mecbu
ridir. Feahedılen tlrket tae 
flyeye tlbldlr. 

lnflaah iee 70 net madde 
lllucıbınce ( Cemiyet hali 

•eıe dGıer veya tdare hey 
•tinin alzamnameye tevfı -
lcııuı teılclllne tmkln kalmaz 

'' kendlliitnden münfeath 

olur.) Bundan evvelki 69 
ncu madde (Cemiyet kendi 

•ini feahe her zaman karar 
Vereblleceflna btldlrmlt •ken 
~u maddede bili karar ve 

1 ncı maddede göreceği 
nıız veçhile hü l< mü hakime 
d l- . • uzum ve ihtiyaç göıter-
roekııztn cemiyetin münfe 
•lh olacağına) Bıldlrlyor . Ru 
tblılreı kanuniye tkl fıkrayı 
lhttva etmektedir 

Btrt~t cemiyetin halt acu 
do1 b meıl, yani varidatını. el 

'Yet borçlarına da teıviye 
edem .b emeaı gibi hallerden 
~ •rettir. ikinci lnfiaah ıebe· 

t 
1 

lee, heyetin nizamnameye 
e•ftk 

kal •n teıklltne imkan 
rnamua yani azaların lı 

"Yüzün Jıer iki 
ganında. küpe ye. 
rinde blrtr çif liri. 
kıpkırmııı kira: 
sarkıyordu " 

dü "Doıtu11 ! Dağ hatlarından 
n gece döndüm Bu ak· 

llltn ıe 1 -
mı n ıorrnellylm. Hangi· 
rın~ln evinde buluıalım? Elle· 

en sakarım ... 

Stdan 
811 Puıulaya lllınca, çok 

lil~Qr d d 
t • hn Nihayet dağ 
't•ftı • 
lca~Uda !e ormanluanı bıra . 
dolct Genç hukukçumuz 
l'nelc 

0~' Jorıun1ufunu glder 
ilne uıere amuca11nın çiftli· 
hdta koı~uıtu; orada iki 
lkı ıeçırecektt . Halbuki 

e.y kald 1 H ' 
da? " 1 emde nere 

"• '>it d 
•hun d rne_z en önce keneli 
Ya e eoyledfği gibi dün-

nın öb- ' 
ekıp b ur ucunda, çavdar 
te b· içrnekten ba§ke. bir 
v Y 

1 
ılanlyen lltl ayaklı hay 

an arın l - 1 
tı <oy erinde Sosyete ''lro · ' Stef ve •uvare düşkünü 

aD, buralarda na11l yaıa· 

Ufa ederek çektlmeıl ve 
mütebaki azaların tıe idare 
heyetini teılıll edecek mlk 
tarda bulunmamaeı ıtbı ae 
beplerdtr Cemiyet bu iki ıak
tan herbanıtıl ile tnft•ah 
eder ve bu münfeaih cemi 
yet tescile tlbl bulunmuı 

lıe ılctlden kayıtlermın dü· 
ıür61meıl için ılcll memuru 
oa malümat vermeleri zaru 

rtdir. 

Cemiyetler hakkında iflas 
talep olunur mu1 

Bu aıtbl maddi ve tktiıadl 
bir tıle de lttl1ıal eden cemi
yetler hakkında tc:abında 

ıfliı talep edılip edllmlye· 
ceğlne dair kanunumuzda 
bir kayıd ve tıaret mevcut 
deilldtr. Kanunumuzun me 
bazı otan lnlçrede cemiyet · 
ler aleyhinde de lf Ilı da va 
ıa açı larmıı • Oldukça ehem · 
mlyetl haiz ve nazarı dık 
kati calip bulunan bu mes 
eleyt kanunu medeni aafha· 
ıında deitl, ticaret kanunun· 
da aramamız icap ediyor. 
Ticaret kanununun 9 ncu 
maddealnde (Ticaret ılrketle 
rı ve ehi iyeli ttcariyeyi ha · 
iz olupta kendi namana mu · 
amelita tlcarlyedeo biri ile 
tıtlgall ıaoatı mutada lttl

haz eden her t"hıı tacir 

addolunur .) lbareılnln mef · 
bumu muhaltftne nauran 
ara ıara ve tesadüfen ucuz 
gördül6 bir teyi !. lir etmek 
maksada ile alıp saten kim 
ıenlo muamelesinde itlyad 
mevcut değildir. 

İtlyad husu'ü ıçln mul\me 
lenin aık sık tekerıür etme 
ıl laıamdır . 

Neteklm bu maddeyi ta 
ktp eden 11 ncl maddulnde 
bir muamelel tlcarlyeyl te 

ıadüfen icra elmlt olan 
ktmıe tacir sıfatına ihraz 
edemez Fal,at icra ettlğı 

muamele kanunu ticaret ah 
kamına tabidir lıte ıu ıbo

rel kanuniye de 9 ncu nı"d 
denin mefhumu muhaltfiol 
teyit ve taedık ediyor . İflaı 

mııtı? O Stefan ki kendlıl 
nl fararla çafıran amuc•ıının 
16nlOnQ kırmamk fçln hare 
kete karar verdfit zanıan, o 
menfada naaıl vakit ıeçlre 
çeğlm diye ağlamak derece 
lerine gelmlttl .. Ve bütün 
bunlara raimcn, çiftlıkte 

tam iki ay kalabilmeılne ak 
ıl erdirmek zordu: Mutadı 
veçhtle , bana bir eatar bile 
yazmamıştı. Sıhhtte ve neoe 
lı olduğunu •muc~u;ındıı.n ö~· 

renmtıtim E•et, sı hhatte ol 
abıUrdı, laktn, neıelı bulun 
maaına bir manl veremiyor 
dum!. . 

Dostumun pusulaeını elim 
de bükerken zihnimden bu 
düıünceler geçiyordu. Eğri 
büğrü ve uf acık yazılsra bir 
daho göz Kezdird ım . Cevap 
vermek lazımdı, bunu ade-
te unutmuııum - evet bir 
yerde görüıınelt fdlk. Bır 

kartvizit üstüne ou Ba tırlRrı 
yazdım: 

"Evlerlml:ı:de bu 1 u ş 

mıyalım. Randevu aaaU ye· 

:iAYtAı 3 

Kutupda iki Yaz Gün~iJk Ça- DamgaKanunundaDe-
lışma Netıcelerı. e e e 

Şimal Kutubu eabihlatae· bir seride ~avanın elektrik gw ışıklıkle Yapılacak .. 
yonunda kııhyan Sovyet ıl- vaziyeti muıahedelerlne le 
im heyetinin ıefi Papanın, veuül ettık. Bunlardan pek 
bankiz üzerinde 200 günlük mühim neticeler çıknralaca· 

(Bat tarafı ikinci eayfada) 

timi tethtk ve çalıımaları ğına ümıt ediyoruz. 
Muntazam meteoroloji mü 

va11ut edenlere verilen 
veBtkalardan 25 k u r u ı , 
ödünç para alanlara verilen 
veaıka1ardan 5 kuruı, pro· 
teıto için noterlere ya:r.ıfa. 

cak talepname ve ıenetler 
5 kuruı, resmi daireler ta 
rafından fertlere verilen her 
nevi ruhıatnameler 10 ku
ruı, muayyen meblağı ha•I 
aolaımalaran damea resim 
lerl binde ikiden binde 1 
kuruı, balo biletleri on ku . 

etrafında ıu izahatı vermlt ıahedelerlmlzln ıahtldekl tl · 
Ur: 

Bankizln Kutuptan Gre 
eollnd ıahlllerine kadar kat 
etttlt yolu inceden lnceJe 
tetkik ettik 15 Noktada de 
nlzln derlnlillni ölçtQk, ve 
29 noktada hldrobıolojlk ar· 
aıtarmalar yaparak her def· 
aaında 15 ili 2~ metre de 

mt müesaeıelerl pek yalcın 
dan alakadar ettlilnl btll 
yorduk. ller tkl ıaatte btr 
bütün de~ltlkllklerl teıbtt 
ediyor ve ıOnde dört defa 
olarsk bu malftmatı cenuba 
doğru telsiz.le bıldlrlyorduk 

Şimal Kutup Okyanoıunu 
inceden inceye tetkik etmlt 

rlnhklerdcn ıu numuneleri bulunuyoruz. 
aldık. Denfz altı cereyanla· Bir çok timi malumat 

ruıta yirmi paradır. rının lıtikametl v~ sürati 
hakkında da miiteaddlt mü 
ıahede ve tetkıklerde bul · 
unduk. 1 lıdrobiolojik meıat 
mlz, Buz Denizinin merkez 
mıntakuında zengin bir or· 
ganlk h•yat mevcudiyetini 
kati ıurette teabıt etmlf bu 
lunmaktadır. 

Haokiz üzerinde geçirdi 
ğlml z müddet zarf anda 100 
den fazla aatronomik yer 
teıbltl heaabı yaptık. Bu he· 
aaplar, üzerinde bulunduiu · 
muz buz parçuınm haıtan 
nihayete kadar yolunu eo 
ıarlh btr ıurette çlzmeie ve 
aynı zemanda kutup mer· 
kez havzasında buzların ha 
rekatı kanunlarına teıbit ey· 
lemeğe kafi gelecek maht 
yettedir. 

toplamıı olarak dönüyoruz. 
Bir çok alimler, bundan 
böyle, Şimal Kutubu nokta · 
ııodan ıeyrimlzln son nok 
taaını teıktl eyltyen Groen 
land kıyılarına kadnr otan 
mıntaka hakkında emin ve 
aarlh malümata sahip ola 
caklardır. 

(ski silahlar sergisi 
Gürctetan Müzesinde, Kaf · 

kasya ve lrana ait uki kı 
lıç ve ıllahları cemeden bir 
ıergl açılmııtır. 

Bu zeneln ve entereean 
kollekslyon araeında, Andre, 
Ferrare ve Şah Abbae Eıa 
dullah lafahani gibi üıtad· 
larm yaptıkları nadir ve gü 
zel kılıçlar, iki taraflı bir 
Zülfiklr btlhaua nazarı dtk· 
kati çekmektedir. Eıki al 
!ahlar arosında da çakmak· 
lı ve fıtıllt silahlar ve deve 
sırtında tAoanır küçük toplar 
vardır . Ayrıca, Gürclıtanda 
muhtehf yerlerde yapılan 

Projede tiyatro, sinema, 
konaer, balo, sirk ve atad
yumlarda duhuliye blletl 
kullanılması mecburi kılın

mıı ve kullanılmıyanlardan 
her bllet l\ln iki lira ceza 
alınmaaı teıbft edllmlıttr . 

Kibrit, ılğara, tuz kutu· 
larlyle veıafr bu gfbl kutu· 
ların diğer lnhlearlar mad· 
delerinin kutularlyle poıta 
ve teleraf müraaelelerl Gze· 
rlne de tlln konulmaeının 

temini için projeye bu aılbl 

llAnlarıo reaml, llln ücreti· 
nln ) üzde onu olarak tayin 
edılmtıttr. 

Umumiyet itibariyle, ilmi 
tetkik ve müıahedelerlmlztn 
proğramı çok gt"nl~tir. 35 
Defa magnetlk unıurlarıo 

teıbltl heıaplaranı yaptak,. 

13 Dafa devir kuvveti he kazıluda elde edilen tunç· 
ıapladık ve bund•n baıka tan ıilablar da mevcuttur. 

Yabancı meınleketlerden 
Türkiye içi üzerine t•nzlm 
edilmıı emre muharrer veya 
hamiline aid senetler, aali · 
hiyetnameler, poliçelerden 
maada ticari evrak ve ıe · 
netler de binde bir damga 
reımlne tabi tutulmuıtur 

Muafiyetlerle alalrah otuz 

ikinci maddenin yirmi üçün· 
talebi ve davalar1 he ticaret 
kanununun 9 ncu maddesi -
nln t1Htfl veçhıle ehliyeti 
tlcarlyeyl hRlz kendi nam 
ve h~eabına muamel atı ti · 

cariyeden biri ile iıtlgalı aa
natı mutadı tttıhaz eden ta· 
clr veya 11ırf ticaret emel 
ve ga yesl de teıekkül eden 
ticaret tlrketlerl hoklarında 

kul 1 anılan bir muamele ol 
maıına nazaran nas mak 
sat ve gayeleri iktisadi ve 
maddi olmayan cemiyetlerin 
gayeye vuıul ve cemiyet 
hayatının tdsmealne medar 
olacak ticari bir tıele de te 
aadüfen fıttgali muamelatı 

ticarlyeden madut olmamak 
la haklarında Ulh talep ve 

dava olunamaz. 

lıte bu fikir ve kanaatimi, cü fakraeı tekaüt, yetim ve 
yine ticaret kanununun 12 1 dul maaılarının tahılılne 
nci meddeıl {Devlet ve vıli- müteallik bilumum evrak 
yet ve belediyeler ticaret olarak ta vzıh olunmut ve 
edebil ı rlerse de tacir sıhtını muoffyetler arıuına müker· 
ıhraz edemezler ) lbsreıt tak rer alğorta anlaımaları , 
vlye etmektedlr. Çüokl dev-

Triptikler, gümrük geçi§ 
let ve vl a)' t ve belediyeler 

h k k l l 
karneleri , tstm yat ve kayıt 

u u u lnıme cemaa ı , cem - -------------
k r ·······-········••e_ ...... yetler ise gaye ve ma aat ,. 

ları itibarile hukuku amme i TURKDI L 1 i 
cemaatlara olan devlet ve vl : Pazartcılnden baıka her : 
liiyete tabi bulunmakla as : eün çıkar. Siyaıal 1ıazete .. : e e 
im tabi bulunmadığı bir mu : Yıllıfı: 800 Kuruı • • • ameleye ferdin de tabi tutu e Altı Aylığı:400 • : 
lamıyacağı tabiidir Ya l nız : Sayıaı: 3 : • • • 
yapmış otduklıuı muamele : Günü aeçmtı sayılar l5 • 

d 
• • 

den dolayı tahaddüı e en • kuruıtur. • . : 
thtilafta ticaret kanunu ah • ADRES: • 
kamı tatbik olunur. : BALIKESİR TÜRKDlLl : 

- SONU VAR il&•••••e , •••••••••••••• .. 
L&W 

hin uyurken vücut gPltıtr . 

Türkdilinin Romanı A ldanayouun, ded ı . Bu 
eki ay içinde benlm fikrim 
hiçte uyumuı dellldlr. Tam· 
teni, o bu sıkıca ve nlono 
ton hayattan bağlarına kopa
rarak kanatlarınt açtı .. 

ı\ l\'l i\R I.JİS 
Çeviren: Zeki 1'urwboylu --

didir. Gider, Falerde yemek da kalarak çıftlik kahyalı 
yeriz Temmuz ayındR oda 
ya kapanmaktan bırıey an 
lamam!,. 

Hizmetçiyi çağuıp puıu

la11 Stefana yolladım. 

"Pek iyi !" cevabım ver· 
•nff. Randevusuna ıadık lial 
da Tam ıaat yedide garın 

anteninde knrııleıtak ve hel· 
kın mütecf'ıslı bakı~ ları kar - 1 

ııaında iki taşralı ftkr8ba gib i 

kuc11kleıtık, öpüıtük .. Bıraz 
sonra ıkt ml2 de Faler pla 
jıodn bulunu} orduk 

Birdenbire atıldım: 

- Doslum, bu mektubu 
nu aldı ğım zam"n seni Atı· 

nada göreceğimi hiçte 
ummuyor, daimi ıurette ora 

ğı yapacağını dütünü yor -
dum 

- Bu kelimeleri söylerken 
ıeıindekt latıhzaya rağmen, 

evet, oenl temin ederim k i, 
bütün ömrümü ormanlar ara · 
aınd ve deniz keoar1nda 
geçirmek mümkiin olHydı. 
bu son ki ay l<adN meıut 

bir zaman geçıreceğınıi bil 
seydım. çiftlik kahyalığını 

sevınerek kAbul ederim. Fa
kat .. 

Doğrusu vücutça pek 

kazanmı:sın: Afrikay ı doleş 

mıı gıbi tunçla~mış ve ka 
zn rmışsın . Bu iki h y içinde 
fikri, beden uğuruna kurban 
ettiğin anl1tıılı~or, çünkü zl 

- Ve uçtu mu diyecek. 
sln? Eğer uçtu iıe ıııenl kut 
lıyamıyaca§ım. 

Stef an kızdı: 

Benimle eğleniyor mu 
ıun? 

- Hayır eflenmiyorum; 
ıözl erin bana pek tuhaf gel· 
di. Senden bunu beklemez. 
dım : Köylülerle iki aylık bir 
temulan ıonra, biraz ka· 
balııacat1nı ve ekinlerden 

' hayvanlardan, odunlardan 
bahıedeceğlnl umuyordum . 
Halbuki, titrden dem vuru · 
yorsun: Beraberinde Vik· 
tor Hügoyu mu görtürdün, 
yokan köy muhtarının klhp 
dolabında Bayronun eserle 
rint mi olrndun ? 

Stef anın sa bınızlandığıoı 
görQyordum . Ben söylerken 

tashihi hakkında davacılar 

aleyhine verilen ilamlar hu· 
ıuıi kanunlarla hükumet 
tarafından göçmenler ve il 
Uca edenlere ve yerli halka 
para11z verilen ıayrl men
kullerin tapu senetleri, umu· 
mi menfaatlere hizmet eden 
cemlfetler ve halkevlerl ta· 
rafından reımi bayram gün 
lerayle, bu günler dııanda 

aenede iki defa verilecek 
balo, mliıamere, konıer, tem· 
ıll ve benzeri eilence bilet· 
leri ve bu makaada uyıuo 
ilanlar, umumiyetle havale
nameler, havale mektupları, 
P T.T. havalenamelerl, tica
rethane ve müeHeıelerin be
lediye ve reıimleri kanunu 
mucibince asmaya mecbur 
oldukları le.balar ve umu· 
mi nakil vasıtaları azerlnde 
yazılı ticaret adları da ko
nulmuıtur. 

Tapu clefterlerfntn kabar· 
maaının ve zamanla yapııtı
rılan pulların kopmaeının 
önlenmesini temin makaadly· 
tapu zabıtname ve1a zabıt 

defterlerine ald damea re· 
ılmlerl badema yapııtırılmı· 
yacak, nakden ınal Hndıkla· 
rına yatırılacaktır . 

İlanlı ve ılinıız cep tak
•lmlerlyle dıvar takvimleri · 
ntn damga reıml dağılması 

veya aatııa arzedllmeden 
evvel pul yapııtırılmak ıure
tlyle ahnacaktır. Nakliye 
ıtrketlerl btletlerl için bir 

damı• reıml kontrol defte· 
rl tutmağa mecbur olacak
lardır. 

Evrak ve ıenedlerln dam· 
ga resminin alınmama11ndan 
veya nokaan alınmasından 

veya pulların kanuna aykı
rı iptalinden dolayı tahıllı 

lazam gelen reılm ve para 
cezaları bu bale ıebep olan. 
lara müracaat hakkı olmak 
üzere evrak aahlplerlnden 
alınacaktır. Ekılk damga 
resimleri ve cezaları da ay· 
nı uıullerle tahıll olunacak· 
tır . 

Radyolardaki ilanlardan 
ilan ücretinin yüzde biri ata · 
betinde damıa reıml alına
cak, hizmet mukabili veri· 
len makbuzlar da nlıbl re11· 
me tabi tutulacaktır . 

±!&± 

1 eandalyeelnde kıpırdanıyor, 

bastonunun ucuyla kumda 
hendesi ıeklller çiziyordu. 
Ben de onun yüzClne, çatık 
katlarına bakıyordum. 

Birdenbire gözlerini bana 
çevirdi ve btraz ıertçe baka -
rak: 

- Daha ıöyhyeceklerln 
var mı, yokaa bitti mi ? De· 
vam edecek olunan çekilir 
gider, aeni denizle baıbaoa 
bırakmm, dedi. 

- O .. Sen pek ufak ıey· 
lerden kızmayı da ölreomlı · 
ıln . Bu yaolıt bir hareket
tir; oraya ıttme:ıden önce 
blyle bir huyun yoktu 

- BJlmem, benim yanlaı 
hareketim ıeolnktnden daha 
mı büyüktür: Ben kızıyorum, 
sen de blnlmle eğleniyorsun 
Demelr ki ıebeblyet veren 
ıensln, ılk yanlıtı kendin it· 
il yonun. 

-· LAkln ıuou da unutma 
ki, kanatlanan fikir hiklye · 
ılnl anlatarak alaya vesile 
hazırlıyan da aensln . 

- SÜRÜYOR -



TOıtDILI ıs NISAM ita 

y il Ay et Q a İmi / Sındıııı sulh h~ta~ . 
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TERZİ ncumenın en: Davacı Yuıufçamı karye· 

1 - Açık ekılltmeye konulan ıı: Bahkeılrde Anaf ar· 
talar cadcl ... nde yeniden yapılacak kOtOpbaoe tnıaaı olup 
keılf bedeli 3692 lira 24 kuruı olan bu lnıaattan 3000 
llrabk lrıımın tnıaııdar. MuYaldcat teminatı 250 ltradır. 

ılnden Ahmet kızı Fatma 

EKMEKÇİOOLU 

2 - Bu tıe alt evrak ıunlardır: 
Proje, ketlfname, tahlili flyet cetveli, ekılltme ıartna · 

m•I, mukaYele 6rnefl, fenni ıartname . Bu evrakı g&rmek 
lıtlJe•ler her ıOn Nafia dalreelnde veya encOmen kale
minde 16reblllrler. 

J - Ekılltme 18· Nıaan 938 tarihine raıtlayan pazar 
teıl sini ıaat 14 de hlkOmet dalrealnde teıekk61 edecek 
daimi encGmende yapalacaktır. 

4 - Ekllltmeye ılrebllmek için l ~38 yıh ticaret ve · 
ıtka11 ve muyakkat teminatını mal ıandıtına yatırdıfma 

•aır makbuzu Ye ıayanı kabul banka mektubu ve 1938 
Jlh için Nafıa V elrlletln.ten abnmıı ve bu nevi İtlere ıtr 
••I• ullhlJet veren m&teablaltllk vealkaıl veya nafıa 
mldlrllllnden l.a it için ıllaleden en ıon Mkfz ıOn ev-
vel alınacak Yeelkanın ibrazı llzımdar. 4 - 1 - 97 

Balıkeair Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahı,... Kiyi Mevkii 
S.vqtepe Dıkmaler Bardakçı 

.. • • 

Clnıl Hududu 
Tarla Dola Alt ollu 
Emin, poyrası 101, bata-

• 

ıı Kadirin Oım
aa, kıbleıl Şerif 
Alt. 
Dolu ve poyraz 
Dede Mehmet, 
bab Bekir ofla 
Recep, kıble 101 

Haclat ve ltulanflufu yer 1ukarula Jaaala iki parça tar· 
laclaa btılnclll 60 Mneclenlterl kendinin Ye dlferl iM Alı 
•llu SlleJmaada• kark MDe eYval 20 1Gmlf m.cldlye be· 
del makaldlhacle haricen •tm almak ıuretlle hacı Meb- , 
met olhl Abdalkadlrln HDetels ve nlza11z •e hiiınOalyetle 1 
ta•uuf..da lkea 25 ıene •••el 6l0mlle eYlltları Kadir 
Oı .. n we Ôm• •• Hı .. ,ı.. kalıp bunların da aralarında 
Japhlslut rlaal tabamde Kadir Oımaa ve Ômer paJlarını 
batka aarrl menkulden abp bu iki parça tarla Hııeyln pa · 
Jln• lralclıfından bahlele namına teeçll edtlmell lıtentldı-
11.-.....talaldliat J•pmalr için 24 4-938 pazar sini ma
halllde •emur ıaaderllecekHr. Bu 1erler halslcında bun· 
tlaa llaıka iter bak lcldla11ada bulunanlar vana bu ıOnler "'* Jaat' tle tapar elcll mubafızlıfıaa •e1ahut mahalline 
ıelecek •-•• mlracaatları IGzumu llln olunur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahallell Ctnıl 

lta•plar Ev 
Hududu 
Hatip oflu Alt Kadir evi, Y •i· 
cılarb Mehmet eYI Seltm oflu 
Yakup e•I 101. 

Ha4at ve balandulu 1er 1ulrarıda 1azıb evi Kahraman 
ollu Alt kanaı Hanife ve vallcletl Fatmaelan 50 ıene H'••l 
Pıd m..kal bedel mukabilinde haricen aatın almalc ıu 
rettle Harputla Mehmet Alinin eenetılz mali iken 40 ıeae 
•••el 111..ale kı.. Emine Ye e•lltları Mehmet Muhittin Ye 
Ha..,m lnl,A terk edip bualar da babalarının 61Gmln6 
mltaaklp aralarmcla Japtalrlan raul talrılm netlceelnde 
Emine batb Jerle.den htı1e alarak tıbu ev de Mehmet 
Muhittin •• HlteJln A•al pa1ı.rana tahılı kılınmıı ve bu 
ıuretle Mnetılz ve nlzaıız •• hOınlnlyetle temellGklerlne 
iken bunlardan 4 ıene e•vel Mehmet Muhltllnln ll6mlle 
kan11 Hacer Ye kızı Mlterrefe kaldılınd~n bablıle nam 
lanaa t~ll edllmeel lıtentldtllnden tahkikat yapmak için 
24 ·4 938 pazar ıGnl mahalline memur 16nderllecektır. 
Bu Jer hakkıacla bunlardan baıka bir bak tddla11ncla bu· 
lu-lar var• bu stnler içinde 1azı ile Balakeılr tapu 
ılctl mubafmlılma ve,.but mahalline ıelecek memura 
mlracaatlan IGzumu tl&a olunur. 

Tapu Siçil Muhafızlığından: 
Nahı1eıt KIJI Me•ldt Ctaıl Hududfıı 
Sa9aıtepe Daatımeat Kale Tarla Dolu yol, poyra• 

Slle1man oflu Mu. 
ıa, laatı Kuru be1 
ollu Muıtafa Ye ka· 
le, kıble yol. 

Huclut ve balandufu 1•r 1ukarıda yazıla tarla Sa••ı 
te...aa Sa111trlık~malaalleıladea Koruculu otlu Fe1zullahıo 
atadan lnUkal 1ant1le 60 .... ilk malt iken 338 de 61Clml 
de olla Halal •• kan11 lbrablm kızı Fatmara kalmıı olup 
iMiaiar da mlraecdarm ilimini mlteaklp aralarında yı p 

1 

llldan rlul taktim•• Ali malaallede kain hl11eılne e• ala· 
rak ita tarlada mlltaktl• Fatma lat11eılne kalmıı oldu· 
la•dan bahtıle namına te1eıl edtlmeaı tıtenıldtlfnden tab· 
Jslkat ,.,_.. lçla 24 .. 4 • 938 Pazar ıGnCI mahalllne 
••mn.slnclerlleeektlr. Bu 1•r hakkında bundan baıka 
bir hak- tddtumda INl•anlar var• bu ıaaler içinde yı •• 
ile Tapa Sk:ll •abafılllı .. • wr••at mahalltne ıeletek 
._.,. •llMaedan llm•a db> ol•ur-

M. AVNi 
vereıelerl Nuri ve reflka11 
tarafından Yolcupınar k&yl 
hududu dahilinde ve Güllü 

kuyu mevkllnde ıarken Si 
leyman otlu Ah Ye Raalm 
tarlaları, garben mera, tlma · 
len lımall kızı Hafize, cenu· 
ben dere ile mahdut 45,550 
metre murabbaındakl tarla 
nın tapuya teıçlll lıtenılmlf 

oldufundan mezkur tarlanın 
zllllyetl hakllclıl bulunup bu · 
lunmadıiının ve mezk6r tar· 
la için bir bak talebinde 

flrzuya,Modele Ve Moday 
Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Aka dem ileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

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

bulunan olup olmadıiının Memnun BırakJ/ır 

1 

I 

iıtınbul Alımdır Sıhhat Yurdu 

YEN 1 
....... Alemdar Sıhhat.Evi ...... 

Dr. Operatör Süleyman Mehınet Tezerin 
İdaresi fi/tında Flçılan 

...... Alemdar Sıhhat Evi ...... 

EV YAPTIRMAK ISTlYENLERE: 

~ B6yle, gl· 
il. zel bir ••· 
fit de rahat 
it. 6m0r ıe· 

çlrmek lı
ter mlılnlz? 

Bekledlil· 
nlz menim 
ıeldt. Mal
zemen 1 n 

C ucuzlufunu 
it. fır1at bilip • 

Bilumum Cerrahi, Dahili, Nisai Ve .Asahi C nı1et1n ı z 
Hastaları Kabul Eder Ve En Biiyiik it. olan ı ıe 

Kolayhg""ı Gösterir Ye Hastaların ~ baılama · 
• ı 1 dan evvel 
istedikleri Mütehassıs Doktorlar Getirilir. ıl '1. tıcaretha· 

~~ATA~ -~CRETLE:~-~-~LIRAD~N B~L~R)•'' 1 :~;:•::;· 
1 hakkak 

Bahkesir Askerlik 
Şubesinden: 

1 klr temin 1 
edecektir. 1 
Bu, tecrübe ile ublttlr. Her clnı demir, çimento, cam, 
çivi, hırdavat ve bilumum malzemel lntalreyl ıaret 
ehven flatla ıatmaktaylz. Bırkere deneyiniz. 

Her renk J•lh ve badına bo1alarlle bora 1aiları 1 
1 - Yedek ıubaJ yetlıecek kadar oku1an kııa hiz

metlilerden 333 dotumlu ve bunlarla muamele ı&ren da. 
ha eıkl doiumlulardan aıkerl ehltyetnameal olmı1anlar 1 
Mayıı 938 de hazırlık kıta11nda bulunacak ıurette ıevk 

olanaaaklardır. 
2 - Muhacır olapda memleketlerindeki tahılllerl ye· 

dek eubaJ yetlıecek derecede bulunan aıkerllk etmemtı 
veyahut memleketimizde bu derece tahıll 16rm01 olanlar 
ehll1etnameıl olmaıa bile hazarhk kıtaııaa aevk olunacak· 
lard~Bu kabil olanların ıubeye behemehal mlracaat et 
melerl l&zımdır. Memurl1ette olıa bıle lıtlına edilemez. 
Nlfuı cGzdanlarlle ve iki foloirafla 29 Nı1an 938 ıGnOne 
kadar ıubeye ıelerelr MYk muhtıralarını almaları ıl&n olu· 
aur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

K111 
Taıkeılfl 

MeYkll 
Nohutluk ·namı 

diler Ç&kek 

Ctaıt: 

Tarla Dolu HaHn ollu 
SGleyman, batı11 

Hacının Ali, por · 
razı 101, kıbleıl 
Ali ollu Ramaaao, 

Yukarıda enafı J•zıh tarla Bliadıç nablyeılnla Taık•· 
ılll k6ylnden Demirel otlu Cemli tarafından, btbaıı De· 
mirci oflu HCbe1tnden intikal ettlflnden bahtıle namına 
ıeaet almak lıtedlflnden bu cihetin tahkik ve teebltl için 
24 Nııan 938 paur 1Gn8 mahalline aaemur 16nderllecek• 
tir itirazı elanlarıa bu mlddet içinde Tapu Sicil Muha · 
fıshtına ••Jahut mahalline ıelecels memura mlracaat 
.,ı ... ıer1 d&a olunur • 

Ye malzemeıl de bulunur. 
K61lü Ye rençberlerlmlz için pulluk Ye her tirli 

dOzen de matazamızda ucua bir flatla utalmakladır. 
Maaa, kollu terllerle, kantar, litre, kilo ve metre 

ıtbl 61ç6 ve tartı düzenlerinin pazara da malasamız· 
dır. 

TOUln fidan ve tarlalarlle, merva •taçları Ye her 

1 
t6rl6 hububat tarlalarında kullanalan ve randımanı 
arttıran •KiMYEVi RUS GÜBRELERi .. nl ılz de tec· 
rlbe ediniz, memnun kalacakıınız. 11 

Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğulları 1~ 1 Mehmet, smail, Abdullah 
~~~~~~~~~~~~ 

938 Yıla yol verılıl Vlllret Umumi Mecltıfnce altı it· 
ra Gzerlnden kabul edtlmtıttr. 

938 Yıla yol ve bina Yergilerinin Temmuz, Tefrln .. ot' 
arazi verılılaln de Aiuıtoı, ltıınollılnun takılt ayları ol•· 

rak kabul edtlmtıttr. 


