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17 NiSAN PAZAR 1938 

Hariciye Vekilimiz Bu
günAnkarayaDönüyor 
B. T evi ik Rüıiü Aııs dü0Beyrutta f ransız f evkalidı 
komiseri ve Lübıan baıvekili ile görüsmeleıda bulundu, 

r ~ 
Hariciye Vekilimiz Dün Beyrutta Fran· 
sız Fevkalade Komiseri Ve Lübnan Baş

vekili ile Görüşmelerde Bulundu. 

GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON lKINCI YIL 81 YI: 3832 

F rankist Kuvvetler "Maktu Fi at,, Projesi-
Dün Akdenize İndi.. n i n E s a s 1 a r 1. • 

Milliyetci kumllaı taraiiiida i~ata edilen Katalonyı [tiketten aııaı veya yuklilbir liıtla ııtıı yapanlar 
ile Valinsiya hükumetleri arısındaki irti~ıt kısil~i. ~akkmda beş bin liraya kadar parı cızısı ıırilıcık. 

Beyrut, 16 (Radyo)-Tür
klye Hariciye Vekili Doktor 

B. Tevfik RDıtü Aras, bu 
alin tayare tle buraya ıel -

Ye lıtuyonda Valf, Beledi · 
ye Relıl ve diğer mahalli 
hükumet erkanı ile konıo· 
loslar ve b6y6k bir halk 
kütleıl . taraf andan karıı lan · 
mııtır. 

Parls, 16 (A .A . ) - franklıt 

kuvvetler diln öğleden sonra 

Akdenlze lnmtıler ve Kata
lonya ile V alinılya hüku · 

Reımen bildırildlilne ıöre, Hükömetln; pazarlık uıu· 
Aragon cephesinde Cumhu lünü kaldıracak olan .,mak· 
rfyetçller Balaguer mıntaka- tu flat iizerlne satıı,. mec
ıında V allıısoıona kaaaba11 · burlyeUne ait bir kanun pro· 
nın sokaklarında cereyan jeıl bazırladıfını yazmııtık. 
eden tlddetlt bir muharebe- Bu mühim kanun \lylha 
den sonra kasabanın yarııı· sının esbabı muclbeılnde ıöy 
nı zaptetmeie muvaffak ol. le denilmektedir: 

taamm6m6ne mani olmak· 
tadır. 

Filhakika , pazarlık adeti 
piyasalarımıza blklm olduk· 
ça maktu ffatla satıılar an· 
cak muayyen bir' mGıterl 

tabak .. aJe lf g6ren mahdut 
müe11eaelere lnblnr etmek· 
te ve genlı halk tabakala
rına satıı yapan maiaza ve 
diikklo sahipleri lse, lıter 

f ıtemez pazarhfı maktu fi · 
et uıu\üne tercih etmek za· 
rureUnde kalmaktadırlar. 

mlı ve Fransa fevkalade 
komtıerl Kont Dö Martel 

metinin 

lertllr. 

lrtlbatınm keımlı-

ile LObnan baıvektll, Türki. 
ye konıoloıu ve daha bir 

çok reımi zevat tarafından 

karıılanmıttır. 

lıkenderlye vallıl Harici· 
ye V ektllmlzin ıeref ine bir 
öğle ziyafeti vermtıtır. 

Parla, 16 (Radyo) - He
vas Ajan11nın Saraıosa mu· 

bablrine göre, Franklatler 

Katolonyada tam bir zafer 

kazanmıı bulunuyorlar. 

muılardır, Proje ile perakende alıı 

Kont Dö Martel, 8 Tev· 
ftk RütUl Aras ıereflne mü· 

kellef btr ziyafet vermlıUr. 

lskenderlye, 15 (A.A) -

Hariciye Vekili öğleden 

sonrada Türkiye kenıoloıu 

nun çayında bulunduktan 
ıonra ıaat 16 da Beyruta 
ıttmek üzere vapuH bin· 
mlıUr. 

Anadolu Ajanıanm huıusi 
muhabiri bildiriyor: 

Hariciye Vekili Dr. B. T. 
Rüıtü Araa buraya gelmlı 

Cumartesi sabahı Beyruta 
varacak ve akıam\ayın da 
oradan Ankaraya hareket 
eyltyecektlr. 

il Giornale d' italia Gazetesi yazıyor: 

"İspanya, İspanyollarındır.,, 
Bıynılmilel hld ısaler üzerinde mütılealarda bulunan ltılyan 
ıazetılarl; İtalyan impıtatorıuıunu en son tamyacak olan 

dHlatın Fransa olacağını yazıyorlar. 
balya matbuatının baıhca 

yazıları lnıılız ltalyan görÜf · 
melerl , Franaanın dahili va · 
zlyeU, Japon Çtn harbi ve 
nthayet Uluılar Sosyetesinin 
ıon zamanlardaki aldıi• va 
zlyete aittir. 

Matbuat, loaıliı • İtalyan 
görilımelerl hakkında ayrı -
ca miitalea y6rütmüyorlana 
da lnglltz matbuatının bu 
aörüımeler hakkındaki uzun 
neırtyatmı nakletmektedir. 
Yalnız, ll Ciornale Dltalla 
ıazetesl lıpanyadald ltalyan 
gönGllGlerl hakkında uzun 
btr makale neıretmek
tecUr. 6u makalede Sovyet 
Roıyaya hGcum edildikten 
•e lıpanyanın dablll vazı · 
Jeline Sovyet pollttka11n1n 
sebebiyet verdlil iddia olun· 
duktan sonra lnılllz tezi 
IDGdaf aa edilmekte ve de. 
nllmektedlr kt: .. Harp btlln
ee, lıpanyada ecnebiler kal 
IDıyacaktır . lıpanya lıpan · 
l'onlarmdır ... ,, 

Gazeteler Çemberllyn 
hakkında b6y6k medhlyeler 

Jazıyorlar. Bu medhlyeler 
ıu ıuretle hulaıa edtlebtlır: 
"Çemberlayn Avam Kamara· 

11nan her toplantısında kud · 
retli ve yüksek bir ıavaıçı 

•lduiunu tsbat etmektedir. 
Çemberlayn, Edeni taaflye 

•ttlll ıündenberl vazıh ve 
IDGıtaktm bir yol takip et· 

mektedlr. Onun ıahslyeU, 
llluhalefetln demaıojtıl üze· 
rinde büy6k müeaılr ol· 
ınuıtur. ~rtık lnılliz efkarı 
umumtyesl, 8Gyük Brllan 
Y•nın Çemberllyn gibi kuv· 
vetlı •e enerjik bir ıahslyet 
tarafoıdau idare edıldlilnl 
bl1111ektedır.,, 

11 La Stampa ,, ıaze -
teıl, TOrktye Cumh•rl 

beı lmparatorluiunu tanıdı · 
fı tebliğini neırederken oıa· 
iıdakl mütaleayı yür\ltmüı· 
tür: 11 ltalyan lmparatorluAu· 
nu tanıyanlar listesi iki 
yenl isimle zenglnleımlttlr. 

Bunlar da Yunanistan ve 
Tiirklyedlr. lkt ay evvel ile· 
ıürdüjimüz iddiayı muha · 
faza ediyoruz. İtalyan lmpa· 
ratorluğunu tanıyan son dev 
let Franıa olacaktır . .. 

ltalyan matbuatı, ılmal 
devletlerinin yaptıkları top
lantı • hakkında m6talealar 
yOrGtmekte ve bu toplantıda 
alınan kararın Uluslar Sosye
teılnln ölümünü tacil ede · 
cek bir karar olduiunu ile
ri ıilrmektedlrler . 

"La Stampa.. diyor ki: 
.. Uluılar Soıyetesl tam bir 

tasfiye halindedir. ineç ha· 
rlclye nazırının beyanatı 

buna hiçbir ıOphe bırakmı -
yor. İsve9 hartclfe nazırı 

ıtmal devletlert namına de· 
mlıtlr ki: .. Ceoevreye karıı 

hiçbir mecburiyetimiz yok. 
tur . y egine oormlmiz blta-

raf lıktır " A. ven ol ve ıerik. 
lerl artık bu dükkanı kapat· 

mala katlanıınlar. Ancak 
yeıin• halli ilzam ıelecek 
mesele Uluılar Sosyetesinin 
blnaıından ne ıuretle tstlfa
de edtleceil keyflyetldlr ·" 

Gazetelerin Japon - Çin 
harbi hakkındaki btthbara · 
tı biitün cihan lıtlhbaratının 
zıddınadır . halyan ıazetele· 
rlne göre, ıen iki hafta iç· 
inde Japon orduıu yüz bin 
Çin aıkerlol lDJha etıntıttr. 

Muğlayı kır yağıyor 

J•tlDla halyan - Ha-

Ankara, 16 (A.A )-Muğ . 
lada her tarafa 7aimur 1ai· 
maktadır. Mufla o•aıındakl 
dallara da kar dltmll&lr. 

Cumhuriyet ta yareler! verlıte maktu f lal üzerine 

Son haberlere ıöre, Cum· 
hurlyetçtlerln beıtncl kolor· 

duıu, Franklıtler tarafmdan 
ihata edllmlı bulunuyor. 

dün Morella mıntakaaında ıatııı mecburi kılmak, ftat

ıtddetlt bOcumlar yapmıı larda alentltk temin ey
ve Rto Serıe sahilindeki asl lemek ve bu nuetle tktlıat 

ve ablak bakımından zarar
kıtalarını mltralyöa ateıl al· 

lı olduğunda ıüphe bulun· 
tına almııtır . 
===-=======-===ı mı yan pazarlık uıulünO or · 

lıte proje, gerek lktlnd1, 
gerek abliki sahada mem· 
lekettmlzln bu az m\lhlm 
olmayan derdine taalltlk et· 
mekte ve bunların ortadan 
kaldırılma11 çarelerini bul· 
mayı istihdaf etmektedir 

Alonzonun kumandasında· 
ki kuvvetler, Vınaroza il· 
manına beı kilometre yak· 
laımııtır. 

Ali.kadarlar, bu limanın 

düımek üzere oldufunu bil . 

diriyorlar. 

Banelon, 16 (A.A.) 

Ultıcl2r 

Sosyetesinin ııyıs içti
mıtndı nılır göruıülıcık 

Cenevre, 16 (Radyo) -
Uluslar soıyeteal genel sek· 
reterllil, mayı11n 9 nda 
yapacağı toplantının ruzna · 
meılnl ilin etmtıtlr. Bu ruz 
nameye ıcbe, bu toplantıda 
on yedi mesele müzakere 
ve intaç edilecektir. 

Ruznamenln baıında, Ha· 
beılıtan meselesi yazılıdır 

Orta Okul Ve 
Liselerde 

ikinci yauh imtibınlardı 
vırilen natlınn hüküm
süzlüğünı kırar varildi. 

Ankara, 16 (A.A.) - Kül 
tür Bakanlığı, hse ve orta 
okullara ıöoderllen ikinci 
yazılı sınav sorularının bir 
kısmı, talebe tarafından haber 
alındılı anlaıılDJıı oldufun -
dan, bu aınavlarda talebenin 
aldıöı notların hüktlmı6z 
sayılmasına karar verllmlı, 
sınıf ıeçmenln birinci yazılı 
tle kanaat notlarına istinat 
ettirilmesi o'tullara tebllf 
edllmtotlr. 

Meıelenin m6ıebbtplerl 
hakkında yapılmakta elan 
tahkikat netlceal de ayrıcı 

blldlrllecektlr · 

Bir kay sular alımda kal~ı 
Ankara, 16 ( A.A. ) -

Kızılırmak taımıı ve 
lsklltp ıle Çorum arasındaki 
ıosanın blr ktamı ve Kara 
burun kly6 ıular altında kal · 
mııtır. insanca ıaytat yok

tur. 

Moskova 
(içimiz Ankarayı geldi. 

latan bul, 16 [ Huıuıl} -
Moıkova elçimiz B. Zekai 
Apaydın Ankaraya gelmtı 
Ur. 

lt~ıv~ 

iıpııyıdıki gönüllüleri gı
ri mi cakıcık?. 

Londra, 16 (A.A.) - ltal
yan - lnılllz müzakerelerinin 

ıüratle intaç edllmeılnin se 
bebi B. Mu11ollntnln ıeçen 

hafta B. Çember\i.yne g6n 
dermit bulunduiu ıahsl bir 

mesaj oldulu beyan edil · 

mektedır. 

Baıvekll tle yakan btr le· 
muta olan mehafılde Muı 

ıollnlnln bu mesajında lıpan
yada bulunan g6n6llülerl 

mümkün mertebe kın btr 
zaman zarfında geri almak 

azminde bulundulunu bil· 
dlrmlı oldulu beyan olun 

maktadır . 

Köy 
Salmalınm Yarmiyanlera 

haciz na11\ yıpı1acat. 
Köyün mecburi itleri tçln 

nlınan ıalmayı lıtemlyen. 

lerln mallarına köy kanu· 
nunun 66ncı maddesi h\ikü· 

tadan kaldırmak gayeıl ıü · 

dülmektedlr. 
Ahı verlılerlmtzde nadir 

lstlınalar:a pazarhiın hlklm 
olduğu herkesçe malum bir 
keJfiyelUr. Filhakika g\ln. 
delik hayatınnzı gözden ıe· 
çtrlrsek ahı verltlerlmfzde 
pazarlık yapmak lstemeffk 
bile f latlarm ona ıöre ka
rarlaımıı olduiuou blldtll· 

mecbur kaldılımızı 16r6rGz. 
Böylelikle , pazarlık uıu\\i , 
maaleıaef bugOn iç plyaaala · 
rımızda lruvvetll bir taamtıl 
haline gelmlıtlr. 

Evvela, ahcı, satıcının 

ıöyledlil ftattan herhalde 
bir miktar tenzllit yaıaptır

madan bir malın satın alı· 
namıyacaima kani veya bu 
uıul devam ettikçe, böyle 
dOıilnmlye mecburdur. 

Satıcı lıe, müteakip leci· 
birler alarak malın f la tını 

hakiki flatından çok yGkae
ilne ıöylemek ve böylece 

blr pazarlık marjı ayırmak 

vaziyetindedir. 

Tabti sahı ıartlarının tik 
kurbanı, pazarlık yapmak 

ttlyadınde olmıyan mGıterl• 

dır. Pazarlık yapan müıterl 
be, en aıağı, kendisini az 
çok adaldanmıı addeder ki, 
bu mevzuda hemen'her va
tandaı tecr6be sahibidir. 

Pazarlık uıul6oGn b6yle 
kuvvell bir itlyad halinde 
bulunma11, dtier taraftan 
maktu fiatla satıı •eulilnG.n 

Bu maksatla hazırlanan 

proje ile perakende aatıılar· 
da maktu flat usulünln 
mecburi kılınman, Allf• ar
zolunan mal lıserlne etiket 
kanmak .,, .. 111. .1•-.A.l·-'
f tattan aıafıJ• veya 1uka· 
rsya ıataıın mededllmesl •I· 

betine •idflmtıtlr. Bu •••· 
lar dahilinde pazarlık uıultl 
her alıı verlıte az 9ok al· 
dandığı kanaatini telkin 
eden ve ne alıcının ve ne 
de satıcının lehinde olan bu 
eakl bir zararlı ldet ortadan 
kaldmlmıı . flatların ancak 
iktisadi ıartlara 16re tetek· 
küllii, iç plyanlarımızda 
ahı vıerlılerln hakiki ptraıa 
flatı iizerlnden ve blr lll•at 
havaıı içinde cereyanı l••ln 
edllmlı olacaktır. Gene bu 
ıuretledlr kı, mOıterl mub· 
telif mafazalar ftatlaranı 
mukayese etmek lmklnıDı 
bulabilecek ve b6ylece ha
kiki piyan flatının teıek· 
külünde kendisine dOıen lk· 
tlsadi rolO oyoıyabllecektlr. 

Maktu flat usullnln ta· 
ammOmO aynı zamanda bir 

milli ablak meae1Hldlr. iç 
plyanlarımızda ahı verit 
muamelelerinin mOtekabıl 

mlerlne ıöre konacak hac· 
ze m6manaat makaadlle evi· 
nln kapıııaı açmamak ıurettle 
muhalefet ıösterenler hak· 
kında yapılacak muamele 
taarlh edtlmedlilnden tatbi
katta teredd6de doıntdüiü 

görOlmüıUir · 

Yugoslavya 

Almınyı~ın iki yüz tayara 
ıhyor. 

lıtanbul, 16 (Husuıi) 
Yuroılavya hüktlmetl, son 
yeptılı bir anlaım• tle Al 
manyadan iki yüz tayare 
sabn almaia karar vermlıtlr . 

•••••••••••••••••••••••••• • • 

emniyet ve itimat bavaıı 
lçtnde cereyanını temin et
mel• ıkt11&den mecbur ol
duğumuz kadar, mllll aMt
kın korunması bakımından 
da mecburuz. Cfza esaalara 
taiılıtn meni ve lhracatan 
mOrakabeal hakkıodakl ka · 
nunun derplt ettlil cirim· 
lere yakın 16rGldOIOntlen 
mezkur kanunda yasıb ce· 
zalar bu projede eaH tutul· 

muıtur . 

Proje sekiz maddedir. Pe· 
rekende flatları Osertadekl 
etiketten aıaiı •• yukarı 
~atanlar hakkında ıayet 
alır cezai mleyyect.ler Yar · 
dar. Sanlardan evvel& bet 
bin liraya kadar para ceza· 
ıı alınacak, tekerrlr6 halin· 
de bu miktar tiri mhlln• ,, . 

Dahiliye Veki.letlnden vı · 
ll1etlere ı&nderllen btr ta· 
mimde umumi hlkiimlere 
16re haciz memurlarının 
metkene girmek husuıunda 

tlbl oldukları merasim 66 
ncı madde tatbtkattle mO· 

(Sonu ikinci ıaJf ada) 

i Çocuk/an Kurtar- ! 
• • • : mak için Senede : 
i Bir Lira Vererek ! 
• K • : Çocuk Esirgeme u: 
1 rumuna flza Olunuz 1 
'-·······················' 

karıla bilecektir. 



.... 
:SAYPAt 1 

Folklor: 

Yürük Ve Çepni 
Türküleri .. 

TOPLIY AN: .KEMAL ÖZER 
-4-

1 Sabahtan ıelmtı ıevdlflm [kayvede) [-'8] oturur 
2 içimizde kayveyl elınde ıötürür 
3 - Denılne düımeyen bir ylflt (ahılen) (49J (galkar) 

(50) oturur 
4 - Deli ıahbe ıönül de•ılnl bulamamıı 1anar [aler] 

gezer. 

J Bir çeıme yaptardım altın oluklu 
2 Suyunu ıetlrltim mercan balaklı 
3 Bir 1ar eevmlıtm eda evelden J• vuklu 
4 - Ya kimim, klmıem yoktur yanar (aler}, ııeze

rlm . 

1 - Üç ıozel aıdı1or • sevdljlm ıamdan ileri 
2 (Daramııda) (51] zOlfünü a ıevdtilm hmara 
3 Kendin ıelmezıen a [ıozel) [ıonder] ıellmı 
4 Bir ctft [ıelimıa] [53) ıayıl oldum a gozel ben 

aenta. 

1 [Gır atam) ['54] tavlalarda [pealenlr) [55) 
2 Y aiarda yafmur top ziUüflerln 11lan1r 
3 Kınalıda keklik (ıafealerde) (56) sealealr 
4 G\lz baharlar ıelsln çıkahm (yale1e] (67) 

2 
3 

Seçim [atar) [58] yljltln e1lsln aeçln 
Koç ylflt kefenini atlattan biçin 
(Yelln} (59] atlar (peıledlm ( ıoç) [60) ytllt 

için 
4 Felek ıende bir muradım {ıahnadı) [61] 

1 Çıktam [haceılne] [62) (gorünmez) (63) evler 
2 - Sen orda (intizar} (64] ben burada (aler) 
3 - [Curudum) (61) [ıaldıml alar beyler 
4 - Naz.la yarim kime [amanat) (68) ideyim 

1 - Verdim çevre1I al diye 
2 - fAledtkcel (67) rala] (68) ıozOm yaı'n sil dt· 
3 - Ellenme ıu ıurbet elden ıeldlfl 
4 ·- Nazla yari kime (amanat] ideyim 

1 - iki ılder beı ardıma bakarım 
2 - (G6zlerimden] [ıanlı yaılar] dökerim 
3 [Hemi] (69] ayrılık [hemi] [ıurbatlılc] {70] çekerim 
4 - Ayrılık derdinin dermanı nedir se•dljlm. 

l Çeımelerl (yonıul] [71) tutmuı akmıyor 
2 SeYdtflm donilp arkaaına bakmıyor 
3 ÇözQp (ıumuı) [72] rdufme) [73) ıul memeyi 

kokmıyor 
4 Çaresiz derdlere ıaldın beni ıevdlilm. 

J Nlıanımız dervlı donu 
2 Etim doıtum uoutınuı beni 
3 [inanman J [74} [ıardaı] ıu dünya fam 
4 Ben ıu dGnyadan ıeçdim [ nlyle1lm J (75] 

- SONU VAR 

48 - Kahvede 
49 - Ah ilf 
50 - Kalkar 
51 Taramışta 
52 G6ndır 
53 Seldmına 
54 Kır atım 
55 - Beılenir 
56 - Kaf eılcrdt 
::> ı - Yaylaya 
58 - Ağalar 
59 - lı;l 
60 Koç 
61 Kalmadı 
62 Yükseğine 
6.1 Görün mız 
64 B•kler 
fji) Kuruduın 

66 - Emanet 
67 - Ağladıkça 
as - Eld 

t;9 Hem 
70 Gurbellll/k 
11 Yoıwz 
72 Gümüş 
73 Düğme 
7'.1 - lnanmıyan 
75 Neyllyfyirrı 

TOaltDILI 17 NiSAN 1111 

r 
":'(".•,ı... . ..... 

' 
--t. -- .. 

SEHİR HABERLERİ .. , 
Çocuk Haftası Proğra- Sınır Yüzünden Çıkan 
mı Hazırlandı.. Kavga .. 

Hıf ta içinde muhtelif müsıba~alar yapılacak, müıame
rılar vııilacek ve çıcuklar eğlendirilecek. 

Çocuk Eılrııeme Kurumu 
23 Nııanda baılıyan Çocuk 
Haftası için zenııln bir proi· 
ram hazırlamııtar . 

Proframa nazaran 23 NiM 
ıao ııüoil ıaat 9,30 da Cum
huriyet alanında bGtün okul
ların, halkın lıtlraklle bir 
teplantı yapılacak, ı6ylev · 

lerle bu milli ıilnün deleri 
canlandmlacaktır. Bunu bir 
reımlıeçlt takip edecektir. 

O 1no öf leden ıonra ıa -
at 14 de ilkokulların ıon 
11nıflar1ndan s e ç t 1 e c e k 
Qçer talebe birer öf retmen 
refakatında Halkevlnde top· 
laoarak Çocuk Eıirıeme kon· 
ıreılnl yapacaklard1r. 

23 Nisan akıamı aaat 20 
de Halkevl ıalonuoda çocuk 
l:taloıu verilecektir. Ve bu
rada ilkokul talebeleri ara· 
11nda gGzel aeı, zeybek mü · 

Hitleri 

ıabakaları, erteıl ıüo saat 
14 de Halkevl ıaloauoda ev -
velce kayıtları yapılmıı olan 
çocuklar arasında ıürbüzlük 
müıabakaları yapılacaktır. 

25 Nııan pazarteıl , 26 NI· 
aan salı, 27 Nııan çarıamba 
.rünlerl saat 20,30 da Halk· 
evi temıll kolu, Kurum adın · 

da müıamereler vereeektlr 
Haftanın devam ettlil 

ııünlerde bayram yerinde 
atlıkarınca, salıncak, ıır
gır ve diler oyuncaklar bu· 
lundurulacak, ~ocuklar bun
lardan par&1ız lıtlf ade ede· 
ceklerdlr. 

ÔnCimOzdekl 20 Nilan 
çarıamba gQnü de ilkokul 
talebeleri ar&11nda güzel 
reılm yapma ve yazılı ıf ade 
mOıabakaları yapılacak, ka 
zananlara hediyeler dağıh · 
lacaktar. 

Seven Kızın 
Bafına Gelenler 

Yine hafta içinde talebe
ye muhtelif ve fayda la f ı
llmler ıöıterılecekllr. 

·•C 1 ~· 

ivrindide 
---- - _._ ---

la ıokulmuı olan meıhur 
bir lnılllz kızı vardır Lord 
Rodeıdaltn kızı elan bu Mlı 
Hıtlere hayran olduiunu 
açık açık ıöylemekten hlt 
çekinme&. Hattl ııeçenlerde 
tabiiyetini deilıtlrlp Alman 
olmak lıtemlı ve bunun iç
in bizzat Hltlere müracaat 
etml1t1r: 

lnıllızler ar&1ında • Httle
rln V alklrlıl, diye llkap ta
kılan bu laıtll:a kızı, geçen 
ıün Londrada halk tarafın -
dan öldQrillmek tehllkeıl at· 
latmııt1r: 

Puar ııilnü Londrada ıeh · 
rln meıbur b0yi1lr parkı ol · 
an Ha1dparkda halk top
lanmıı, lıpanyadalıl cumhu· 
rlyetçllere yardım edilmesi 
için hilkömete karıı nfima· 
yit yapıyor . Btnlerce ktıl 

toplanmıı, nutuk ıöyllyen 
blrlltni dinliyor. Bu ıırada 
bir takım ıeıler l11t11tyor: 

- Suya atın! Suya atan! 
HttlerJn Valklrfllol göle atın! 
Diye baimyorlar. 

Bunun üzerine halk ve 
pollıler o tarafa koıuyorlar : 

Bir alay ahali bir genç 
kadmı karııa tulumba etmf~ · 
ler, parktaki ıöle doğru ııö 
türüyorlar. Suya atacaklar .. 
Kadın avaz avaz haykırmak
tadır . 

Pollıler derhal koıuyorlar 
ve kadıoı kurtarıyorlar Ka 
dın, bayıın bir haldedir ve 
göiıünden kan akmaktadır. 
Mlı Rodeadalin 16ğıünde 
kamalı haç teklinde bir iğ 
ne varmıı, halk onu çekip 
çıkarırken göğıüne batmıı ... 

Biraz sonra, eibl1eıfnl , ıa
çını batını düzelten kadın, 
halka ıofuk soğuk bakıyor 
ve bir otobüıe atlayarak rl · 
diyor. 

Ağıl Yandı. 
lvrlndlnln Çerkez mahal· 

leılnden Ahmet oflu Rüıen 
admda birine alt ahırda 
yangın ~nkmııhr. 

Ahırda bulunan aap ve 
aaman gibi ıeyler yaogınan 

çabucak büyümeılnl kolay 
laıtırmıı ve at~ı binanın her 
tarafını kaplamııtır. 

Yanııın buradan Hüımen 
oflu Hüıeyinln ahırile aiı · 
lına da ılrayet etmtıtır 

Rüıen ile Hüıeylnln ahır 
ve ağılları tamamen yan · 
dıktan ıonra yangın ıöndü 
rülebllmlıttr. 

Yapılan tahkikatta yanııı 
nıo Rüıenlo ahıra athiı bir 
ılğaradan çıktılı anlaııl
mııtır. 

Hadlıe hakkında tahkı 
kata Laılenmııtır. 

Atletizm Secme , 
m6sabalıaları 

Bugün General Ali Hik
met atadın da ıehrimf z ku · 
lüplerinfn atletleri arasında 
atletizm ıeçme müsabakala
rı yapılacaktır. 

Müıabakalara aaat on bir 
de baılanacak ve Hal 18 ze 
kadar devam edecektir. 

Yapılacak atletik müıa -
bakalar ıunlardır : 

100 Metre 
200 " 
400 " 
100 .. 

GGlle 
800 Metre 
200 • 

Cırtt 

1500 
400 

Metre 

" 
Yükıek 

Vaktinde Yetişen Köy Heyet
leri Kanlı Bir Vahanın 

öniJniJ Aldılar. 
Çalıı nablyeılnto Kanlı- ı 

kavak köyü ile OrbanlJe 
köyü ara11ndakl bir hudut 
meıeleıloden iki köy halkı 

arasında ihtilaf çıkmııtır 

heyetleri yetlıerek mubak· 
kak bir facianın önünl al 
mıılarchr 

Jandarma ıuçluları yaka
lamııtır. Hldlıe hakkında 

tahkikata baılanmııtır. Bu hudut anlaıamamazlı 
tının , kanlı bir ıekilde netice· 
lenmeılne meydan verilme
den önü alanabllmlıtlr . 

Orhanlye kôyOnden ibra· 
hım oflu ldrlı ve ldrlı oğlu 

Ahmet ellerinde dolu çifte 
ler olduiu halde hudut yü 

zOnden çıkan ihtilaftan do · 
layı Kanhkavak köyünden 

Mehmet ojlu Salthe hücum 
etmtılerdlr . 

Salth de kendlıinl müda· 
faaya kalkD' ıı, çlftefor pat 
lamak üzere iken vakadan 
haberdar olan her iki köyün 
sız . 

Bürhaniye 
Avcılın 44 domuz, 2 kurt, 

2 eıkıl vurdular. 
Bürhanlye, (Huıuıt) 

Bürhaniye Halkevl ıpor ko 
luoa bağlı avcılaran bir ay 
içinde tertip ettlklerl ıürelc 
avı ıay111 5 1 bulmuı. 44 do 
muz, 2 tilki, 2 kurt, 3 9a· 
kal vurulmuıtur. Avcılar 
her ıüo artan bir heveıle 
bu ıporun daha çok yayıl 
maeına çalıımaktadırlar. 

Bürhanlye Çecuk Eılrııe 
me Kurumu bu hafta bura 
da temıll vermekte olan ge 
nlı kadrolu nezih ıeyyar 
tiyatro kumpanyaaı ile • an · 
laıarak, yaklaımakta olan 
23 Nisan Çocuk bayramın 
da klmıeılz yavruları 
ıeydlrmek dOtünceal ıle bir 
mü1amere hazırlamııtır . Ala 

ka g6ren temsilde 1 as ltra 
hasılat olmuıtur. 

J 5 er aün devam et
mek üzere Zeytlnpı· 

narı, Karaagaç ve kaza 
merkezinde açılmıı olan zey· 

tin budama kuralarının üçün · 
cüıü de bugün bltmtı ve 
devam edenlerden iyi dere· 
ce alanlara uıta, diğerlerine 
de çırak vesıkaa1 verllmitllr. 

T eklrdai hakim mua vfnl 
B. Hüıeyln Balkancı, Bürha
nlye müddeiumumi muavin · 
ltğlne tayin edtlmııttr. 

Bir adım 
5000 Metre 
Oç adım 
J 00 X 4 Bayrak 
400 x 4 = 

Bisiklet yanşlan 
Böfııe btılklet btr lncı lık 

müıabakalarmın beılnclıl de 
bugfin 15 kilometrelik me 
ıafe dahilinde yapıla caktır. 
Btıiklet yarııları aaat yedide 
baıla yacakhr. 

iki ~öyden iki kız kıcınldı 
Konakpınaran Btgatepe 

k6yünden Alı oflu Abıdının 
14 yaılarındakl Cemile 
adanda bir kızı, Savaıte,e · 
nln Hıdırbalı köyOnden Ah
met oğlu Hakkı tarafından, 

Konakpınarın Bıgatepe kö
yOoden Alı kızı 16 yaıla 

rında Hatice de Ahmet otlu 
ldrlı tarafından iki arkadaıı ile 

birlikte zorla kaçmlmııtır. 

Suçlular hakkında tahkl · 
kata baılanmııtır. 

Hususi 
Muha•ebelerde 
Miirahabe İf i 

Villyet huıuıl muhaaebe 
müdürlilklerlle kaza memur
larının köy bürolarandakl 
müralcabe ve meıullyetlerl 
hakkında Dahiliye Veklle 
tlnden vıl&yetelere mühim 
bir tamim gönderllmlttlr. 

Bu tamime ııöre mOdür 
ve memurlar münhaa1ran bu 
büroların hesap ve yazı ıı 
lerlnln mevzuatına ve um · 
uml tebltfata uyaun bir ıe· 
kılde ve zam•nıoda çıkarıl-

muıoı takip ve temin ile 
me11ul olac•klar ve köy 

kalkınması davasının icap 
ettirdi il bQtün f aallyetlerde 

mutlak bulunan meıulf yet 
ve aalahtyetlerlne binaen va-

li ve kaymakamlaran tayin 
edecekleri ve verecekleri di

rektifler dahilinde muhaber· 
ata tanzim, muamelatı ve it 

takvimlerini takip edecekler 
ve köy bürolarında köy ıı -

lerinl kavramıı ve muameli· 
ta lıUkamet verecek kabili-

yet ve vaziyette bulunanla
rın iıtlhdamına itina ıöıte 
recek lerdir. - --............ _ 

Köy 
Salmalanm rırmiyınf ıre 
~aciz nısd yapılacak 

(Baı tarafı birJocl ıayf ada) 

kellef olanlara da ıamtl ola· 
cağından o ıektlde muame· 
le yapılması blldlrilmlttlr 

Köylerde yapılacak "köv 
kanaraları,.oa alt olarak Sıh· 
hat ve içtimai Muavenet Ve
klleUnce hazırlanan plln ve 
yapı tallmatnsmeal Dahlltye 
Veki.leUnden vilayetlere aön
derll mittir. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Cemiyetin Hakim Tarafından 

Feahi 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 47-
Hakmt tahıllara ait birin· 

et fatlın umumt hükümler 
baılığı altında bulunan 45nct 
IDaddenln ıon f ıkra11nda 
(ıa1elerl kanuna ve ahlaka 
muiaytr olan cemiJet, tir· 
ketler, mile11e1eler ı•hılyet 
llcttıap edemtyeceklert ) bil· 
dtrUmtıtt . Bu fıkrayı teyit ve 
tavzlhan ( bir cemiyetin ıa· 
Jeti kaaun ve1ahut adabı 
umumı1eye mufaJlr olurta 
mOddeiumumthk makamının 
veya bir alakadarın taJebt 
Gzertoe o cemiyet f esholu 
nur.) lbareılni ta111an 71 net 
madtle vazolunmuıtur Bir 
cemı1eUn •ayeslnln kanuna 
mufayereti kanunun menet 
tlll bir iti yapmak, meıell 
•atalmaaı memnu olan UUün, 
çakmak tatı . kokain ve em· 
•alı gibi etyayı alıp, tatmak 
ve yine memnu olan kibrit, 
•lfara kifıdı, rakı ılbl mGı
lclrat imal etmek için teıek 
kQl eden bir cemiyetin ıa · 
Jeıl kanuna mujaylr bulun 
nıakla o cemiyet fesholunur. 
Adabı umumlyeye olan mu 
iayeret clhetJne gelince itla
bı umumiye mefhumu za 
lban zamtın deitıebllecetı 
ıtbt, milletler araıında da 
tehalüf eder. Meteli. Fran 
••da, Amerika da &da bı umu 
mlyeden addedılmlyen blr
l•y btzde f eıhi cemiyeti 
ınuclp ldabı umumlyeden 
ıaydabthr. Adabı umumiye 
blr milletin görıo, ananat, 
hayatı içtimaiye aıbt haller· 
den fıtldlil olunur Binaen 
aleyh g•yeıl aerek kanuna 
ve ıerek ldabı umumlyeye 
muhalif olarak teıekkül eden 
cemiyet, mOddetumumlltk 
IDıkamının:veya bfr allka 
darın talebi üzerine mahke 
mece feıholunur. Şu halde 
cemf yetin f eshlnln, ya cumhu 
rlyet müddelumumllıil ma· 
kamından, Yeya bir alikadar 
tarafından talep olunabtle 
ceflnl anlıyoruz. Müddei 
umumilik makamı mal dm 
lıede talebi feıtbte buluna-

bilecek olan alakadarın kim· 
lerden ibaret oldujuna dair 
ibarede bir kayıd ve ıarahat 
mevcut deilldır . Kanunun 
katdettıfi alAkadardan mak 
aat cemlJet uzuvları, veya 
heyeti idare ve mGdQrQ gibi 
ıah11lardan ibaret olacalı ve 
bunlardan biri cemiyetin gay· 
rt kanuni veya idabı umu· 
mlyeye mujaylr bir mecra 
takip etmeğe baıladıfını ve 
yahut cemiyetin aayeıı bu 
aıbı ahvale müptenl oldu · 
ğunu blltp anlamaları ile 
cemiyetin fethini talep ede 
billrler. 

Derin btlgllı, kıymetli hu 
kukçularımızdan ( Gadf ırao 
konun) kanunu medeni reh· 
beri nam eaerlerln<le cemi 
yetin medyun ve datoleri· 
nln de alakadar meyanında 

bulunup bulunamıyacakları 
na dair olan bir fıkrada hu· 
kuk lltmlerinden ( Kortlye) 
ıöre bunların feılh talebin 
de bulunamıyacakJarı ve 
(Ruael · Manta ve Haf tere ) 
göre dayın ve medyunun da 
afakadard"n addtle fealh ta· 
lebtnde bulunacakları aölte· 
rtlmtıttr Binaenaleyh cemi· 
yetin alacaklı ve borçlusu 
nun feııh talep edip edemi 
yecel<lerl bu huka'ıçular eıra 
11nda lbttllfhdır. V azn ka 
nunun bunlara da allkadar 
meyanına alıp almadıiına 

dair bir lıaret görünemiyor. 
Birçok ataıtırmama raf · 
men yüksek temyiz mahke 
meılnln bu yolda btr içtihat 
ve kararlarına da te11tdüf 
edemedim. Maahaza bir ce 
mlyettn gayeıl gerek kaou· 
na ve gerek adabı umumi· 
yeye muhalif olduiuou bilip 
gören her klmse cumhur! 
yet müddelumumillflne lh 
barı keyfiyet edebtlecejt ve 
makamı iddianın da bu ıu 
retle muttah olduju aayrl 
kanuni halin ment ile cemi 
yetin feshini mahkemeden 
lıtlyeblleceil kanaatindeyim 
Neteklm ceza uıulü muha 

kemeleri kanununun 153 ncü 
maddesinde müddeiumumi 
ihbar veya herhangi bir 
suretle bir ıuçun ltlendtii 
nhabını verecek bir hale 
muttali olur olmaz hemen 
icap eden tahkikata baılıya 
cağına dair olan sarahatı 

kanunlyeye nazaran alaka 
dar olmıyan herhaoıt bir 
1ah11n müddeiumumilik ma 
kamına ihbarı ile de olur. 
Yalnız ali.kadar olmayan 
ıab11 bizzat m6racaatla f eıih 
talebinde bulunamayıp key
fiyeti mOddelumumtllie ıh. 

barla bu talep müddeıumu 

mlllk makam1ndan yapılabt 
lır . Feıhe ka~ar verecek ha 
kim, cemiyetin lkametıi.hı 
hakimi lıe de feılh kararını 
Yermek ceza ve hukuk hi
ldmllğlnden baogfllnln vazı 
fe ve ıalihtyetl dahılıade 

olduğu cayl tereddüttür . Mu· 
malleyh Gadfırankonun çok 
deierlt ve kıymetli olan 
mezkur eıerlerinde cemiye
tin feshine itayt hüküm et
mek kanunu medeni ahki 
mını tatbike memur olan 
muhaklmi ullyeye aittir. 
Eğer esbabı fethlyede calibi 
ceza uıul ıörülürte mahke 
mel a1U1e cemiyetin fethine 
karar vermekle beraber ci
heti cezalyeıl vana evrakı 

müddeiumumiye iade eder, 
dıyorlar . Muhterem . Oıtad. 
cemiyetin feıhtnı.hukuk hl· 
kimine, cezai bir cihet var . 
sa evrakın müddetumumllt· 
le tevdii ile ceza k11mında 

ceza mahkemesinde rüyet 
edileceilnt beyan buyuru 
yorlar. Bu kanaat ve ıçtıhat· 
laranı hürmetle karıılamakla 
beraber mademki cemiyetin 
gayed kanunun veya idabı 
umumlyeye muhalif olarak 
teıekkül etmjt olmat1ndan 
dolayı müddelumumılık .. ma
kammdan feshi ve tecziye 
edilmif olduiu takdirde ce· 
zai bir halin mevcudiyeti ta · 
hakkuk etukten ıonra ıuçun 
derecesine aöre ceza tayfn 
ve takdiri ceza hakimine alt 
olme.11na nezenıın cemiyetin 
fethi cihetini dahi cna ha 
kimine bırakmıı olunak da 
ha keıtirlm bir yoldan yü 
rümüt ve bir hadlıe hem 
hukuk ve hem de ceza mah· 
kemelerlode elden ele gez 
dlrllmemlı ve aynı zamanda 
bir ııle iki mahkeme m•ı 

ıul edtlmemlt olur. 

----

Neteklm tuhfht sin, doğ 
rudan doğruya hukuk mah· 
kemelerlne ait iken ağır 
ceza mahlcemeaine bır suçun 
tahkık ve tedkiki eanıuında 
tehaddüı eden yaı meıelt si 
ayrıca hukuk mahkemuıne 

ıevkedılmiyerek ağır ceza 
mahkemealnde hal ve veri 
Jecek karar üzerine nüfuı 
dalreaince tashihi kaydedıllr 

Ceza uaulü muhakemeleri 
kanununun 358 ncl madde· 
ıtnde (maznun mahkum olur· 
ıa mahkemeıt ıuçluya ceza 
verdıkten ıonra hakkı tah 
stden dolayı hukuk mehke 
meslne ıevkl mucip ıebebl 

kanuni bulunmana ıah11 

hakkında karar vereb•lmek 
sa lahtyetınl haiz iken cemi· 
yetin fethi ve cezai fftlınden 
dolayı tecziyesine 1itme1tnde 
bir mahzuru kanuni olmı 
yacaiı kanaatindeyim. Bahai 
kapamazdan evvel varfdt 
hatır olen tu noktayı da ar 
zedeyJm ki, kanun veya ada· 
bı umumtyeye muğaJlr ha · 
reket cemiyetin eıu ıayuln 
den olmayıpta cemiydln 
bir it için ayırdığı bir ıu· 
bede vaki oluna fesih ve 
mucibi ceza cihetleri hıeyetl 
umumlyeye sari olmftyıp o 
tube ve tuhentn azaları hak· 
kında caridir. 

(Kay~m terkini) 
(Efer cemiyet ılcllle kay 

doluomuı lıe fetih ve lnfl· 
uh keyfiyeti idare heyeti, 
veyahut hakim tarafından 
terkini kayıd için memuruna 
tebliğ olunur ) Şu i barel 
kanuntyeyi ihtiva eden 72 
ncl maddeye aöre 69 ncu 
madde muı;ilJlusc <;eıulycl 

kendiılnl fethettıjı ve 70 
ncl maddeye göre de (cemi· 
yet halt acze düıerek, veya 
idare heyetinin nizamname 
ye tevfıken letkilloe imkan 
kalmazsa kendıJıainden fes 
holunur.) lbare1tne nazaran 
bu iki maddedeki fealh ve 
lnfıaahta cemiyetfn heyeti 
idare veya mGdOril ve ejer 
cemiyet ltbu 71 ncl madde 
muclbJoce hükmü hakimle 
feıhedllmıı ise hakim tara · 
fındao vaki olacak ihbar 
üzerine cemiyetin ılctlli ti · 

carettekl kaydı terkin edt 
lir Terkint · kayıd keyfiyet · 
lerl de daha evvel arzedlldi 
il veçhıle cemiyet ticari bir 
itle lftigal etmlt lıe kayıd 

Türkdilinin Romanı 
Baılangıçta bir köylü kııan · 
dan bahtı yoktu, ılmdi ite 
IUraf edtyonun. Amarlli11 

nedir bu? Yokıa ıüzel bir 
çoban kızı mı? 

-
Yemek sesalz geçti. Ste 

fao, köyiü ııt macnaaını 

anlatmak için bütün nutuk I=§~§ \l\Jl .J\llİLİS __ 
melekeler ini hazırlarken, ı=~~~~~~~f===ç~~~z~PJ~~~~=~~~ - Hayır! Benim Amari 

ltıım Senin, anlattıiın glbt 
kadınhğın iki kutbunu en 
mükemmel bir ıekılde neftin 
de toplıyor. 

- Yanı? 

-- O kırlarda köylü, t• 
hlrlerde kraliçedir! 

- Bu ıon ıözlerl ıöyler · 
ken ıetinde bir ıurur var 
dı ... 

- Allah .. Allah.. . itler 
ılttıkçe ciddtletiyor. Ne ıü 
zel bir masal mevzuu!. Şu · 

nu baılangıçtan anlat.. Ru 
akşam beni otçln istedıAlni 

anladım: Sen intibalar ve 
hltıralarla ylklibüo, bu dol 
gunluiu benim ıırtıma at
mak lıtlyonun .. 

- Merakta11n değil mı? 
Ceza olmak üzere ben de aa· 
na yemek bltinclye kadar 
btrıey söylemlyeceilm. 

ben de bu sergüzetlln : Çeulun: Zeki Tunaboylıı 
ne olablltceilnl anlam•i" 
çalııarak 'Zihnimi yoruyor· 
dum 

Yemek bıtloce, Stef ana 
bir iki kere vadini hatırlat 
mak zorunda kaldım O da, 
anlatmak ihtiyacı ile yandı 
jı halde, hikayesini b"ıka 
bir zamana aaklamak fıtlyor 
ıörünüyordu. 

Dalgalar ayaklarınıız ya · 
nına kadar 1ıellyor ve gü· 
müt köpükler bırakarak da· 
ğıhyor, uzaktaki tiyatrodan 
ınıldıyen nağmeler ltltlltyor· 
du Sevdalı arkadaıım, ol~ 
hayet bu gece ıeofonillne 

ıeıini ka111hrmağa razı ol· 
du Bununla beraber, beni 
birkere daha ce:ıal andarınak 
için, bir ıokak fenerinin ııı 

iında, banll önceden yaz P 

ta aöndumedljl Lir mektu· 

bu okumayı da unutmadı. 

"Bu yolculutun bent ne 
kadar yorduiunu yazmak 
istemem Tam manlılyle bir 
kara adamı olduiumu bilir · 

ıln: Denize açılır açılmaz, 

cansız btr külçe haline geli · 

verdim .. O halde ki , bilet 
almaluızın, baaaj olarak be 
ni daha ucuza göndermek 
mümkündü. lnect>ğlm fıkele 
ye kadar ıözlerlml açma 
dam Önümde ilk gördüğüm 
ıey dev gıbi bir fiıtanlı ol 
du Hemen yanıma ıeldı. 

Bayım , hoı aeldint:ı!" Dedi 
Anladım kı bu adam amuca· 
mıo kahyasıdır Beni karşı 
lamak üzere telgrafla iske· 
leye aönderllmtıtl, kendtslne 

3 -
tetekkür ettim. Ayal}ımı ka
raya basınca, ıçinden atla 
ıeçtiğlm Taıra kuaba11na 
dıkkat edemlyecek kadar 
bltmfttlm: Etrafı karmaka-

rıtık ve herıeyl dönüyor 
gördOğümden hayvan üıtün 

de kendimi zor tutuyordum. 
fakat, kasabayı arkada bı · 

rakıpta kendimi kırlar or 
latında bulunca, sabahın ıe· 
rln rüzgarı beni canlandır . 

mafa baıladı: Büyük, ihtiyar 
dağlarla çevrilen ufulcları 
zevkle seyrediyordum 

Bu dağlarm yalnız bir 
ucunda mavi bir deniz teri · 
dl görünüyordu Yemyeıll 
tarlalar içinden aeçtik Çün· 
kü, hufdaylar hentlz erme· ı 

Romanya Gazeteleri Yazıyor: 

"Komşularla Dostluk,, 
"Perao ve ludıpeşta.. T unBAvrupasının ikibeti bu iti 

ıehir~e ıahı~kuk edıce~tir. ,, 
Tlmpul ıazetesl "Komtu ol de mtmaktadır. 

larla dostluk,, beılığı altın Tuna devletlerloln lıtıklll· 
da neırettıit bir yazıda ez· lerine taalluk eden ıon mü· 
cümle föyle diyor: 

-yl nt hükumetin beyan
nameılnln harici ılyuet" ta· 
alluk eden cihetinde üç nok· 
ta vardır: 

l] Milli kumandamızın 
gayesi, milli topraklarımı

z1n mGdafaaaı. 2) Bu ıfya 
ıetln, hükümdarın yGkıek 
ıarantfılnfn ahanda bulun· 
ma11 3] Romanyanın hari
ci slyatetfnln, ananevi doı 

tluklara, ittifaklara ve bill 
latlına bütün devletlerle bil· 
hatsa komıulanmızla olan 
dostluk münuebatana day
anma11. 

Çok güzel. Bu 11ilam 
prenıtplert vakit kaybetme 
den takviye etmek llzım· 
dır. 

Nazarıdikkatlmlzl celbede· 
cek iki milhlm nokta mev 
çuttur. Praf ve Budapeıte. 
Tuna Avrupa11nın lkıbeU, lı· 
bu ıehlrlerde tahakkuk ede
cektir . Prağ ile Budapeıte, 

Avuaturyamn Almanyaya tlhakı 
ıünüodenberi aynı fenomen 
karııaında bulunmaktadır: O 
da, iktleadi ve ılyui tam 
lnktııf halinde bulunan milt · 
hıı bir kuvvetin komıuluiu 
dur. Alman n .. yonallzmt, 
Çekoılovakyadakl SOdetlerl 
kendi tarafına cekmek arzu 
ıu ile Çekoılovakyanın mil-
li vahdetini tehlikeye koy -
matı muhtemeldir. Feveran 
etmekte olan bu naıyonallzm, 
kaynamaya müheyya bu • 
lunan Macar naıyonalf zmi 

mecburi olup, etmemlııe ka · 
yıd için böy le bir mecburf 

yet yoktur. Binaenaleyh 
ademi mecburiyete btnaen 

kendtılnl kaydettlrmfı olan 
cemiyetin ahvalt muk<ire 

vukuunda kaydın terkini 
için yine ihbar IAzımdır. 

- SONU VAR -

Düzeltme: 
15 Nııan 938 tarthlt nüı 

hada lntııar eden 46 No. lu 
makalenin birinci sütununun 

mitti. Çok gitmeden bir çı· 
nar ormanına girdıL; çamla
rın kokulu ve 11k gölgelik· 
!erinde de epeyce yol aldık. 
tan ıonra, amucamın ıatosu 
nun kapısa önünde havyan· 
dan indim . Şato büyük de 
ğlldt: Bır yel değirmenine 
benziyordu ve iki parçadan 
ı baretti; lakin yeri güzeldi. 
Köpüklü dalgalar ta yamna 
kadar geliyordu; diğer taraf 
ta da göklere d<"ğru kademe 
kademe yükıelen büyük 
dağlar çam, karaağaç ve 
meıe alaçlarHe örtülü idi . 
Şatonun etraf1nda ufak, be 
yaz evler ve Hman örtülü 
köylü kulübeleri vardı, daha 
uzaklarda çıplak ve geniı 
topraklar yeont mahsule ha 
z1rlanm11 bir vaziyette du· 
ruyordu Şatonun içine ge
lince, burası pek berbattı: 
Tavanlar kabataslak csğaç 
lardan yapılmıt ve itten 
kapkara keıllmtıtt, duvarlar 
k'reçle sıvala idi, pencereler 
dar ve kullanııaızdı, mobil· 

daf aa hatlannın henüz suk
ut etmedlil tüphealzdlr . Bu· 
dapeıtede milli duyıuları 

kale almakla beraber inde. 
lhace Macarlıtanın mevcu· 
diyetini, tıtıkllllol dijer 
komıu devletlerle birlikte 
müdafaa etmeyi arzu eden 
pek çok m6nevverler vardır. 
Prağ IH, Çekoılovakyaoın 
vahdetin ve otorlteıtne zar· 
ar Irat etmekılzin azlık bak· 
farının teminat altına alın
masına bütün ıamlmlyetiyle 
çalıımaktadır. ÇekoıloYak· 
yadaki azlıklar meteleılnln 
ıureU hallı, bütün merkezi 
Avrupa alyaaettne kakım 
olacaktır. Vazfyet icabı hu
ıl olan bu bajlantalar, her 
zamankinden daha fazla eh· 
emmlyetltdlr. Macarlıtan ile 
Çekoılovakj.a, lıtlklillerlni 
teyit etmekle müıterek bir 
prenılbl müdafaa edlJorlar 
deme"tlr. Onların 1anında 
Lehlıtanın, Romanyanın Ye 
Yuıoılavyanın bulunmaaı il-
zımdır .• 

Unlversul ıazeteıl "Harf. 
el ılyaıetlmf:ı" baılıiı altın
da neırettlfl bir yazıda ez
cümle töyle diyor: 

"Yeni hükumetin aeırel• 
tlll beyannamenin ıon kıı. 

manda harici ılyaaet orol· 
ramımıza dair ıarlh mal6 · 
mat vardar. Milli ve daimi 
kumandalardan mOnbala 
olan Romanyanın harici ıl· 
yuetınln ıayetl, ıulhun ld · 
(Lütfen sayfayı çeviriniz] 

24 nen tahrandaki (muvafak· 
ata inzimam etmedikçe tir· 
ketin) cilmleılndekl (ılrketln 
kellmeıl) ( cemiyetin) diye 

yazılacak iken yanhılıkla (ıtr . 
ketin) diye yazılmıı oldulu 
ve yine aynı ıütunun 31 ocl 
aatmndakl (feıhedılen ıtrket) 
keltmetl de (feıhedilen cemi· 
yet) diye yazılacak iken yan· 
lııhkla ( ılrketj diye yu:ıL 
mıı olduiunu ıayın okuyu· 
culardan özür dillyerek tav 
zlh olunur. 

yalar da yürekler ftClll idi. .. 
Allahım! Kıvrık ayaklı bir 
tacağıya benziyen bu yapı· 

da ben nasıl uyuyacaktım? ... 
Kahya, benim için köylOler · 
den birçok yün yorganlar 
ıeUrtmfıtt; liklo, bu yor
ıanların temızllflne bir tGr· 
lü tnanamıyordum .. Bana, 
hoo geldiniz demek üzere 
ıatoya toplanan köylüler na
muılu ve iyi lnıanlara ben · 
zfyorlardı; liklo, vücutları• 
nan temizlljl, kalblerlnin te· 
mlzllil derecesinde değildi. 

Hepıfnl hamama 1C5ndermek 
imklna olıaydı , kendilerini 
şatoya çağnmakta bir mah· 
zur g6rmezdlm! . Kihya, aı· 

çılıimı överek, bütün ıayre· 
Ule bana akıam yemefl ha 
zırlamafa çalaııyordu, çiln· 
kü, öğledenberl, bfrka9 yu· 
murta, tereyaf ve ıütle yap
lljım kahvaltı ile duruyor
dum! Bu ııdaları klhyanm 
yemeklerine terolh ediyor 
dum! Vah, benim zavallı 

SÜRÜYOR 



amesl ve milli topraklarımı 
zın m6dafaa11dır. 

Hükdm beyannamesinde 
1ö1le diyor: "Hükümdarın 
yQkıek aarantlıl altında bu . 
lunan harici ılyaıetlmiz, an 
anevi doıtluklara, tttıf aklara 
ve bllllıtlına bütün devlet· 
terle doıtane mGnaaebata 
dayanmaktadır. 

Çok sarih olan bu bey· 
anat, milli menf aatlerlmfze 
uyıundur ve memleketin 
taıdtkına da iktiran etmlt· 
tir. Son zamanlar zarfında 
Tuna Avrupa11nın muvaze· 
neıınde vukua gelen genlt 
deiltlkllkler, vaziyetim izin 
taarlhlnl icap ettiriyordu. 
HGkQmetln beyanatı tam 
zamanında yetltU Hallha · 
zarda büUin deiletlerln bey· 
nelmtlel vaziyetleri, her za 
manklnden daha ziyade •i· 
ırdır . Romanya da bundan 
hariç deitldır . Romanyanın 
vasiyeti yalnız buı6n deill 
16 a11rdanberl aiırdar. Tuna 
baYzaıı, mtlletlerln muhace· 
ret yolu ldf. Karpat dalları 
da ıarktan gelen akınları 
durduramamıı ve harbin 

zenealnde yapılan değiıtkltk· 
lerfn tevlit ettiği heyecan · 
dan daha kuvvetlidir. 
Avupanın muvazenesini 

müdafaa huıuıunda büyük 
devletlerin göıterdlklerl mut· 
avaat derin hayretler uyan· 
dırdı. Şapheıizdfr ki, kuv· 
vetle meydana ıelen Anıch· 
luıu, kuvvetle mene kalluf
mak harp demekti. Halbuki 
Tuna Avrupnıında hiçbir 
devlet bunu arzu etmiyor, 
fakat, mevcudiyetleri ve fı 

tlklllleri muahedelere müı· 
tenlt bulunan bu devletler, 
yirmi ıenedenberl bu mua 
hedelerln kudılyetlne inan · 
dılar. 

Bugün ile beynelmilel ta
ahhütlerin kıymetfnt, yeni· 
den tedktk etmek mevkttne 
dilttOler. dedikten ıonra ya· 
zmna ıöyle nihayet vermek 
tedfr: 

"Botün bu hidlaelerden 
ıonra ıu ıual tabii olarak 
kendiltğlnden meydana ç•kı · 
yor: Büyük devletlerin ıu 
mutavaatlatı lıtlbbalde de 
tekerriir etmlyecek mi ? 

Bu huıuata ilk planı ft1al 
eden Franıadır. Mtlletlertn 
haklarının ve beynelmılel 
adalet fikirlerinin mGdaflt 

,. ................. ~···· .. 
li TÜRKDIL l ! 
: Pazartesinden baıka her : 
• • • ıiin çıkar. Siyaıal gazete •• • • • : Y ıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhiı:400 • : • • : Sayııı: 3 • : 
: Günü ıeçmlı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : • • : ADRES: : 
: BALIKESlR TÜRKDILI : 
.......................... 

Yoksul flnneler ,Kım

sesiz Çocuklar Ço
cuk Esirgeme Kuru

munun Kanadı 
filbndad1r. 

, ........................ , 
İ 23 Nisan i 
5 Çocuk Bayramı Haf-! 
i tasının ilk günüdür. i 
! Yavrulannızı bay- ! 
İ ram için haz1rlayınızi 
'·······················" 

11rzuya,Modele Ve Moday 
Uygun Elbise: 

Landon Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

memleket zaptetmek itti ha· 
ıına mani olamamııtır. Va· 
2lyeti icabı Romanya, kendi 
etrafında bulunan birçok im· 
partorlukların zevaline ıabtt 
oldu: Bızanı imparatorları, 
ıultanlar, Romanoflar ve 
Habıburılar. 

olan Fraoaanın birçok defa-
Iar formal beyannamelerini 1 

tılttlk. Fakat, emrivakiler ·1

1
11 

söz dtnlemlyor. Avrupaoın istan~ul Alemdar Sıhhat Yurdu 

Univeaul ıazeteıi "Franıa 
ve Merkezi Avrupa,, baılık· 
lı makalesinde; Avuıturyanın 
Almanyaya ilhakı, Merkezi 
Avrupada derin teıfrler uy
andırdı. Kaneız kazanılan bu 

bu kısmındaki memleketle- j 
rln efkir1umumlyeaf, bu ıe- I 
beplerden do1ayı, Franıanın 1 
harici ılyasetlnln bu tarzda 1 

lnktıafından heyecana kapıl· 
mıılardır ÇünkO bu ıtyaaet, 
yalnız Franıayı alakadar et· 
meylp birçok cihetten dliP-r 

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

Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 
İdaresi !UfJnda flcdnn 

• ..... Alemdar Sıhhat Evi ...... 

""""'•ff.lrlwat. • • ...,.,_; .lee~- ---t.la.~lerlo elyoo; pahl 

Iukları ıüpbeye düıGrdü ve moonlarına dahil olmuıtur. 
ananevi ıtyaaetlere de em· Franaadan bir çok ıeyler 

nlyetalzlfk hf11i tevlft etti. beklemtye ahıkın olan bun- 1 1 

Ftlahkıka Avrupanın bu kıa- lar, bu devletin mukaddera Bilnmunı Cerrahi, Dahili, !isai Ve .Asa lıi 
mında ılyaıl ve manevi ba tına ıahlp ve mGdafaaya 1 Hastaları Kabul Eder Ve En Biiyiik 
kımdan bu hldlıenln uyan muktedir olduğunu lsbat et l K 1 1 G 1 

-d_.,_d_ıi_•_h_e_,_ec_a_n_, _a_r_a_zı_m_u_v•_· __ m_e_•_ın_ı_b_e_k_1e_m_e_1ı_t_e_d_ır_1e_r_,,_ 
1 

ı o a Y 1 ğı ös le ri ~ Ve Has laların I 
111 İstedikleri ~lülehassıs Doktorlar Getirilir. 

Balıkeair Vilayet Daimi ·ı ı·ıı 
1 (YATAK ÜCRETLER/ 2- LIRADAN BAŞLAR) 

1 

Encümeninden: 1. -• 
Maarif kGt6pbaneıl lnıa edilmek iizere lıttmllk edilen !:!--~=:~~~==~~~~~==~~~~ .. 

hnkamet caddesinde Tepeotklt Mehmet vereıealne alt ve 
albnda iki dQkklnı bulunan evin enkazı alana alt olmak 
ibere encümen kaleminde menut ıartnamesl mucibince 
pazarlıkla yıktırılacaktır. 

2 - Bu itin muhammen kı1metl 450 lira ve yüzde 15 
nlıbeUnde kati teminatı 67 lira 50 kuruıtur. 

3 - lıteklılerln kati teminatlarını malaandıiına yatır 
ciıklarına dair makbuz veye banka mektuplarile ] 8 nlıan 
938 tnlhlne rashyan pazartesi günQ ıaat 14 de vilayet 
makamında m6teıekkıl Daimi Encümene mlracaatları tlln 
olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nablyeıl Mahalleai Mevkii Clnıt 

Bliadıç ServJ Çaltı Bahçe 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Artırma Ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli aıağıda yazılı Akblıar istasyon bQ · 

fesi [ l 6·938 den 31 -5·941 kadar] üç ıene müddetle 4 5 938 
tarihine müaadlf çarıamba ıünü ıaat 15 de açık artırma 
uıulıle Bahkeıtrde 3 üncü tıletme blna11nda kiraya vert
lecektlr. 

lıtekhlerln 56, 25 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettlil veılkalarla 2490 numarah kanunun 
4 üncü maddeıt mucibince ite glrmeğe kanuni mani bulun. 
madıiına dair beyanname ile aym gün ve saate kadar ko· 
mlıyon relıhilne müracaatları llzımdır. 

Bu tıe ait ıartname üçüne(\ itletme müdürlüğünde 
Akhisar istasyonunda para11z dağıtılmaktadır. 

Sene ilk 
Cinıl Muhammen be 

Akhlıar il· deh 
ta1yon büfesi 250 Ura 

Üç senelik 
Muhammen 

bedeli 
750 lira 

Muvakkat 
Teminat akçeıl 

Lira Kr. 

17 NiSAN l 131 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbaeaı - Bahkeılr 
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