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Rı:St\'Iİ TEBLlG: 
Büyük Şefimiz Bir Buçuk 
Ay İstirahat Buyuracaklar 
Şefimizin Sıhhatlannda Ehemmiyete 

Şayan Bir Vaziyet Olmadığı 
Tesbit Edilmiştir~ 

Ankara, 31 [ A.A 1 -
Riyaıetıcumhur Genel 
Sekreterllilnden: Reami 
t~blığ . 

Türkiye Reiılcumhuru 
~tatürk, ıeçen kinunıani 
ve ıubat a)·larındakl Ya· 
lova, Buraa ve fatanbul 
ıeyahatlarında kuvvetlı 

bır grip geçlrmtılerdlr. 
Ankara ya avdetlerinde 

grip nülcıettlğ . nden kon· 
ıültaayon için Franaadan 
Prof eıör B Fıesenjo da· 
Vet edildi. Profesör tetkik 
ve muayene neticesinde 
AtaUhklio, sıhhatlıumda 
ehemmiyete ıayan bir va. 
zlyet olmadığını teablt 
ettU ve kendilerine bir 
buçuk ay kadar lıtlrahat 
la vılyeılnl kafi görerek ı 
avdet etti 

Çekoslovak elçisi itimat
namesini takdim etti. 

Ankara, 31 (A.A.) -
Çekoılovakyanın yenl el· 
çfıl dün itfmatnomeafnl 
AtAUirke t11kdtm etmiıtlr. 

Romanyada Veni Kabine Yine Patrik 
Miron Tarafından Teşkil Edildi. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL S.l YI: 3818 

Münhal Saylavhklara Lisenin GenişletUmesi 
Namz_etler_G_ö_st_erildi.. İhtiyacı Karşısındayız. 
Hamzaıler ara~ınd~ i~ Bankası Umu1aı Müdürü ile ikti· Bir pavyon y~pılmadığı takdifiıe bu yıl beş, altı yüz ta· 

sat Vekaletı musteşarı da bu ,unma~tadtr. lebenm açıkta kalması ihtimali vard11. 
Ankara, 31 [ A.A J -

Ankara aaylavı B. Raalm 

Aktar, Manlıa aaylavı B. 
Sabri Toprak, Sinop aaylavı 

Dr. B Galip Üstünün ölü
mleri ve Botu ıaylavı B. 

Cemal Hüınü Tarayın isti· 
faaı üzerine boıalan Anka-

ra nyfavlığına lı Bankası 
Genel Direktörü B. Muo.m-l 

mer Erıı. Manfıa aayJavlığı · 

na iktisat Vekaleti Milııte· 

ıarı B. Faik Kurtojlu, Sı· 

nop aaylavhğına lzmlr Üzüm 

Kurumu Dırelctörü B fımall 
Hakkı Veral ve Bolu say· 
lavhğına da Kastamonu eski 
komutanı Emekli Aibay 
B. Oıman Köktilrk Parti Gen 
Baıkurunca Parti namzedi 

B. Muammu Eri~ 
olarak onaylanmıılardır. 

Sayın ıeçlcllere bildirir ve 
ilin ederim. 

C. H P. Genel Baıkan 
Vektlt: Celal Bayar 

Romanyada Y ni Ka-. 

.. 

1 
ŞEHRiMiZ LISESl 

Ôoümüzdekl 938 939 ders Buıün Ltıenln orta kııım. 
yılında Lııenlo, talebe keıa · larile bırlıkte J 400 K4ıur 
feti dolay11ile vazlyetlnln çok mevcudu vardır. 
aıkıtık bit hale ıelecejl an· Mezun olmak veya orta 
laıılmaktadır O kadar ki, kunmdaıi taıdtkname almak 
bu yal ilkokullardan mezun ıuretlle ayrılacaklaran yekü· 

Mühendis Ve Mimar- bine Teşe~kül Eti.· 
1 1 • • • Ka~ineyi yine eski ~aşvekıl kur~u.Eski basvekiller~en 
ar çın Kanu Proıesı.. mürekkep bir saltanat meclisi tasrı dilecek. 

olupta orta kuma girmek nu da nihayet yüz klflyl 
lstlyen talebe ile vilayet da- geçmlyecektlr. Halbuki orta 
bilinde mevcut orta okullar- kasma kaydedJlmek Qzere 
dan müracaat edecek tale · müracaat edeceklerin aııari 
benin liıeye alınabilmesi im· yekunu 600 den fazla ola
kfınsız görülmektedir. Şu caiıoa hiç fOpbe Joktur. 
halde bu ıenu tah · Şu halde okulun me•cu
ılltoe devam etmek isti · du J900 ze, hatta iki bine 
yen yüzlerce çocufun açakta yilkıelecektlr. Mühendis Ve Mimarlık Kanunu 

Bugünkü ihtiyacı Karşılıyabi
lecek Bir Şekilde Olacaktır. 
Bayandarlık Bakanlılı mü· 

hendtı ve mimarlık hakkın · 
da yeni bir kanun projeıl 
hazarlamııtır Bakanlık pro 

jenın hazırlanmaıını mucip 
ıebepler layJhaaında ıöyle 
lz.a h etmektedir: 

"Mühendll ve mimarlık 
kaııunu buıiinkü ıhtlyaçlorı 

1 karıılamıyacak derecede eı 
lctnııı ve nafıa fen mektebi · 1 

nln, nıiibeodtı yetiotirecek 
telrntk okuluna çevrilmesi 

üzerine y6luek mnhendlıle 
rle vaziye tlerinin ta· 1 

Ylni zaruri ıörünmfit 
ve Kamutay da bir mühen · 

dtılik kanununun hazırll!o 
maıı hakkında arzu göster

lnif olduğundan bu proj• 
hu:arlanmııtır. 

Mevcut kanunun neorinde 
bu ınne kadar ıeçen on 
bir •ene içinde yapılan tec· 
tGbc rıellceatnde eıkl kanun 
da mevcut olup mahzurları· 
nı fôrdüğOmüz bazı hüküm· 
ler çıkaralmıı ve faydalı ıö· 
rOleu yeni hükQmler tllve 
edllmiıtır. 

Btlhasıa yeni kanun mun · 
tazam bir mnhendiılik tah 
•Ilı ıörmeden lmttbanla mil· 
hendta olmak imkanlarını 
ortadan kaldırmak ve mü 
hendtılik ve mlmarhk adla
ruu ve bu 11fatı taıımafa 
''1Ahtyetli fen erbabını hi 
tnaye eden nıQeyyid lcrJ ko 
Ymuı ve btlb,11a yilluek -•-.r 111ekt ..... ade11 çık 

mayıp bu mekteplere mua 
dil olmıyan yabancı yQkaek 

mnhendfı mekteplerinden 
mezun olanların yüksek mG· 

heodiı ve yüksek mimar ad· 
larını alabllmelerl bazı tak· 
ytdlere bağlı tutulmuıtur. 

Hakanhk, her gün gittik 
ce çoğalan baymdırlık lhti · 

yaçlarını önlemek 2aruretlnl 
duyduğundan taliplerde ol· 

duju gibi, baıı kayıd ve 
tartlar altında devlet ve be· 

ledlye hizmetlerinde bulunan 
fen erbabına memleketin 

umranlle alakalı mesleki fa· 
allyetlerde bulunmaları zım· 

moda lzlo vermek salahi· 
yeUnl aln1ak fçln bu kanu 
na bir madde eklenmıvur . 

Projenin iht iva etliği eı 

aalara göre mimarlık dı ve 

aalAhlyetl ile &anat icra et 
mek fsUyenler ıu vealkalar 
dan birini haiz olacaklar 
dır: 

MOhendtıllk veya mimar 
lak tahılllni aıastercn Türk 
yüluek mimar, mü hendi• ve· 
ya mimar mekteplerinde ve· 
rılen diplomalar, proğram

larımn yüluek muhendlı ye· 
ya mimar mekteblerl proı 
ramlarına muadil olduiu 
kabul ~dıleo btr yabancı 

yüksek mühendis 'Veya yllk· 
ıck mimar mektebinden dip· 
lome aln111 olenlara usulDne 
aıöre verilecek ıubıatnam•· 
ler, TOrk teknik okulu mG· 

( Sonu ikinci Hyf ada ) 

Bükreı, 31 (A.A.) -- Pat
rik Mıron Krlstea tekrar Ro 
men kabinesini teıkil etmfı 
tir. 

Kabine bOtün ılyasi cemi· 
yetlerfn f eıhlne ve eıkl baı • 
vekillerden mGteıekktl bir 
ıaltanat mecllıl teıkiline ka· 
..ar vermtıtır. 

Bükreı, 31 (Radyo) -
Kral Karol, yeni kabinenin 
teıkiltnt tekrar Patrik Mıron 
Krlıteaya havala etmJı ve 
yeni kabine, derhal teıek . 
kül etmlttlr. 

Yeni ka blne, teknlslyen • 
lerden mürekkeptir. Eski ıi
yaııler lktldnr mevklinden 
uzaklaıtıralmıılardır. 

Yeni kabine, on iki aza 

dan tnürekkepllr. Bunların 
dördü liberal, lklıl mllJI çift 
çi ve a1tuı da mOıtaklldfr 

Dahiliye Nazarettne Ar 
man Kaltoesko, Hariciye Na-
zaretlne Petroıko Komnen 

1 tayare ve deniz nazaretine 

l ıeneral Pol Teodor ıko, har· 
biye nazıuetloe ıeoeral Ari jentoyano, ticaret nezaretine 
Kostanlloesko ve Adliye na
zaretlne Dlyamandl geUrll· 

1 mlılerdlr. 
Yenf Nuırlar, aarnya gl 

derek, kral huzurunda and 
lçmtılerdir . 

Bu mernelml müteakip 
kabine , kralın rlyoıetlnde 

toplanmıı ve bazı projeleri 
tcUıtl; eylemtıtır. 

kalmak tehltkeal göze çarp· 
maktadır. Bız, bu açık aö· Bu yıl orta k11mın birçok 
rünüı karımnda Ltıe vllzl ıınmflarıoda çifte tedrlıat 
yetinin ıtmdlden düıünülmeal yapmak ıurettle 140_0 lale· 
ve tedbir ahnma11 kanaatin· be ençlükle ve ııkıtık bir 
deviz. halde derı aarebllmektedır. 

ÔofimGzdekl yıl bu yekGD 
iki bine yükıeldlil tak· 
dlrde çifte tedrisatla da te· 
hacGmün önlenebılmealne 
imkan yoktur. 

iş Bankası 
Hissedarlan umumi bir top 

lantı yapt1. 
Ankara, 31 (A.A.) - TQr 

kiye lı Banka11 hl11edarlar 
umumi heyeti bugün top· 
lanmııtır . 

Baıvekll Celal Boyar da 
bu toplantıda ha%ır bulun . 
muılerdar 

Bu bakımdan mevcut iki 
binanın öniimOzdekl aeoe 
ihtiyacı karııhyacak yazi· 
yette olmadıiı meydandadır. 

İhtiyacı öolemek için ıe
blrde üçüncü mOnulp bir 
binanın bulunmaaına da im· 
kAn yoktur. 

Çekoslovakya Ude lerin Muhta
riyet T eleple ini Kabul Etmiyo .. 

Nıhayet tek çare öteden· 
bert dOtünüldOiü ııbt, Ltıeye 
bir pavyon tllve edılmeıldtr. 

Bntceıinde bu yıl 2,31 ı,555 
llra fazlalık bulunan Kllltllr 
Bakanlılıoın bu tabııaatan 
mühim bir kHmı ile •iliyd· 
lerin liıe ve ortaokul tnıa· 
atana yardım edecellnl dOa
kü ıayımızda da yazmııbk. 
Bakanlıtın ıehrimlz Llıetlnln 
ıenlılelllmed f çln de evvelce 
tahılaat vermek vldlnde bu· 
lunduiunu bu veılle ile ha · 
tırlıyoruz . 

Çek baııekıh 8. Ho~za ayan meclisinde ıkalliyellerin taleplerini kabul etmek, müs
takil bir devletin parçalanma11 ~emek olacağım söyledi. 

Praf, 31 (Rad10) - Çe. 
koılovakya iyan mecllıi 
buaün toplanmııtır. Bu top· 
lantıda; Sadet Almanları, 
Macarlar, Slovaklar ve Leh · 
iller muhtariyet lehinde be· 
yanatta bulunmuılardar. Ko. 
münlıt partlıl lideri, diğer 
16 arkadaılle muhtariyet 
taleplerine hücum etmlıler· 
dlr Bunun üzerine, azlıklar 
azaaı, mecltıl terkederek: 

- Sonunda g&receilz . 
Diye baiırmıılardır. 
Prai, 31 (Radyo) - Çe

koslovakya baıvekılt MilAn 
llod2a, bualn azlıklar hak
kında l:ttr ıöylıv vermlı ve 
ÇekoılMakyanın, keneli t.p 

1 
raklarmda bulunan a2lıkla- ı 
rın haklarını vermekte ima· 
de olduğunu ve bunu yapa
cağmı, fakat, Südet Alman· 
larının iltedtkleri muhtari · 
yete htçbtr ze man raza ıöı 
termlyeceğlnt ve çünkü muı· 

takti bir devlet için bu ıi 
bl teklif ve mutalebatın, o 
devletin parçalftnmuı de 
mek olacalmı ıöylemtıttr. 

Parl•, 31 [Radyo] - Çe· 
koılovakya meıeleıl , bOtüo 
Franıız matbuahnm •11al et· 
mektedir. 

Repoblık gazeteal, Çekoı 
lovalcya cumhurreiıl Edvar 
Beneı• hücum etmekte ve 
Artt"6k Ottonun, Avuıtur · 

yaya gelmemesini tıterkeo 
ıtmdl Almanlarla kartı kar . 
ııya ııeldiilnl ileri ıQrdQk
ten !ionra, Çekoılovakya 

umum nüfuıunun yaraıından 
f azlasıoı Alman, Macar ve 
diğer arklara menıup klmıe
lerin teıkll eylediitni tlave 
etmektedir. 

Bakanhktan alanacak tab. 
ıllata bir mlkdar mahalli 
yardım da ili ve edlleblllrse 
bu ihtiyaç her halde anle 
neblllr. 

Nıhayet be11 altı ay toDra 
ıevkle ve heveıle orta tab· 
ıtllerlnl yapmak için kota· 

6 d• - h cak çocuklarımıaa açıkta 
an 1 1g1r asta kalmak tebltkeıl karıııında 

Bombay, 31 (Radyo) - duydujumuz ncll,e ti• ıu 
Bir mGddettenberl baata bu t tatarları yaz17or, b• ftlD mtl · 
lunao Mahatm" Gandl aftr· nevverlerlmlz Ye halkımı• 
laımııtır . Doktorlar, Htad tarafından llyık oldutu 
liderinin 11hhl ahvalinden en- ehemmiyetle karıalaaa•atın
dtı• et mele baılamttlarclar. claa h~ tlpM ••••yerus. 



Ra~yumun n ~li ~undan 
sonra nasıl olacak 

Radyumla tedavi uıulü, 

dünyada çok ilerlemfıtlr. 

Londrada, birçok hastaneler 
de bu uıulle tedavi edilen· 
lerfa, günden güne çoğal· 

mnkta oldu~u, lnglllz geze· 
telerinde okunmaktadır . 
Aynı gazetelerJn verdiği 

malumata göre, r dyumdan 
bütün h stahanelerin fıtifade 
edebilmesini temin için, 
huıusi ve aynı zaman .. 
da mitralyözlü bir ta· 
yare yapılmak bteniliyor· 
muı . Zıra radyumun, bir 
hastahaneden diğerine nakli 
çok tehhkell lmlf. Hattii. hi· 
la bile, radyum, zırhla oto
mobille oradan oraya nak
lolunabtliyormuı. 

346 Gn m ağırlığında do
ğ n çocuk 

lngllterede, bazen çok gür· 
bür çocuklar doğduiu gibi 
hazan da fevkalade garip 
denecek kadar cılız çocuk
lar da doğmaktad11. 

Son günlerde Londrada 
biri 695 ve diğeri de 346 
gram ağırhiında iki çocuk 
doğmuıtur. Bunlann lkiıi de 
tamüHıhha ve vücutlarıtJda 

en uf ak bir lrıza dahi yok 
tur. CüHelerlnln bu derece 
hafif olma11 doktorların fe · 
vkalide merakını mucfp ol 
muıtur. 

Sine~ler. kurnızı ziy dan 
kaçıyor 

Danimarka ziraat enstitü· 
ıü, kırmızı ziyaden sinekle· 
rln son derece tevahhuı et· 
tiklerini leıblt etmi• ve bü 
tün çiftçilere gönderdiği bir 
tamimde, meyvalı ağaçlara 
zarar veren ılneklerl def iç· 
in, gecel-eyin, kırmızı fener· 
ler aam !arını tembih etmlr 
tir. 

Erstitünün bu tamimi üze· 
rlne Danimarka çiftçileri 
bahçelerini baıtanbaıa kır

mızı fenerlerle donatmafa 
beıtamıılardır. 

Suoi ~al 
lngllterede bütün kimya· 

gerler, Almanları takltd et
meAe beılamıılar ve ipti
dai madd lerln hiç umulmı · 
ynn k111mlarından istif adell 
ıeylcr icad etmeğe muvaf · 
fak olmuılardar . Londra ga 

zetelerlne göre, lnglllz kim
yagerleri, son zamanlarda 
suni bnl fcnd etmif !erdir. Bu 
bald n yiyenler artık Rrıom 
ynptıiı bala pek te ihtiyaç 
kalmadı~mı iddiada mütte 
flk k lmııle.rdır. 

iş, ~ u ins nlann ~oyl -
nm ısaltı ormus 

Amerikanın en meşhur fen 
adnmlarıodan O . M. E . Nt . 
Kalvet , ynptığı ıon fenni 
t etl<tklerden ıonra, insanla· 
rın , f§led ıklerl lfe göre. her 
güo muayyen bir nlsb t da 
htllnde boyca kmıldıklarını 
ve bu lıı 11hğı, gece uykusu 

r ransll siyaseleri golf OY· 
namağa ic~ar edilmelidir 
lnıanlar, sporla ne dere 

ce fa'Zla tıtlgal ederleue, o 
kadar sıhhatli ve aynı za . 
manda sinirlerine hakim 
olurlar. 

Franeada 11k 11k vukubu · 
lan kabine değiıikliklerinin, 
Fran11z siyasilerinin ıporla 
hiç iıtlgal etmemelerinden 
ileri gelmekte olduğu söyle 
niyor. 

Franıız sinir mütehau11la 
rı diyorlar ki: 

"İogllterede, slyaıi rical, 
her hafta sayfiyelere gide· 
rek saf hava alırlar ve bu 
suretle zihni yorgunluldarını 
giderirler. Bundan buka ıık 
11k golf oynarlar. Bu ıpor 
insanların sinirleri üzerirıde 

çok mühim tealrlu yapar. 
lıte bunun lçlııdir ki, 

lngtlterede kabinelerin öm · 
rü uzun olddiu gibi, parla 
mento münakaıalan da, son 
derece ıülı tiııet le gt çer. 

Halbuki l ranıada vaziyet 
tamamen beraklıtfr. Franıız 
ılyaslleri, hiç ıpor yapmaz 
lar, loı odalardan çıkmaz. 

lar ve zihni yorgunlukları· 
nı gidermek için de hiçbir 
ıey düıüı;muler, Bundan 
dolayı, Franıayı kabine buh· 
ranlarından kurtarmak ve 
Fran11z parlimentoıuııda 
dalma hakim olan asabiyet 
havasını izale etmek lçfn, 
Fransız ıl) asilerini ıpora 
mecbur edecek ıurette bir 
kanun çıkarmak lazımdır. 

Fransız ıinlr mütehalSH· 
larının bu mütaleası, her 
yerde makul görtilüyor 
~ 

Açık teş ~~ür 
Çocuğumu o ani hastalan. 

ması üzerine büyük yar
dım ve hazakatlartle teda· 
vtde bulunan nakeri hasta· 
haneıi doktorlarından B. 
Hilmi, B Hasan, B. M. Ali 
Kabalıık 8. İbrahim Akıncı 
ıle sıhhat müdürü Doktor 
B. Muhlis Sunere, memleket 
hastahanesi baıheklml B. 
Raif Demiralpa, kulak bo 
ğaz mutaha111sı B. Kamil 
Seılloğluna, çocuk mutahas · 
1111 B Ahmet Akkoyunluya 
Türkdlli ile ıooıuz teıekkür 

leriml ıunmayı bir borç bi -
lirim. 

İstaıyon Şef t 
Adnan Kardeı 

Teşek ür 
Halkevlmiz kitopsarayına 

(31) cilt kıymetli kitap ar 
mağan eden Devlet Demir
yolları üçüncü loletme mu 
haıebe iıyarlarındıın Bay Na· 
el Akıncıbaya teşekkür ede
riz 

Halkevl Baıkaolığı 

Şehir Kulü~ü 
Baş~anlığın~an: 

Kulüp bllardoıu satılıktır. 

Almr:ık i tivenlerin kulübe 
müracnatları ilan olunur. 

ile tel iifJ ettiklerini tesblt rlkalarmda çalııan amele 
cylemlftlr. 2,43 milimetre bisiklete bi · 
Me~hur fen altmt, yaptığı tet 1 nenler 3 mtlmetre kadar kı · 

itikattan ıöyle bir netice çı· salnlar. lılerlol oturmak su· 
karmı~tır: rellle görenler ise, bilaltls 
Bı r çiftçi, aııb htan akş · geceleri 3,82 mllmetre lu

ma lrndar toprakla meşgul salırlar ve sabahleyin y&
olduğuna gört-, tabii boyun· taktan kalkar kalkmaz ted 
dan 4 mtlmetre, bir yapıcı rlci surette tnbti boylnrını 
3 milimetre, otomobil fah· lktitsap ederler. 
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Çok Acıkh Bir Kaza: 

Edremitte Bir Çocuk 
H şl narak Öldü .. 

Annesi Komşuya Gıttıği Sırada 
Yalnız Kalan Çocuk Feci Bir 

Kazaya Kurban Oldu. 
Edremtdde olan çok acıklı 

bir kaza netfceslnde bir 
çocuk ölmüıtOr. 

Edremidde Jandarma Şev 
kinin eıl Mearure, yanmakta 
olan ıoba üzerine 111ıımak 

için büJükce bir tencere ile 
ıu koymuıtur. Kadın bir 
müddet sonra ıki küçfik ço 
cuğurıu odada bırakarak bir 
komıuııun evine gltmfıtır. 

Çok geçmeden Jandaıma 

Şevkinin evinden acı acı ço · 
cuk haykmıları yilkıelmtıttr. 

Anne ve civar evdekiler 
heyecanla koıoıuılerdır. 

Belediye 
Meclisi 
Toplanıyor 

Belediye Umumi Meclisi 
bugün saat 15 de nisan 
toplantılarlDa baılıyacak ve 
9~8 mali yılı varidat ve mu· 
raf bütceleri üzertnde görü
ıecektir. Belediye varidat 
ve masraf bntcelerlnl hazır 
lamııtır. 

Bunları mccllılo tetktkfne 
arzedecektlr. Hazırlanan v 
rldat bütceıi 166 bin kuıur 
liradır. Geçen ıenekJ bütce 
140 bin kusur lira idi . 

Kızılay İdare 
Heyeti Seçimi 

Kızılay merkez heyeti ak· 
ıam Kurum bln&1ında toplana· 

rak idare heyetini ıeçmlttlr. 
Seçtm ltttf akla ıu ıekllde 

netlcelenmlıUr: 

Birinci baıkanlığına Sah · 
hat Müdürü Doktor D. Muhliı 
Suner, ikinci baıkanlığa 
Avukat B Niyazi Akyürek, 
muhaslpllie muhasebe ka· 
leminden B Emin Tansel, 
veznedarlığa tüccardan B 
lımail Tirltoğlu, katipliğe 
varidat tahstl memuru B. 
H yrl Aral ayrılmıılardır. 

idare heyetini tebrik eder , 
diğer yıllarda olduğu gibi, 
önümüzdeki yıl içinde de 
baıarıl~r dtlerJz, 

lis de öğretmen tayinleri 
Yükıek öğretmen okulu 

mezunlarından bayan Sacl· 
de lise fizik kimya, yine ay
nı okul mezunlarından ba· 
yan Tenasüp tabliye öğret · 

menliğlne trıyln edılmtıler 

ve dün gelerek vazifelerine 
baılanııılnrdır. 

Ouvar~an athyara~ eve girmiş 
Börekçiler mahallesinden 

Kadir oğlu Ahmedln. arka · 
doşı lbrtıhim ile blrlı!<te Gün· 
doğan mahallesinden Musta· 
fa kızı Esmanın evine duvar· 
dan atlıyar k girdiği şika · 

yel olundu~undan yakalım · 

mıı, lclhkllrnta baılıınmııtır . 

İçerf girenler f <ci bir man· 
zara tle kerıılatmııterdır. 

Soba devrllmff, ateıler et· 
rafa daiılmıı ve beı yaıla · 
rında kadar olan Süat adın · 

dakl çocuk, üzerine devrilen 
kaynar ıuların içinde bay
gın bir vaziyette bulunmuı· 

tur. 
Süat hemen haatahaneye 

kaldmlmıııa da haılenan 

zavallı yavru kurtarılamıya · 

rak az ıonra ölmüıtür. 
Dikkatsiz anne ve hadise 

hakkında tahkikata baılan· 

mı ıtır. 

l ISHNlUL RADYOSU 1 

l-Nısan-1938 Cuma 
Ôile Neırlyatı: 
l 2 30: Plakla 1 ürk muıl · 

klıf. 12.50: llavadiı . 13.05: 
Plakla Türk muıiklsl. 13.30 
Muhtelif plak neırlyatı. 

Akıam Netrlyatı: 

l 7: lnkllip tarihi deni: 
Recep Peker. Üniversiteden 
naklen. 18.30: Konferanı: 
Ulusal Ekonomi ve Artırma 
Kurumu namma: Türk Tı 
caret Bankası müdür mua
vini Necmi 18.45: Beyoğlu 

Halkevi aöıterit kolu tara
fından bir temıil (Sekizinci) 
19.20: Çocuk terbiyesi (Alt 
Kimil Akyüz) 19.55: Boua 
haberleri. 20: Sadi Hoıseı 

ve arkadaıları tarafından 
Türk muıikıaı ve halk ıar. 

kıları. 20.45: Hava raporu. 
20. 48. Ömer Rıza tarafın. 
dan Arapça söylev. 21: Muı· 
tafa ve arkadaıları tarafın· 
dan Türk muıtklsl ve halk 
ıarkıları, (Saat ayara) 21.45 
Orkestra. 22.15. Ajanı ha · 
berlerl 22.30. Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 

22.50 Son haberler ve ertesi 
günün proğremı . 

- Ankara Radyosu -
Öğle Neoriyatı: 
12.30: Muhtelif plak neı · 

riyatı. J 2.SO: Plak: Türk 
muıslkiıl ve halk ıarkıları: 
13.15: Dahili ve harici ha-
berler. 

ı 7 30: inkılap der ı l e r i 
[ l lalkevlnden naklen) 
Akıam Neırlyatı: 

18.30: Muhtelif Plak neı 
riyalı 18 55: lnglllzce deu: 
Azime ipek 19 15: Türk mu 
sıkısı ve halk ıarkılara {Hık· 
met Rıza ve arkarlaoları). 
20: Saat ayarı v ArapçA 
neırlyat; 20. J 5: Türk mm[• 

kisi ve halk şarkılan (Nihal 
ve arkadaşları) 20 45: Sak 
sofon solo: Nihad Esengin 
(Piyanoda: MnrsC.l 81) 21: 
Konferans: Ulueal Ekonomi 
ve Artırma Kurumu tarafın· 

dan 21. t 5: Plalda danı mu· 
ılklsf . 22: Ajanı haberleri. 
22.15: Yarınkı projram 

Dikkat 
Bugün 1 Nisandır, 
Aldanmayınız. 

Bu aün Nisanın biridir. 
Ntıan birde yalan ıöyle· 

mek, aldatmak meıni görül 
düğl için buaün yakınları -
nız size de bir azizlik edebi
lirler. 

Onun için dikkat ediniz 
ve unutmayınız ki, bugün 
Niıanın biridir. Gazetemize 
aellnce; karllerlmlz hergün· 
kü gibi, haberlerimizi emnl· 
yetle okuyabilirler. Çankl 
biz " Bir Nlıan " azizliğini 

yapmadık. 

Kıy af et Balo
su Hazırlıkları 
Tamamlandı 
Yarın akıam Şehir Kulü· 

büode Y okıulları Gözetme 
Btrllğtnln vereceği kıyafet 

baloıunun bütün hazırlıkları 

tamamlanmııtır. Balonun 
eğlenceli ve güzel geçmeıl 

için zenaln bir proiram ya· 

pılmııtır. 

Bu arada gazetemizin ili. -

veıi olarak birde Balo ga. 

zeteıl neıredtlecek tir. 

Mühendis Ve Mimar
lar için Kanun Projesi. 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
hendiı kumı ile proğra mla· 
rmın buna muadil olduju 
kabul edilen memleket lçfn· 
deki dlier nıübendiı veya 
mimar mekteplerinden veri· 
len diplomalar proğramları· 
nın 1 ürk teknık okulu mü
hendtı k11mı proiramlarına 

muadil olduğu kabul olunan 
bir ecnebi mühendis veya 
mimar mektebinden diplo
ma almıt olanlara uıulüne 
tevfikan verilecek ıubsatna · 
meler, ecnebi mektrplerln 
den mezun olanlara ruhsal · 
name verllebllmek için çık. 
tıkları mektebin asli talebeıl 
olarak tahsil dereceferl geç· 
lrmlt ve mektebin bütün 
derslerini mutazaman ve fi . 
len takip etmiş ve mektepte 
cari usullere aöre geçirilme· 
si lazım gelen bütü lmtıhan · 
ları blttrmlf bulunmaları tll· 

rt olacaktır. 

Verilecek adlar: 
Yazılı vesikaları haiz bu

lunanlara yükıek mühen. 
dlı veya yüksek mimar, di
ğerlerine sadece mimar ve 
mühendiı adı verilecektir. 

Türk veya yabanca mek
teplerinde yürüyen usullere 
göre doktora imtihanını ve· 
rcrek buna mahsuı diploma· 
yı alanlara doktor adı da 
verilecek Ur. 

Proğramları Türk yüks k 
mühendtı veya mimar mek 
tebl proğramlarından aıağı 
ve teknik okulu proğrıımla · 
rındon yüksek olan ve fa · 
kat, bulunduğu memleketçe 
yükıek mekteplerden sayı 
lan bir mühendis veya mi · 
mar mektebini bitlrmlı ve 
diploma almı~ o 1 a n l a r a 
mahıuı mühendiı v e y a 
mimar ruhsatnamesi verile· 
cektir. Bu mtıktep mezun 
!arından yüksek mühendiı 

veya yükıek mimar ruheat
nnmeıl almak istedikleri ta· 
kdirde yüksek mühendis ve· 
ya yüksek mimar mektebi· 
nln alakalı ihtiıas ıubelerl 
dE:u proğramları mucibince 
okumadıkları derslerin jmti· 
hanlarını muvaffakiyetle ge· 
çlrmlı olmalara şart olacak 
tar. 

RuhBatnarnelerJn verilmesi 
ve mektep proiramları ben 
7.erlıklerinln tetkiki ve bu 
fılcrle ujraıacek heyetin te . 

ıktl uıulleri ve ruhsatname· 
lerden alınacak harç mlkta · 
rı, alakalı bakanlıkların mü· 

taleuı alınmak suretiyle Bayın 
darlık Bakanlığınca hazırla· 
nacak btr nizamname ile 
teıblt olunacaktır. 

Diploma ve ruhıatname· 

(erden birini haiz olımyan
lar Türklyede mühendlı ve· 
ya mimar adıyla, kullanıl

mıyacaklar ve bu ünvanlar· 
la sanat icra edemlyecekler 
ünvanlarını kullanamıyacak . 

lardır. Buna aykırı hareket
te bulunanlardan 50 liradan 
500 liraya kadar aiır para 
cezası alınacak ve tekerrü · 
rü halinde bir aydan üç 
aya kadar haplı cezaslyle 
cezalandırılacaklardır. Dip
loma ve ruıhatnameyi haiz 
olmayanları, bu veılkalara 
mahusuı ünvan ve sal&hlyet· 
le tılerlnde kullanan hakiki 
ve hükmi ıahslyetler de ay
nı cezaya çarplırılacrklardır. 

Bir yerde çahıa~ilmek için 
Devlet daire ve müuıeıe· 

lerl ile beledi ye hizmetlerinde 
bulunan btlfımum yükıek 
mühendis ve yüksek mimar, 
mühendlı, mimar ve fen 
memurları tı saatleri dııın· 

da bile olsa ücretli ve üc
retsiz huıuıi sanatlarını le· 
ra edemfyeceklerdir. Ancak 
serbest meılek erbabı bu· 
lunmıyan ve mahallin be
lediye veya nafıa dalrelcrl· 
nln müracaata ve en yüksek 
mülkiye memurunun talebi 
ile zaruret bulunduğu ta · 
hakkuk eden yerlerde tasdik 
ve murakabesi kendilerine 
veya menıup oldukları ma· 
halll dairelere aid olmayan 
memleketin umranlyle ali· 
kah huıuıt mesleki ıılerl de· 
vamlı olmamak ve dııarıda 

yazıhane açmamak ve me· 
sal saatleri dııında yapmak 
ıartiyle kabul e t m e ğ e 
Bayındırlık Bakanlığına izin 

verilecektir . 3077 Numarala 
kanunun neırlnden evvel 1030 
numaralı kanunla mühendiı 
veya mimar ünvanlyle veril
mlı olan diplomalar ile ruh· 
salnameler yüksek mftbendlı 
veya yüksek mimarlık ün 
vaniyle vertlmtı ruhHtnıme
ler hükmünde olacaktu. İı
tlyenlcr diploma ve ruhsat -
namelerini, yeni adlarına gö 
re değlıtlroblleceklerdlr. 
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t!ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Kooperatif Şirketleri 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 37-
Ştrket ve bılhaua mez ratıf ıtrketlerln teıkth için 

k4 5 
ur l net maddenin bah . akalli yedi aza lazımdır. Bu 

•eltlit kooperatıf tirketınl ıtrketlerln ünvanı mevcut 
btr azda ticaret kanunu nok olmayıp bir lımt mahıuı ile 
taaandan tetkik edelim: tanlf edilirler. Kooperatif 

Ticaret kanunumuzun 121 ıtrketler, türeka meyanından 
ilci maddesinde bet nevi ıtr- veya hariçten alınan bir kaç 
ket aörGyoruz. Bunlardan bi· vekil tarafından tdare olu 
rlnclıi kollektlf, lktnclıt ko - nur. Müdürler yalnız kabul 
~~ndıt, üçüncüıü limited, ettikleri vekaletten mesul· 
ordüocüıü anonim, beılncl dürler} diye tarıf ve taavlr 

~de kooperatif tlrketlerldtr . etmiıttr. Ve yine bu ıtrket· 
u tlrket dlferlerfnden ıon lerln noter taraf anan tanzim 

ra beıınct olarak ıellyor. edilecek bir mukavele ile 
Bunlardan baıka ticaret teıktllerl lazım geldiğini ve 

kanununun 1001 net madde· bu mukavelede tlrketlD lı 
•inde [tonttne) namı altında mini ve kooperatif oluğunu 
Jant (ıüreka tarafından ve- ve merkezini, ıırketln mev
rtlen muayyen birer taksit zuunu, hini teıkılınde mev 
n t· e ıceılnde tahauul edecek cut türekinm isim ve hüvl-
mebaliiln muay1en bir ta- yetlerlnl , ıermayef tlrkettn 
rlhte hayatta bulunanlar ar· halen veya attyen tarzı 
aıında takılm edilmesi tartı t a h s t l ı n 1 v e mık -
ile •kdoluna cak ıfiorta] tir tarı aegarlılnt muhtevi 
kett lle ve birde mütekabil olmak ve bu mukavele ti 

•liorta mukavelesi namı ıle caret vekAletlne tevdi ve 
Jadolunan ikinci bir tlrket tlrketln tetklll fçln icra ve
Vardır ki, bunlarla nevi tir- ktllerl heyetinden meLunl · 
ket yediye balıi olmakta yet fıtthsal olunacafını 479 
lıede ticaret kanunumuzca uncu madde ve bu koope· 
bu iki tlrket batıl ve türe - ratif tlrketlnln 30 aeneJI 
kltt llcartyedeo m•dut ol - mütecaviz olmamak üzere 
rnadıklarından bizde tlrket müddeti devamını, türekanm 
Yine bet nevi üzerinde te tltkete duhulleri. iıtif alan, 
karrür etmtıtır. ihraçları ıartlan ile te-

Şırketln tee11Qı tarihi çok diye ettikleri mebalığln 
eıkıdır. Yalnız ıahıaların ça- llllrdadı ıartlarını ve umru 
Jıtmaları ve paralarının az· tlrkettn kimler tarafından ne 
lafı ile arzu ettikleri büyük ıuretle idare ve mQrakabe 
bır ltl bataramıyacakları olunacağını ve lndel lcap mü 
ve bunun temfnl lıe o parça dürün, meclfıl idare azaaının 
Parça paraların veya aayü ve mOraklplerln ıureti tayin 
•mellerin bir araya toplan ve azlilerlnl ve ıalabiyetle-
ltlaıı ile mümkün ola btlece · rioio hudut ve derecesini ve 
it fikir ve kanaatinin tahaa- vazifelerinin müddeti dcYa· 
•ül ettıfl tarihten ttıbaren mını heyett umumlyeler lnfn 
tlrketın vücuduna kail ola- içtima& tarzı davetini ve 
biliriz mukarreratın muteber olma-

Mevzuumuz olan koopera· 11 lçtn muktezi ekıerlyetl 
Uf ıtrkettnl ticaret kanununun heyeti umumlyelerde reyle 
478 net maddesinde ( koope- 1 rin sureti lıtımalıni ve biz 

Dalgıç tlkiyetkir bir eda 
ile: 

- Bay, dedi, aradığınız 
ıeyı bana ıöylemenlz ılze 
ıarar verir mı? 

- lngllız anehtarale he 
men hemen aynı boyda bir 
tey. 

Dalııç: 

- Bu ıekılde muamma 
oyunu oynuyoruz, dedi . 

Charleye bir ıöz kırptı 
- Bu hayvan madeni mi. 

nebati mı? 
Grane: 

- Dinleyiniz, dedi, bul 
lbaiı arzu ettliim tflYI ıize 
ı&ylemekteoae, suıımağı t er· 
cth ediyorum. Yeni den dalı · 
nız, olmaz mı? 

O eınada su aathı dalgı· 
cın üzerine yeniden kapandı 
Bır polis memuru çimento 
duba üzerinden G . Patrlcla· 
)'e •ıçrıyarak sordu; 

- Burada ne oluyor? 
Charley ıahadet parma · 

ilyle Grane iltlkametlnt ı 1a . 
ret etti: 

- Ona ıorunuz . 
Grane: 

b 
- Ne var? . . . Köprüye 

akınız! 

S Hepsi baılarınt kaldırdılar. 
eylrctler bu sahneden hiç 

btr fey ka1betmek istemlye-

rek köprüde üıt üıte yıiıl 

mııiardı. 

- Nerede lıe ıeyrüıefere 

mani olacak1ar. 
Grane pek hakimane bir 

ta vırla: 
- Hurada ne yepma· 

mı iattyonunuzİ1 Dedi , hor 
biye nazaretl buranın derin 
lifini tahkik etmeği bize 
bildtrdJ. 

Vaıtngton hükümellnin 
ırmak haritaları için. buna 
ihtiyacı var. 

Sonra Vıllıamaa hitap et · 

ti: 
Bu müstacel bir it değil 

mi, kumandanım? 
- Evet, pek mOıtacel 

miralay! 
- Bununla beraber k11a 

bir zamanda itimizi bitire · 
ceğtmtz muhtemrl. 

Polis gemiden ayrılır ay · 
rılmez hava kabarcıkları 

dalgıcm döoüıünü habr.r 
verdiler, dalgıç iizerlnden 
ıular sızarak merdivene yas · 
landı . 

Charley daha mlğf erin 
camını geçe r geçmez: 

Yemin ederim ki bu 
istediğiniz ıeydlr 

Dalgıç, polis hafiyesine 
otomatik bir tabanca uzattı . 

Suda uzun zaman kalmıı 

zat lıtlmalt reye mani olan 
ve vektl tayinine cevap ve 
ren huıuaatı, kir ve zararın 
tarzı taksimini, türekanın 

taahhüdatı ıırketten dolayı 

müteıelstlen veya de· 

Orta Avrupa Hadiseleri 
Karşısında lngiltere .. 

Jinden ht11elerlne isa· 
bet eden miktar üze 
rloden ıayrl mahdut veya 
muayyen bir meblağa kadar 
meiul olacaklarını göster · 
mek sureti tle hududu me 
suliyetlerlnl ihtiva edeceil 
nl de 480 ncl madde beyan 
ve tadat etmektedir. 

Kooperatif tlrketlerlnln 
ıuretl taıflyHl fıe anonim 
tlrketlerlnln taafiyelertne 
dair olan uıul ve ahkama 
tabi bulunduğu cihetle koo 
peratıf ıtrketlerln kanunda 
kendilerine hu bir ıuretl 

tasfiyeleri mevcut değildir . 
Btnaıenaleyb 51 net madde 
kooperatif diyeceğine ano 
nim demft olsaydı daha 
uygun düıerdl zannederim. 
Maahaza kooperatlf tlrketlere 
tatbt" edtlen ahkam de-
mekle bu maksat haaıl ol 
makta isede husulü maksat 
için kolaylık ve zorluk ara 
nılınca anonim kelim1'ılnln 
lıtlmall sureti ıle kolaylık 

temin edtlmiı olurdu. 
Eski ticaret kanunumuzda 

kollektlf, komandit, ano· 
nim namında üç tirket olup 
yeni kanunumuzda 4 ncü ve 
5 ncl olarak zikredilen it -
mlted ve kooperatif tlrket · 
teri kanunumuza ve hayatı 

tlccarlyemlze )leni giren tir · 
ketlerdendtr. 

Halbuki bu iki ıtrketin 

ticaret ilemlnde temin etti· 
ğt fevait layetenahidır. Bun 
ların kıymetini bizden pek 
çok evve l anlayıp takdir 
eden Avrupa derhal ticaret 
kanunlarına alarak tatbik& 
batltıdıkları ve bizim, bunu 
görüp lılttlğlm ı z halde ya · 
kın zamana kadar lakayd 
davranmamızı ha yretle kar· 
ıı larım Bu da aaır ve za ma· 
nın tlddetle ihtiyaç göıterdtğl 
ve tabiri dlğ~r)e bur
nuna sokarcaeına zarureti 
lrae ettiği bu gtbi yeni· 
lık ve teceddüde rağbet göı · 

Londra, -
lnglllz matbuatında Avus 

turyanın Almanlar tarafın · 
dan Hhakı hidlıealnln tik 
telaılı akitleri geçtıUril 

dıkten sonra lngilterenin bu 
yeni vaziyet içinde tuttuğu 
hattı hareketin doğru olup 
olmadığını tahlil eden gaze 
leler tktye ayralmıt bulunu 
yor Muhafazakar matbuat 
lngdterenln Orta Avrupa 
iflyle doğrudan dojruya ala· 
lladar olmama11nı ve hfç bir 
taahhüde glrnıedfn ve biç 
bir harekete geçmeden ken· 
dl silahlarını arttırma çare· 
!erine teveuül etmesini mu 
vafık buluyorlar. Muhalefet 
gazeteleri ise, batda Datly 
Herald olmak üzere Avru· 
padakl hadilelerden lngilte 
re hükümetlnfn ve bllhaua 
Baıvektl B. Chamberlalnln 
meaul olduğunu tebarüz et 
tlrlyorlar. 

Ttmea gazetul baımakale 
de Avusturya hadtaelerinden 
İngiltere fçln bir ders çıkera 
rak Avrupa kıtaaında bu gibi 
ııddet metotları hüküm ıür· 
düğ6 müddetçe htç btr mem · 
leketln ve bilhaaaa İngiltere· 
nln sahte bir emniyet hava-
" içinde yaııyamıynceğını 
bir bakımda bu tlddet me· 
totlarının tam lnglltz parla
mentosunda misli görülme· 
mit müdafaa tahsisatı meae· 
lesinin gö~ütüldüiü ıırada 

termek itiyadı olmıyan ve 
köhne bir fikrin ~evirdiği 

çerçeve içinden dııarı çık · 
mak istemiyen saltanat zih· 
niyetlerinin ticaret hayatının 
kör ve topal bir halde yürü
mesini iltizam etmeıldlr. 

Ve yine o sakim zihniye
tin takip ettiği gaye bu gl · 

bf teavün ve teıanüt eeaıı 

na müstenit olan cemiyet ve 
ıtrkctlere kanunda yer gös 
termemesldir . 

Metrutlyetl müteakip bu 
mühim noksanlık derplf edil · , 
mit ile de yine matlup bir 
ruh ve ceu Ü%erlnde yürü 
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: ÇEViREN: Kemal Denıiray : : . 
olmeh dedi, onda bu mermiden 

Grane silaha baktı: Yan bulunduğunu kuvvetle tah-
tarafta "R. Vcıtlônd., tamı mln ediyorum. 
kazılmış bir gümüt plaka Villiams: 

gördü . -- Rize onda n vererek 
- Bu lltedl"-lm t eyln k d hl k sokmak a en isini te i eye 

tam l<endlıldf r, dedi, istemlyecektır , dedi. 
Vılllamı: 

- Allahım! Burada ta 
banca bulunacağını naaıl 
bildiniz? 

B ı nbaıı tabancanın tel ifi· 
nl tşletmeğe çalııı yordu . 

- Bunu ltleteceğlmlzl 

zannederim, dedi, fakat ne 
yazık ki Vebley mt'rrnlmiz 
yok. 

- Daha doğruıu bize 
bunları vermemezlik yapa· 
mıyacaktar 

Bınbaıı Lee. 
Hu la ıa , bay Granc, 

dedi, bu tabancadan çıkan 

mermilerle, bayan Vestlandı 
öldüren ve arıtvlertmde an . 
latmıı olduklarımla a ynl 
itaretl taııyıp taıımadığı nı 

- Bir ıllahçıdan aatın anlamak latlyoraunuz, değfl 
alınamaz mı? mı? 

- Belki , çok aranırsa . - Beni mükemmel anla. 
Granc: 
- Voodburydeo istemde 

teıebbüıOnde bulununuz, 

mıtıınız Knbll olduğu ka
dar erken raporu elde et · 
mek laterdlm . 

patlak vermeıinin iyi bir za· 
mana tesadüf etmfı olduğu· 
nu, eğer lneılterenln teeHÜ-
f ü mucip derecede yükselt· 
tlmlf olan müdafaa tahılıa
hnın haluk! lüzumunda ıüp · 
he edenler var ldlyıe, son 
haftaların hidlıelerl üzerine 
onların da tereddüdü terk 
edeceklerini, aynı zamanda 
modren tehlikelerfn icabet · 
Urdlğl tekilde ıtvll halkın 
da, bilhaua ani hava hü
cumlarının yaratacafı tehll · 
kelerl önlemek maksadtyle 
ıeri , müe11ir ve hatta mec· 
burl bir tetkllita bajlanma-
1 arı lüzumunun 
kati bir ihtiyaç haline 
geldiğini, bu lbUyat tedbir-
ler ne kadar tam olarak ta
tbik edilirse harp ihtımahn. 
in de o derece uzaklattml
mıt olacağım, lngtltere hü
lı. iimetlo!n en mühim it ol
arak evvela ıllahlarm arttı. 
rılmau itinde büyük itina 
ıö.terdtkten sonra her türlü 
makul vasıtalara müracaat· 
la diğer memleketlerle ıulh 
ve doıtluk teılıtne çalııaca· 
ğını, muvaffakıyet Gmldl 
g6rdüklerl yerlerde dalma 
müzakere ve konf er anı yo
llyle müıküllerin halline ga· 
yret edeceğini, Milletler Ce. 
mlyetlnl yıkmak ıöyle dur 
ıun , ileride onu tam kuv 
vetlne irca etmek istediğini, 
ıon A vuıturya meıeleılnde 

tülmemekte idi . 5 · Kanunu. 
sanı 340 tarihinde ticaret 
kanununun 1 O ncu maddesine 
ilave olunmak üzere 396 
numara ile Büyük Millet 
Mecllatrıden çıkan bir zeyil· 
de kooperatif ıtrketlertn de 
ticari ıtrketlerden madut ol · 
duğu göatertldt. Ve yeni ti· 
caret kanunumuzda bu ıkt 

ıtrlfeti her bir samimiyet tle 
diğer tlrketler meyanına ka· 
bul ve ithal eyledi. İtte mev· 
zuumuz olan kooperatif ıır · 
ketleri bu suretle kanunu. 
muza yeni giren bir ıirkettlr . 

- SONU VAR -

- Bu U%un ıilrmez ... Yal 
nız kartutlara sahip olmak 
ıartlle: 

Gran~ rüvelverl alarak : 
- Vtlltamı Voodburyden 

mermi almağa gfhln, dedi. 

Harp 11nlarma ait bir 
Vebley e. lmak istesem nere 
lerde bulabilirim? 

- Bir ciane satın almak? 
Diye bi obaıı sordu Birçok 
firma lar artık kulla nılmı) an 
eski sllnhların ticaretini yep
maktadır. Fakat ekserisi bu 
Amerikan mamulutını , ister 
ordu için olsun, isterse sa -
ymz ıhttlaller lçlo olıun , 
cenubi Amerikaya tatmak 
üzere iıtok ederler. 

Yalnız bu firmala rdan 
Vebley bulundurabilen pek 
azını tanıyorum 

- lılmlerlnt bana verir· 
mtalnlz? 

-- Hay hay . 
Bınbatı ıllahçıların li1te-

11lndeo bazl lıimler aldı ve 
kağıdı Granea uzattı 

- Teıekkür ederim Veıt· 
landın rüvelveri üzerinde 
tahklkatınız bitince netice. 
den Vtlliam111 haberdar et 
mek lütfunda bulunuyor mu
ıunuz? 

O sizinle daimi ıurette 
münaeebatı temin edecektir. 

ile lnglhere hükumetinin, 
heraklı batında lnglllz, ıtbt , 
AvuıturyftDID nasıl oha er 
veya geç Almanyaya iltihak · 
lDl mukadder aördüiü için 
vaziyeti anormal telakki et· 
medlğlni, yal nız bu iki me
mleketin tevhidi iti her iki 
tarafın birbirine kartı artan 
ltlmadlarıoın tabii bir neti 
ct'ıl ve mütekabil bir hüs
nüniyet eıer l olarak huıul 
bulsaydı İngilterede hl11iya· 
tın bu derece kabarmamıı 
bulunacafını, halbuki dik
tatörlük prestiji uğruna ıtd· 
det ve tehdtd polttlkaıına 
müracaat ıurettlyle Alman· 
yanın bütün dünyada istik
rarlı bir ıulhün temini yo· 
lunda ıtrltilen bir çok ha· 
yırlı teıebbütlere ıekte vur· 
duğunu bildiriyor. 

Datly Expresı gazetesi 
Httlerln Avulturyada savur. 
duiu blöfün tam bir muvaf · 
f aktyetle neUcelendiilnl, bu 
gün yOz bin Relchwehr ıün· 
güıünün Avuıturyada aayet 
kolay bir zafer kazandığını, 
halbuki Çeklerin komtuları· · 
na benzemediklerini ve dö. 
ğüımekten çekinmediklerini, 
Çeklerin, Franıa ve Rusya 
gibi kuvvetli hamilere ma · 
ltk olduğunu, binaenaleyh 
Ruıyaoıo hava kuvveti ile 
petrol ve yiyecek malzeme· 
lerlnl, f ranaanın kuvvetli 
kara orduıunu ve Çekoı!o· 
vakyanın aay111:r. lmalatha. 
nelerini Hltlertn aözii tut· 
madığını, Alman diktatörü
nün ılmdikl halde büyilk bir 
preıttje malik oldujunu, Htt· 
lerln Avrupada Napoleon 
zam11nıadanberl ıelmlt t'D 

cesur ve en keskin bir polf · 
tıkacı olduğunu, Almanyanın 
bugün kuvvetli bir orduya 
sahip olduiunu, fakat kuv
vetini 70 fırkaya çıkarma . 
dıkça bir harekete geçeml· 
yeceğlnl, bunun lıe en 
atağı daha iki ıene ıiire-

ceğlnl ve eıasen ordu kad· 
roııu tamamlansa dahi el
inde kafi mtkdarda zabit 
bulunmadığını kaydettik · 
ten sonra bu· .. vaziyet içinde 
lngllterenln ne yapması la
zım geldiğini tahlil ederek 
Çekoılovakyanın iyi veya 
kötü vezlyetlotn lnglltereylJ 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

- Pakala. 
Grane ve Villlamı blnba· 

ııdan müsaade aldılar ve 
Drake oteline döndüler Llı· 

tcdeki muhtehf ftr mlara ıu 
tekilde yazılmıt telgraflar 
gönderdiler: 

" Tlcarelltantnlzde son st· 
ne ;ar/'ında olomallk bir 
l't'l>ley salı n alınmı§ ise 
derhal blldirllmtsl rica olu · 
nur. Malılmal çok mti/ı/m
,i{r,,, 

Adli polis direktörü 
Strom 

Şlkago, lllinol~ 
Urane, lfksen iki telgraf 

için altmıt b ir doları, ıeıı · 
ran, poıtacıya verdi . Sonra 
Vlllcamaa: 

- Cevaplar gelmeden 
Srtomu haberdar etmeğe 
ıtderack iyi ederiz. 

Grane, valezlne yeİll ipek 
pljama11nı yerle§tlrirken 
Finklestein otel odaıına gir· 
dl . Avukat fevkalade aaabi 
bir buhran içinde görünü · 
yordu. 

-- Müıterlnin hesaplarını 
kontrol ettim, dedi. 

Grane valezlni kapadı. 

- Pekala? 
Epeyce füphclt tahvil · 

lerl var 
SÜRÜYOR 



allk•dar edemlyeceflnl, in· 
ıılterenin hava kuvvetlerini 

komtuları araaında en yük· 
sek kuvvetlere muadil btr 

vaziyete ıokmağa, bava 
hücumlarına kartı müdafaa 
tertıbatanı tam bir ıekılde 

itmam etmeie ve muhtemel 

bir muhaHraya kartı koya· 
bilmek için klf 1 mlkdarda 
yj1ecek lht11atı bulundurma· 
ja çalıımaıı ıerektlilnl bil

diriyor ve efer bu ihtiyaç· 
ların temini buıGnkü İngi

liz ticaretine zarar verlyona 
buna da ehemmiyet veril· 
memeef lizım geldtğlnl, in· 
ıtltere balkının ıulb6oün, 

topraklarınm ve hürriyetle· 
rlnin her Uirlü gayrete ve 

fedakirhla deier bir kıy 
met tatıdıiını yazıyor. 

Liberal Mancheıter Guar 
dlan ıazeteıi Almanyanın 

ıtrlttlil bu aorba hareketini 
m6teaklp Avrupa ıulhünün 

hiç tGphHlz daha teblıkelt 
bir vaziyete ılrmlt olduiu

nu, laılltere bOkümetlnln 
Avrupa meselelerinin yeni -
den tetkik etmesi lazım gel 
dlilnl, ıtlihlamanın tek 
batına ite yaramadıfı, Av
rupada her devletin ıon hı · 

zla aJllblanmakta olduiunu, 
laııltere için tecerrüd polf
tlkaıının klr etmlyecejlnt, 
binaenaleyh laılltere bükü· 
metinin, bundan ıonra orta 
ya çıkacak mfitecavlzl - kim 
olurea olıun - durdurmak 
çarelerine teve11ül etmeıl 
ıerektlftal, bunu ancak bir 
nevi kollekttf anlaıma ile 
temin edllebllecejlnl, bunun 
sadece umumi meafaat na· 
mıaa deill, aynı zamanda 
lnıılterenln huıuıi menfaati 
namına da yapılmaaı zaruri 
olduiunu ve Avuıturyanın 

bu ltde canlı bir mtıal teı · 
kil ettlf ini bildiriyor. 

lıçl Datb Herald ıazete -
ılne 16re lnglltere Batvek ı -
11 8. Cbamberlaloln Harlcl 
ye Vekili B. Edene ltden 
el çektarmeal, dtktat6rlerle 
her ne bahaıına olurea ol · 

Hın doıtluk teılıt arzuları, 
Romaya kartı göıterdiil lü 
zumıuz teveccühler, Berlln 
ile müzakerelere baılamak 
huıuıundakt fıticali ve ni 
hayet Milletler Cemiyetine 
kartı açıkca göllerdlğl nef -
ret Avrupa vaziyetinin ta-
mamen değlımeılnde i.mll 
olmuttur. Bu vaziyet kartı· 

tında diktatörler lıtedtkleri 
gibi harekette ıerbeat ol · 

E~remit Asliye 
Mah~emesinden : 

Edremidln Şek~ lrao kö· 
yünden Hüıeyln k ızı AY1e 
nin kocası Bergamanın Göç· 
beyli köyünde mukim Tev· 
fık oğlu Memduh aleyhine 
açtığ ı boıanma davasının 

müddeaaleyhe ilanen yapı· 
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TERZİ 
EKMEKÇİOGLU 

M. AVNi 
duklarmı ve lnglltereoln · 

lan da veliye ve gıyap ka
rarı üzerine mahkemeye 
gelmiyen müddeaaleyhın gı 

yabında icra kı lman mu 
bakemelerJ sonunda müdde 
iye ile küçük çocuğunu terk 
ile ıemti meçhule gittiği ve 
bu yüzden bir araya gel · 
melerl imkanı olamıyaca 

ğıodan boıanmalarına ve 
müddeaaleyh Tevfık oğlu 

• • • • • • • • • • 

ffrzuya,Modele Ve Modaya 
Uygun Elbise: kendilerine mani olmak üz 

ere parmağ1nı bile kımıldat· 
mıyacaiını görmOılerdir 
Edenin ortadan çeklliti Ber 
lln ile Roma için bir tıaret 
idi; ve hiç tüphesiz olanlar 
da bunu anlamakta geclk 
medller. Hıtler Avusturyayı 

aldı Mo11olinl, lnglllz hal 
yao ıörOımelerlnt hiçe ıa · 
yarak lıpanyol aıtl~rlnln en 
büyük taarruzlarına ltıllyan kı· 
taları ve ltalyan mühimmata 
tle yeniden yardıma geçti. 
Viyana ıukutunda ve Bar· 
ıelooanın geçirmekte oldu· 
ğu tehlikede B Chamberla 
lnln aj1r meıullyeti vardır. 

Bu gazete baıvaktl ve 
onun pollttka11na bu ıuıetle 
hOcum ettl~ten ıonra lngil 
tere h6k6metlnln tuttuğu 

bu yolun efkarı umumiye · 
nlo taavlp veya redtlloe arz· 
edilmesi lüzumunu tebarüz 
ettiriyor ve bunun iç in de 
derhal bir umumi ıeçlm ya 
pılmHı llzım geldiğini bil
diriyor. 

lılıkısir Ticaret 
Ya Sanayi O~asm~an: 

Balıkeılr vtllyetlnln Bii•· 
dıç nahfyeılnde Kuyu ma· 
halleıtnde 32 numaralı ev 
de oturan Türkiye Cumhu· 
rlyetl tabaa11ndan olup Yon 
ca civarında 13 numaralı 
dükkioı fkametıihı ticari 
lttih•z ederek 934 yılından . 
beri kantariye tlcaretile it · 
t11al ettiğini beyan eden 
Hakkı oilu Mehmedfn ün· 
vanı ticareti bu kerre (Hak. 
kı oilu Mehmet Okman 
kantariye) el olarak teıçll 
edtldıtı ıtbi bu ünvanın im-

Mahmudun iki ıene müd 
detle evlenmesine ve dava 
CIDln ÜÇ yüz iÜD bekleme 
müddetinin ref ine ve mu 
rafı muhakemenin mOddea· 
aleyhe aidiyetine 15 3 938 
aün ve 245 esaı ve 94 ka 
rar ile hükme bağlanmıı ol· 
duğundan ltbu ilanın tarihi 
neırinden itibaren on beı 
gün içinde müddeaaleyhin 
mahkeme kalemine müra
caat ederek ilamını lıllhsal 
ve kanun yolJarına müra-
caat etmeat lıbu müddet 

lı zarfında müracaat etmediil 
surette hükmün iktisabı ka · 

' tlyet edeceyi fıkral hükmiye 
tebliğine kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

za tekil de TOrkçe mühür 
yaz111le (M Okman) olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesfne göre Balakeılr 

Ticaret ve sanayi odasınca 
960 ılcll ıaymna kaydedıl
dtil ilan olunur. 
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Landon Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam· 
hk .. Dikilen Elbiseden En 
Müşkülpesent Müşteriler 

Memnuıl Bırakı/Jr. 

Sayın Müşteıilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

YEŞİLLİ İPEK SOKAK N o: il 

11 Balıktslr 

=···········--·--··=·········--··· .. ••• Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine ,. ...................... .. 

! TÜRKDILI ! 
: Pazarteainden baıka her : 
: ıün çıkar. Styaıal gazete •• : • • : Y ıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 • : 
• s 3 •• • ay111: • • • • • Günü geçmiı ıayılnr 25 • • • ! kuruttur. : 
: ADRES: : 
: BALIKESiR TÜRKDlLt : 
~ ....... .............. .. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bahkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
1 - Açık ekılltmeye konulan tı: Bahlreılrde Aaafar· 

talar caddeılnde yeniden yapılacak k0t6pbaae lntHı olup 
ketif bedeli 3692 lira a4 kuruı olan bu lntaattan 3000 
liralık k11mın loıaaıdır Muvakkat teminatı 300 laradar. 

2 - Bu tıe att evrak ıunlardır: 
Proje, ketlfoame, tahlili fiyet cetveli, ekıtltme ıartna 

meıl, mukavele örneil, fenni ıartname. Bu evrakı ılrmek 
lıtlyenler her gün Nafta dalreatnde veya enclmen kale 
mlode görebilirler. 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

3 - Elulltme 18 Nlıan 938 tarihine raıth1an pazar· 
teıi günü ıaat 14 de hilk6met dalrealnde teıekkll edeeek 
daimi encümende yapılacakhr. 

4 - Ekılltmeye ıirebllmek için 1!138 yıh ticaret ve 
ıikası ve muvakkat teminatını mal aandılıoa yatırtlılına 
datr makbuzu ve ıayam kabul banka mektab• ve 1931 
yıh için Nafıa Vekaletinden alınmıt ve bu ne'VI ftlere ılr· 
meğe ıcıllhlyet veren müteahhitlik vealkaıl ve:ra nafıa 
müdilrl6ğüoden bu it için ihaleden en ıon aekiz ıGn ev· 

Kor birlikleri için 8350 kilo benzin, 800 kilo B B. 
moblloll 300 kilo valvalin, 600 kilo aaz yağı pazrlıkla ••· 
tın alanacaktır. Pazarhiı 4-4.938 pazartesi ailnü saat 1 O 
da Kor ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
364 liralık temfnatlarile muayyen ıaatte komlı:rona m6· 
racaatları . vel alınacak vesikanın tbrazı lazımdır. 4 - 1 - 97 

Defterdarlıktan: 
Mevkii 
Naipler köyü 

Ctnıi 

Sel deilrmenl 
Bedeli mullammeDI 

120 lira 

Kazamızın Kıhra, ltıklar, Yaylabayır ve Aılandede köylerinden (6) mükellefin verıl horçlarındın dolayı hudut, 
mevkii ve clnılerinl ıöıterlr ıayrl menkuller idare heyetinin 11 3 938 tarih ve 77 aayıh karart le 11 3 938 tarihinden 
7 4 938 tarihine kadar 21 ıüo müddetle idare heyeti mar,fettle müzayedeye konmuıtur. Talip olanların mezkür ııün 

araıı 

Hazineye alt olup yukarıda evaafı '•zıh bulunan ıay· 
ri menkulün 29 J 938 den 12·4 938 tarihin~ k9Clar 
15 ıün müddetle müzayedeye konulmuıtur. de aaat 13 de dlpozlte akçelertle birlikte kaza idare heyetinde haz11 bulunmaları ilin olunur. 

Mevkii 
K111ktat 

Turoacık 

Köy içi 
Su batı 

• 

Cinai 
Deflrmen 

.. 

" .. 
tarla 

. 

Dön Om 

Halkah6oG deilrmen civarı deflrmen 
Karapınar tarla 12 

Pazarcı 1erl .. 12 

Karpuzluk 
" 4 

Kly civarı " 13 

" 
,. 30 

.. ,, 4 

" ,. 5 

Hududu 
Şa Kınıklı Molla Mehmet. Ga . Kınıkh 
Halil lbrabtm. Şı. Hacı pir O. Süley
man Ce. Çay 
Şa . Durnacık Ga. çay ve dere it. Ko· 
vaklıkçukur. Ce. Kovalıca 

Şa . Yol Ga ıu arkı . Şı . Mera Ce. dere 
Şa,. Oımanlardan hacı hafız Ga,. Konyalı 

HGıeyln Şı ,. çamat11lık Ce,, Kadıoflu 
lbrahtm. 

Şa.. Dere Ga,, dere Şı,. Yol yol Ce,. yol 
~a.. Muhıtn, Ga,, Dere Şt .. arazi hallye 

Ce Zeynep 

Şa,. Bacak Oıman, Ga ,, ilyaa, Şi,. yol ce · 
nup Bacak Oıman 

Şa,, Yol, Şt., Yol. Ga,, Şevkılı o. lımall,C e,, 
lımail 

Şa,, Hacı lımall o,, Oıman Ga ,, Pazarcı yo· 
lu Şi, , Yol Ce., San Mehmet o. lbrablm 

Şa,, Çalur o. İımatl Ga,, yol, Şin Oıman ça
vut o. HGıeyln Ce,, Yukup o . Mehmet 
tar laları 

.Şa., Mehmet ala Ga, Bey o. kızı Fatma Şı,, 
Yunus o. Mehmet Ga,, Beıenln Alı Çavut 

Şa,, Alı çav•ı Ga., Kadı o . Halıl Ce,. yol 
Şı,. Mol1a Şerif 

Sahibi 
Osman kızları Gülsüm ve 
AJte anaları Ayte, Haaan 
Ali ve evlatları 

Muıtafa o. Mehmet hemtlreıi 
Zeynep ve Ahmet o Muıa 
ve Ahmet 
Mustafa ve demirci Ahmet 
lbrahlm. o. İbrahim Ethem ve 
E&ecell o. Ahmet bin Hatan 

Yunuı Mehmet veıatre 
Arap HOıeyln 

" " 

' ' ., 

,. ,, 

., ,, 

,, 11 

.. ,, 
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Taliplerin mOzayedenln yıpılacafı 12 4 938 tarihi· 
ne müıadif salı günü ıaat on beıte 1Gzde yedi buçuk peJ 
akçalarHe Defterdarhfa, fazla mal6mat almak lıt11enlerln 
de Milli Emlik mOdürUii<ine mfiracaatları. 
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Defterdarlıktan: 
Mevkii Cinıl 
Ayıören Araa ve 

iki oda 

Bedeli muhammenl 
350 lira 

Hudullu
ÔaO ,ol, talı 
ve arkaaı Mu· 

1a ••Alım••· 
lerl, ıolu ev . 

Hazineye alt olup yukarıda evaafı yazıla bulanan ı•J · 
rl menkulün müzayede m6ddeti 29.3-938 den 7 4·938 
tarihine kadar IO gün müddetle temdit edılmlttlr. Talip
lerin mGzayedenln yapılacaiı 1 4 938 tarihine mGtadlf 
pertembe gilnü ıaat 15 de yGzde yedi buçuk peJ akce· 
lerlle Defterdarlığa, fazla mal6mat lıtlyenlerln de Mdll 
Emlak müdG.rlüifioe müracaatları. 

Kolordu Kumandanlığından: 
Köıe Ballarında menafii umumiye namına lıtlml&k edil· 

ecek olan arazi 5 nlıan · 938 tarihinde alınacaktır . All· 
kadarlarm mezkQr tarihte Bahkeelr tapu ılcU muhafıalalt 
na ıelmelerl ilin olunur. 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 

~ıkaram Genel Dlrektörll: FUAT BfL'AL 
Buımrerl: Vtllyet Matbuıı - Bahk11lr 


