
-

2 NiSAN CUMARTESi 1138 G"ttNDELİX. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 3819 

Ankara Borsası Dün ÇekoslovakyadaSüdet lngiltereAvrupa Hadise 
Merasimle Açıldı.. lerin Muhtariyet talebi lerineEhemiyet Veriyor 

11811 Yı~li ı. Fuıt liralı, bu ılHsabetlı ıiyldiii Çık hBHaııtl palitik ııhliiiteki har t~rlü tez1hir1t B. lard Bılifıks: ingiltiiüln, Avrupa hHiselarinı 
nutıktı hrıının ıcılıııındıki gayeyi ınlııtı H tıplıntılırı yasak etıı. klrıı aliklıız kalmıyacağını söyledi 

Şehir ilk okulları içi• ha· 
zırlanan mGfredat protramın 
dan ıonra kly olnalları lçla 
de bir prolram baııırlaama 
la karar Yertlmlf, teıebbüı· 
lere baılanmııtar. 

Şimdiye kadar k6J okul
larında tatbik edilen prol· 
ram k6, ba1t11le ve k6y · 
ll1e ilzam olan 1enlllk Ye· 
rllaaeıl noktan11ndan bir çok 
•ok11nları lhtl•• etmekte 
ldt. 

Ktıltiir Bakulaiı bu nok 
taları teıblt ederek 1enl pro · 
lra1nla tellf lılae çahımak
tadar. 

Protram haaarlanarkea köJ 
itleriyle alakadar olan mub· 
teltf balcanlaklaran f lklrlerl 
de aorulmuı, ıel~n ceyaplar 
Gzerlnde tetkikler yapılmıf, 
tedrıa noktaaandaa ve ilk 
tedrtaat umdelerlne ı&re u1· 
run 16rcılenler yeni protra. 
ma alanacaktar. 

Y •nl profram 6n ıafha · 
•ında k6yOn lnıaat Ye tarım 
itleri ıelmektedlr. KIJ zira· 
•ta bal11nulan ölretmenler 
talebe1e ilzam ıelen bGtGn 
Dazart ve ameli mal6mab 
••recelderdlr. 

Bundan baıka, 1urt ıev · 
illi Ye JW't bılılılne de yer 
••rtlecek mtll1 ıllnler kay
lerde de tehlrde olduiu ıt· 
ltt tlreal~ kutlanacaktır. 

K&y çocutu bu arada ıa · 
llık bakımından aereken 
htlıllert de llrenecekttr. 
Yapılacak it k&y mafre· 

dat proıramının ea batında 
ıelmeldeclır. AJnı zaman· 
da aile lttlıtıl de k6y mlf· 
retlat pr ..... uula r•r ala· 

caktır. 

Ynl mOfreclat prolramı 

kararlaıtarılmak Gzere 6nü · 
mGzdeld haziran aJıDCla An· 
karada bQyGk bir komtıyo11 
toplanacaktır. 

Komlıyon teıblt edilen 
( KöJ mGf redat prolramı 
taılaiını] tetkik · edecek Ye 
önlmilzdekl dera Mneıl ba · 
ımclan itibaren tatbik edtl· 
mek tlzere merlyet me•kll· 
ne ko1acaktar. 

Fransa 
Deniz prağrııı için 6 
ıilyır frınk sırf e~ıcık 
Parlı, J (AA.) - Mebuaan 

mecllıl Bahriye eaciimenl 

Bahriye Naaaret111e J 1·1 İlk· 
klnun 1939 dan evvel iki 

hattıharp ıemlılyle bir kro· 
vaz&r, 7 tahtelbahir, hacim· 
lerl yekunu 24,000 tona 

balti olan kilçGk harp ıe 

mllerl ve 3 petrol ıemlılnln 

lnıaat tesılhların konulma· 

11na mi•••• eden lıtlın• I 
tecrObe prolramı kıamının 

lıabulG lehinde bulunmuıtur. 

Derplf edtlen maaraf altı 
mllyoa franı• balll olacak 
ve Jenl ıemllerln ınıaaı 1942 
den eYvel ikmal edllmlı bu· 

lunacaktır. Bu lntaalın eY• 
•elce idare edtlmlt bulunan 
kanunlar mucibince •erllmlf 
olan meıunlJetler barlclnde 
lıtlnal btr kmm oldulu taı· 
rlla etltlmektedlr. 

iktisat 
Vekili Yiyanıyı gitti. 

B Ş:ıklr Kesulr 

lıt•nbul, 1 (Huıaı1) 

lkt.t1&t V ekllt Şakir Keıeblr, 

tMaYlcht bulu•n kamaa 16r

mek l&ere lt•la VtranaJ• 
hareket etmlıtlr. 

iş Bankasının 1 9 3 7 
Yılı P 1 An ç osu .. 

-----------------------------------------
llnkı bir yddı, har torıo ıızumlı i~tiyıtlınn tıfri~in-

dın ıınrı 751,260 lira kir temin ıtti. 

lşbankası umumi merkezi 

Ankara, ( H u ı u ı 1) - Bu ıuretle mı ...... nın ıh· 
TGrklJ• lı Banka11 hllM tl1at akçeılnln 1936 yılana 

d a r 1 a r umumi be1et1ne nlıbetle 220,000 lira bir faz · 
a r z e d ı 1 e c e k olan labkla 3,470,000 lira ola· 
müeueMnln on d&rdlncl ça- rak teıbltl lıtenmektedlr. 
hıma 1ıhna alt idare mec - Bankanın pllnçoıunda taı · 
ltıl raporu Ye 1937 pllnço· arruf tevdlatıaın 1ılbaıında 
ıu baaırlanmııbr. Raporda 27 milyon lirayı ıeçtlll ıf 
diln1anın umum1 ekonomik tlharla ılrGlmektedlr. idare 
yazlJetl, iç Yaal1etlmlz, mab· mecllll raporunda 1937 yılı 
ıullerlmlz, d11 ticaretimiz, klrmıD tamamı 6deamlı, 
baakamo tılerl •• J g37 plb OD liralık belııer bl11e Hne· 
çoıu ıenlt bir tabllle tlbl dine 92 kuraı, beher mO.ea· 
tutulmuttur. Pllaçoda her ılı blıaeılae lae dokuz lira 
tOrlü lQıumlu lbtlJatlarm dalıtdma11na karar verilme· 
tefrlkladea ıonra 751,260,45 ılnl, te•zlata 15 nlıanda baı· 
liralık klraa teYııtata ... , it· lanma11aı hlnedarlar umumi 
tlhaıı t•kltf eluamaktadar. laeyeUD• teklif eylemektedir. 

Londra, 1 ( A A ) - inal· 
ltz Hariciye Nazırı Lord Ha
hfakı, 1abancı gazeteciler 
btrltilnde ıöyledlil bir nu
tukta; lnıtltz milletinin hiçbir 
zaman Avrupa hidlıelerlne 

karıı allkaaızhk 161terml· 
yeceflnl ve bu hldlıelerln 

dııında kalmayacağını beyan 
etmiıtir. 

Londra, l (Radyo} - Ec· 
nebi matbuat müme11lllerl, 
lnglltere Hariciye Nazır\ 
Lord Halifalu ıereflrıe bir 
ziyafet vermfılerdlr. Bu zl · 
yafette, biiUin devletler ıe · 

fJrlerl hazır bulunmuılardır. 

Ziyafet mGnatebetlle bir 
aöylev veren Lord Hali· 
fakı; ılyHt barometrenin, 
bir baftadanberl tıttkrar göı· 
termekte olduiunu ıöyledlk· 
ten ıonra ıunlara ilave eyle 
mittir: 

- lnıılterenin, Avrupa 
ltlerlle l(bumu kadar ali. 
kadar olmadılı hakkındaki 

kanaat yanlııtar . 
Bıa, A nupa tılerlle ali 

Lord Hal/faks 
kadar olmaktan hiçbir za· 
man geri kalmadık. Sulhun 
temini için elden ıeldlil ka. 
dar gayret ediyoruz. 

lnııltere, ıözünü tılttlre
btlmek için dalma kuYvetll 
olmak ister. Bu da ıulhun 
mubafazaaa içindir. 

Lord Ha lif akı, hGk6metle 
umumi efklr araıında b~ 
bir ihtilaf mevcut olmadılı· 
nı lll ve etmlttlr. 

Hayatı Ucuzlatma T et
kikleri ilerliyor .. 

lırıı pıhabhiı ilı mOcıdılı için hükOmetça cılbı~i
lın iıııcli iktisatçı dört bö'gıdı tıtkıklırdı bulunda. 

Memlekette hayat pabalı
lıiı tle mGcadele vadlılnde 
timi tetkiklerde bulunarak 
mGıbet tedbir ve tavaı,eler 
de bulunmaıı için memle
ketimize celbedllea lıvlçre· 
nln maruf tlctlaatçılarından 
Lorenı, tetkiklerine baıla · 

ıayan neticeler vermlt olan 
mütebaaııı, tetklkatına e1&1 
tuttuiu mevzular hakkında 
tenevvür edebilmek için bir 
çok notlar bazırlamııhr. vı. 
liyet ticaret odaları bu not· 
lara göre raporlar hazarlı . 
caklardar. 

mııtır. 1=====-====-=-====-====-
lıvlçr•li alım, memleketin Çörçilin 

aynldıiı lktlıat mıntakalara· 

na ıöre ıeyabat ederek tet· Beyanatı 
ktklerde bulunmuıtur. Ştm- Eıkl lnıllız nazırlarından 
diye kadar Ankara, Eıklıe· ve bug6n6n kuvvetli ıl1aıl· 
htr, Aydın ve Afyonkarabl· lerlnden Vınıton Ç6rçll bir 
ıar vtll1etlerlnl dolaımıı. müddet evvel Parlıe ıelmtı 
buralardaki malıet vazl1etl· Ye, ziyareti "buıuıi., mabl. 
nl, bayat endekılerlnl , ipti . yette olmaaına raimen, bir 
dai m•ddeler lıllhıalat tarz- çok Fanıız dlplomatlarlle 
lannı, bava1lcl zaruriye ft- ıörGımüıUir. 
atlarını, nakliyat ve aatıı Vtoıton Çörçll, Lyndraya 
itlerini ayrı azrı gözden ıe· dönerken beyanatta buluaa· 
t;lrmlıttr. lnlçrell mGtehaı· rak fÖJ le demlıtlr: 

"- Doıt bil• olıa 1aban· 
ımn bu tetkikleri buıOn ca bir memleketin clablli ft · 
memlekette mevcut hayat lerlne kanımak adetim de· 
pahalılaiına müe11fr olan ta · itidir. Fakat, Fanıaz · lnıtllz 
btt ıebeplerl bulmaia matuf 11 blrllilne mOeaatr bir ıu · 
bulunmaktadır. Bu itibarla, rette yardım edebilmek için 
mahallerinde her nevi lıtlh. ıabıen bazı maliimat elde 
lak maddelerini halka aıa- etmek ihtiyacında tdım . ,. 
mi ıekllde ucuza mal etme· Diler taraftan, lnglllz ha · 
nln çarelerini de aramakta· rlclye nezaretine en yakın 
dır. Bu me1anda lbtlklr ve bulunan "Deyli Telıraf,. 
pahalılıkla mQcadele için ıazeteılnln " mOhlm oldulu 
bGyGk c\evlet ve belediye ko· anlatılan,, btr haberini tef· 

ılr ederken Parlıuar ıase • 
operattflerl kurulma11aıo teıl 1ayle diyor: 
ameli ıurette ae ııbı netice "lnıtltere. artık mGıtakar 
ler •erebllecellnl de anla· olduiunu llln eden bir Fr· 
mala çahımaktadır. an11z hükiimetl lleclddl bir 
HaJatı ucuzlatma buıuıuacla ıurett• 16r61melr arzuıunda· 

lı•lııHekt ........ taktllre dar.,, 



(n eski dişler 
Transuvalde, dünyanın en 

eski dtıterl bulunmuttur. 
Alakadar mütehauıslar&n ver. 
dlğl malumata göre, bir çe
ne kemiğinin üzerinde bu
lunım bu insan dııleri . tam 
yüz bin senellkUr. Çene 
kemiği tle dtıler, bir ma· 
ğarada bulunmuıtur. 

Muris $öva1yenin pa~ucu 
dama mı atıhyor? 

Parla için timdi en ziya
de eevllen [ f renandel} dlr. 
Moriıı Şövalye, Holllvuda gl· 
d ip geldtkce Partile kalan 
(Frenandel) onun yerini tut
makta ve glttlkce kendlıl 

için bir muhtt yar•tmakta 
idi. 

Söylendiğine göre, Morla 
Şövalye, bu vaziyeti henüz 
anlnm11 ve muhitini kuvvet · 
lendlrmek için yeni teıeb· 
büsl ~re gırıımıttlr. 

Gerdeğe g ı ra . klan yanın 
saaı sonra i~am edilen 

haydut 
Polon yanın uf ak bir ka 

aabaaıoda Grekor Vtkokıkl 

adında methur bir haydut, 
mahkemeye verllmlt ve nl 
bayet idam cezaama mah
küm edtlmltUr. 

Sehpaya rötürülmeden, 
hayduda aleluıul, müddei· 
umumi tarafından bir diye
cefl olup olmadığı ıorul

muıtur. 

Haydut bir ricası bulun
dufunu ve fakat, bunun ka
bili kabul olup olmadığını 
anlamakta tereddüt ettiilnl 
söyleyince, müddeiumumi 
merak etmtı ve: 

- SiSyle bakalım, istedi· 
ğln nedir? 

Diye sormuttur, bunun 
üzerine haydut Grekor Vtk· 
oıkıkl: 

- Ben haptı olmlıldan ev· 
vel nlıanlandım. Evlenme
me vakit kalmadan tevkif 
edildim. Şimdi evlenmeme 
müıaade lıtlyecektfm. 

Müddeiumumi mahkumun 
bu lıteğlnl yerine ,retlr
mek için derhal ntıanlıaını 

haplıbaneye davet et mit ve 
mahkumların buluıma11na 
mahıuı odada idam mahkfı · 
mu haydut, nlıanlısilo ev· 
lendikten yarım saat sonra 
ıehpaya götürülerek idam 
edtlmlttlr. 

HHSIZ değilmis 
Nevyork zabıtası, Kart 

Mappı adında birisini , aak
ılfon çalarken yakalamıı tır 
Bu adam; polislere yalvar
mıı ve: 

- Ben hırsız deiillm; yal 
nız, musiki aletlerine kartlı 

mani halinde bir aevrım 
vardır. Bu . itibari•, nerede 
bir musiki aleti görürsem, 
derhal onu alıp götürmek 
isterim .. 

Demlıtlr. Filhakika Kari 
Mappınm evinde yapılan 
ar ıtırmalarda, 30 eakslfon, 
9 armonik, 15 keman ve da· 
ha pek çok musiki aletleri 
bulunmuıtur. Kari Mappı 

buolarm hepsini ıuradan bu· 
radan e ırıp götürmüıtür. 

Şımdı, bu adam hınız mı, 
de~ılmı? 

Nevyork adliye doktoru, 
Kari Mappıda hırsız ruhu 
olm dığını iddia ediyor. Sız 
ne dersiniz? ... 

Bahş1s davası 
ltalyanm Genova ıehrlnde 

aeçen hafta çok garip bir 
davaya bakılmııtır. Bir bar 
sahibinin yanında çahtmak· 
ta olan Ptetro Ghe'ZI ilmin
deki bir adam mahkemeye 
müracaat ederek, on bet ıe · 

nedenberl yananda çahtmak· 
ta olduğu patronunun ken · 
dlslne konturatlan muclbin· 
ce ayda 713 liret vermesi 
lazımrelirken 360 liret ver
diğini tlkayet ve dava ika· 
me etmlıtlr, 

Mahkeme patrona niçin 
noksan para verdlilol ıor · 

muı ve ondan töyle bir ce· 
vap almıttır: 

- Evet 360 liret veriyor· 
dum. Fakat günde müıteri · 

lerln verdikleri 40 45 lireti 
de kendblne bahtlf olarak 
bırakıyordum . 

Mahkeme azalar& arasında 
çıkan fıkır lhtılafı birçok tah· 

kıkatlara yol açmıı ve bir 
vesile ile bahtif vermek uı 

ulünün nereden reldtğl arat· 
tırılmııtır. Muhtelif memle-

ketlere ıorulmut ve gelen 
cevaplarda bu usulün Ro · 
malılardan kaldığı, Latince 
lıminln mamlclo yani el al
tından verme maniıına gel
diği anlaıılmııtır. 

Neticede, mahkeme, her 
memlekette rörülen bu usu· 
lün İtalyada önüne eeçllme· 
ıinl temin için patronun da· 
vacıya 1700 lira ödemesini 
kararlaıtırmıthr. 

Kaynanalar bayramı 
Tekaaıın (Amerello) ka· 

ıabaaında, on beı gün evvel 

elli bin kiti (Kaynana) bay
ramını kutlulamıılardır . 

Tekıaata adettir: 

Her ıene, (Kaynana) bay
ramı günü dalma kaynana· 

lar araıından bir kraliçe ıe. 

çiltr. Bu sene (Kaynanalar) 

krallçeıt, 96 yatlarında (Mar
ta adında bir ihtiyar kadın 
seçil mittir. 

Tekıas hahlk (Kaynana
lar) bayramına çok ehem-

miyet verir Zira o gün, hay
li eflenceler olur. Meıeli 

bütün gelinler ellerinde çi
çekler olduğu halde kayna-

naları karıılarlar Halbuki 
kaynanaların hepıl de bila-

klı hırçın bir çehre ile ve 
pGrailah ortaya çıkarlar! O 

gün bayramın kutlulandığı 

geniı bir ıalonun dıvarında 

büyük harflerle ıunlar yazı· 
lıdır: 

1 - Kaynananızın plfire· 
ceğl yemeklerden hiçbir va · 
kit tlkiyet etmeyiniz! 

2 - Kaynananazla, dal 
ma iyi aeçinmeğe gayret 
ediniz? 

3 Kaynananızı çok 
pöhpöhleylnlz, fakat onlar
dan fazla sakınınız! 

Bira içme rekoru 
laveçte, on iki saatte 108 

ti§e bira içeri bir adam bu 
lunmuıtur. Bu adaman, bu 
kadar bir zaman içinde iç· 
llğl 108 ıtıe bira ile nasıl 
ölmediği b.eyflyeti, doktorlar 
aruında münakata mevzuu 
olmuttur Bazı doktorlar; 
bir intanın, 12 saat içinde 
bu kadar bira içemlyeceğlnl 
ve çünkü biraların, e°kıeriya 
tiıktnlik verdiğini iddia edf. 
yorlar. 

Z N!SAN l~·J~ 

SEH .R HABERLERİ ' ,. 1 .. , 
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Belediye Um mi Mectisi Nisan 
Toplantllarına Başladı .. 

önumüz~e~i yıl lnafutal!r can~tsi uenişletilEce~. Eski ~elediye mey~ının~ı~i ada 
kıldınlacak ve ~ir pazar mı~alli inşa edilecek 

Belediye Umumi Meclfal 
dün 11at 15 de ntaan top
lantılarına batladı. 

Relı B. Naci Kodanaz top· 
lantıyı ıu sözlerle açmıttır: 

Sayın arkadatlar; 
- Bugün nlıan toplan 

tııını açıyorum . Bu toplan· 
hmızda 938 yılı varidat ve 
masraf bütceıl tetkik ve ka· 
bul edilecektir. Mecliılnize 

arzedılen 938 yılı bütoeai 
yekununu üç kısma ayırırsak 
bunlardan bütceeln yüzde 
otuzunu memurin ve muıtah 
demin ücretleri teıkıl edi 
yor . Amme hizmetleri için 
48,517 lira, imar kısmına 

da 67 ,450 lira ayrılmıı bu
lunuyor. 

Bu yal bütcesl geçen yıla 
nlıbetle 22 bin lira fazla· 
ıtle 162 bin lira olarak an 
edil mit bulunuyor. Bu fazla · 
lık, bazı varidat fasılla · 

rıodakt niııbetlere göre 15 
bin lira, Sayın Valimizin 
ve Mecltıi Umuminin mem· 
leketln hayatını tehdit eden 
ve ıenelerdenberl tehirin bü 

B. Naci Kodanaz 
yük bir derdi olan kanalizaı· 
yona mecllılnlzln yardım 

temennlyatana bu ite 7 bin 
lira sarfedtlmek üzere bu 

mikdar bütceye ilave edıl
miı bulunuyor. imar kısmı 

için ayrılan 67 bin liradan 
proğramlı iılerlmlze tahıla 

Kütüphane Binası i 
şa Ettirilecek .. 

-

Bina Anaf artalar Caddesinde 
istimlak Edilen Yere Yapılacak 

Geçen yıl Vtlayet Umumi 
Mecllılnce yeniden bir kü
tüphaae binaaınm lntası için 
bütceye tahıiaat konmuıtu. 

Kütüphane için Anaf arta 
lar caddesinde eski Palamut 
hana arsumın karo• tarafı· 

na lıabet eden evle altında · 

ki dükkanın lıtlmlak muame· 
lesi ikmal edilmittlr Daimi 
Encümen bir gün önceki top· 
lantıımda kütüphanenin in· 
tasını 3,600 lira ketif bf!delt 
ile açık eksiltme> e konul 
muını kararlaıtırmıttır En· 
cümen yine bu nradn Nafıa 
için 1500 kazma, JSOO 
kürek, 200 elarabası alınma · 
smı kararlaıtırmııtır. 

Encümen. bundan sonra 
pazarleıl , pertembe ve cu · 
marteıi günleri olmak üzere 
haftada üç gün toplanacak 
tır. 

Yo~sullan Gözetme 
Birliği Başkanlığm~an: 

Birliğimiz yararına Şehir 
Kulübü ıalonlarında verile · 
cek ba!oya tıtirak edecek 
lertn lıtirahatlarını daha iyi 
t~mln edebilmek gayeıtle 

Vilayet Konağının Meclisi 
Umumiye tahsis edilen aıı · 

1 onlarında icrasını vilayet 
yükıek malcamınca müsaa 
de edilmiştir 

Kıya( et Balosu 1 

Hükumet Kona
ğında Verilecek 

Y okgulları Gözetme Bir
liğinin tertip edeceği kıya · 

fet balosu bugün verilecek 
tir. 

Balonun Şehir Kulübünde 

verilmesi mukarrcrdl . Fakat 

bilAhare geleceklerin lstlra 

hatlarını daha iyJ bfr tekil

de kareılamak maksadlle ba 

lo terttp hey etince balonun 

Vıliiyet Konağmın ü t katın· 

daki Umumi Mecliı salonun· 

da verilmesi arzusu 

rilmittlr. 

göste · 

Sayın Valimiz B. Et . 
hem Aykut, bu isteği 

memnuniyetle karıılıyarak 

balonun burada verilmeılni 

ta1vip etmek ıurıettle hayır 

kurumlarına 

alakalarını 

korıı 

bir kere 
göatermlılerdlr 

yakın 

dahn 

Hükumet Konağı salonu 

Şehir Kulubü ıalonundırn çok 

dftha geniı ve müsaittir. 

Bu suretle yeni binada tik 

defa olarak bu balo 
mtı olacaktır . 

veril 

Salonun müsait bulunuıu 
ıüpheslz gecenin daho. gü · 
zel geçmesini temin edecek· 

edden fasıllar yekununu da 
huli.ıeten arzetmek lıterlm: 

Bunlardan mühim olan 
yapılacak imar planı için, 
parke için, kanaltzaıyon için, 
Jıtimlakat. haller, parklar 
ve su için ayrılmıı tahılsat 
yekünu 67 bin liradır . Su 
lfi üzerinde mecltsln l ıln ver· 
dlğl kararı takip etmekteyiz. 
İki gün evvel aldığım ve ıı · 
ru1 gelince okunacak olan 
telgraftan da anlatılacağı 

üzere, Çataldağ ıuyunun ıe 
bire getlrilmeıl eaae itibarile 
Dahiliye Vekaleti imar Şef· 
llğince kabul edilmtı ve 
projelerin baılangıcı ola · 
rak takribi keılf yaptırılmak · 
tadır. 

Bu projeler için lmu Şef
liğine verllmek üzere 937 
bütceılne konmuı olan tah
ılaat da belediyeler bankaama 
göndertlmittir. Bu l•e yakın 
da baılanacajını ümit et
mekteyiz. Bu aene eski hü · 
kumet caddesinin açılması 
ile eıkl belediye meydanın 
dakt adanın kaldmlmaaı iıt 
de ikmal edllmtı olacaklar. 
Yine önümüzdeki yıl bütce 
sinde yağ, yoğut ve ıebze 
r•zar yeri olarak tefrik edil 
mek üzere Evkaf dan Mutaf 
lar cami ve medreıe yerini 
satın alacağız. Burası yık 
tırılarak pazar mahalline 
tahılı eC:lilmek üzere loıaata 
baılanacakt.r. 

938 Bütceılnin varidat 
ve masrafına alt Daimi En· 
cümen esbabı muclbesl mec 
l islnize arzedil mittir. 

Bu vesile tle Büyük Şefi -

miz Atatürkü hürmet ve 
ıaygı ile anar, meclisinize 
muvaffakıyetler dilerim." 

Müteakiben Daimi Encü · 
menin masraf ve varidat 
bütcesine dair mazbatası 
okundu. Bütce ile birlikte 
tetkik edilmek üzere bütce 
encümenine havale olundu. 

Meclis perıembe günü top· 
lanmak üzere dağıldı. 

Türk şaraplau Avrupada 
rağ~et gö~üyor 

Türk ıarapları Avrupanm 
muhtelif §chtrlerinde büyük 
bir rağbet kazanmııtır. 

Üç yıldc.nberi Avrupadn 
açılan sergilere ııttrak eden 
tnhlıarlar idareıi, btlhaua 
ıtmal memleketlerlle Belçl 
kada yaptığı sataı teıktlatm · · 
dan sonra Avrupada şarap 
ihracatımız muntazarr bir 
surette arttırmaya batla 
mııtır. 

Teklrdalt fabrikasında ya· 
pılan ve -birkaç yıldanberl 

giritilen tecrübelerarneticesln · 
de kendilerine mahsuı olan 
kalite ve tipi bulan Türk 
ıarapları ıon zamanlarda 
Filistin, Suriye, Irak gibi 
komıu memleketlere de ih 
raç edilmektedir. 

İnhisarlar idaresi bir ta · 
raftan yurd dııındaki satıı 

letkllatını genitletlrken dl· 
ğer taraftan tttrap fabrika 
aını da itin aldığı yeni ehe· 
mmiyetle mütenasip bir ha-

Havranda 
Vo~sul çocu~lara yapdan 

yardım 
Havran, (Husuıi) - Hav· 

ran halkı 23 Ntaan Çocuk 
haftaımda yokıul çocukları 
geydirmek üzere takdire de · 
ğer bir alaka göıtermittlr. 

Havranlılar büyük bir yurt. 
ıeverlık göstererek f aklr ço
cukları 23 Nisanda geydlr· 
mek üzere aralarında 250 
lira toplamıılardır. 

Bu husuıta Mehmet Kay· 
naoğlu , Asım Can11zla, Şük 
rü, Hasan Kamil ve di· 
ğer hamiyetli vatandatlara 
8 Eyliil okulunda öğret 

menler teraf ından bir çay 
ziyafeti verilmtıtir . Okul 
baıöğretmenf ziyafette yav. 
rulara gösterilen bu candan. 
alakadan dolayı Havranlıla 
ra teıekkürlerlni blldlrmtıttr. 

Trenlerde tenzilat 
NJsaoıo birinden itibaren 

Devlet Demfryollarının bü
tün hatlarında, öğretmenler 

ve talebeler için yüzde elli 
tenzilatlı tarifenin tatbikine 
baılanacaktır. Bu tenzilat 
talebe için daimidir. Öğret · 
menler bundan ancak tatil 
aylarında istifade edebile· 
ceklerdlr. 

j IS~ AH Ul RADYOSU 1 

2-Nisan-1938-Cumaıtesi 
Öğle Netrlyatı: 
J 2.30: Pi akla Türk muıl· 

klıl. 12 50: llavadfı. 13.05: 
Plakla Türk muıiklsl. 13.30 
Muhtelif plak neırtyatı . 

Akıam Netrfyatı: 
18.30 Plakla danı muıl· 

kiti. 19.15: Konferanı: Ünl· 
veralte namına Doçent Mu 
hliı (Para meseleleri) 19.55: 
Bona haberleri. 20: Necmed· 
din ve arkadaılan tarafından 
Türk muılklıl ve halk ıar. 

kıları.• 20.45: Hava raporu. 
20 48. Ömer Rıza tarafından 
Arapça ~öylev. 21: Vedia Ri 
za ve arkadatları tarafın· 

dan Türk muılklsl ve halk 
ıarkıları , (Saat ayarı) 21.45 
Orkestra. 22. J 5. Ajanı ha · 
berlerl 22.30. Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 

22.50. Son haberler ve erteıl 
günün proğramı. 

- Ankara Radyosu -
Ôğle Neıriyatı: 
12.30: Muhteltf plak neı • 

riyalı. 12.50: Plak: Türk 
muıiklsl ve halk ıarkıları: 

J 3. 15: Dahili ve harici ha
berler. 

Aktam Neırtyatı: 

18.30: Plak neıriyatı 18.-
55: Çocuklara karagöı: (Kü. 
çük Ali) 19.15: Türk mudklıi 
ve halk tarkıları ( Hikmet 
Rıza ve arkadaılar ı ), 
20: Saat ayarı ve Arapça 
neırlyat; 20. 15: Türk muıl
kisl ve halk ıarkıları (Nihal 
ve arkadaılıırı) 21: Hukuki 
konuıma: A11m 21. 15: Stüd· 
yo salon orkeAtraaı 22: Ajanı 
ha berlerl. 22. 15: Yarın ki 

Baloya da.vatlı bulunan 
zevatın muan•en ıaatte Hü · 
kumet Konağına te§riflerl 
rica olunur. tir. le getirecektir. ı prolram. 

.. 



Hukuk Sutunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Türk d i 1 inin Hikayesi §§§§§ 

ıözlerlnl zaptetmeie çalııa -
rak dtnl~meie devam etti . 

Kooperatif Şi;/;etle~in İnfisahı 
SÖNEN l\ÜYA • • 

Ben, kendim bile anla
mıyorum Bizzat yirmi ıene 
bu hayatın içinde yuvarlan 
dıiım halde .. Nerede kaldı ki. . 

Ve Tasfiyesi 
I=::==:=:=::= NAKLJ'.'/JEJ..V: Ali O::cl~n-Erdek • ~-- Harabelerden ıeçerek zey 

tlnlaklere doğru geliyorlardı . 
YAZAN: Cavide, göle doiru elleri. 

Avukat Kasım Sami Paylı n• uzatarak ınılrah dolu bir 
- 38 - nefes aldıktan ıonra arka-

Mevzuumuz olan 51 ncl edilemiyordu. Bu da hep ıal daıına: 
madde [hükmi ıahııların tanat devri meı\imunun - Dairede haytımız ne· 
malları kooperatif ılrketlere baıunıza açlliı binblr çeıtt kadar ııkıcıdır, Faruk, dedi. 
tatbik edilen ahklma tev· fellket ve pek muhtaç ol· lnıan tabiatın bu aüzelllği · 
flkan taafl1e olunurJ demltll· duğumuz teceddiidattaki ha ne bir türlü doyamıyor; zl 
Kooperatif ıtrketlerln ıuretl rıekitı 1 a k a y d ı 1 ı eıeri lin madeni ıealnden uzak 
taıflyelerl hakkında lranun olduiu herkeace malum bir laııp hürriyetimize kavuıun -
da ayrıca bir fa11l ve mad keyfiyettir. Şa,anı ıGkran · ca yeniden hayata ıelmlı 
de bulunmayıp ınonlm ıır. dır ki hükumeti Cumhurlye· 11tbl oluyoruz. 
ketlerin taıflyeat hakkındaka mizln her an ve her da - Sonra döndü, arkadaıı 
•hklma tabi buluamakta ol- klka gerek kanunlarımız ve Faruğa dikkatle baktı . 
duklarından anonim ılrket· ıerek ahvali umumiyemfz - Faruk, blltyormuıun 
lertn naııl ve De ıuretle hakkında ıöıterdlil eıerl te· ıu anda ıenl neye benzeti 
lnflıah edeceği ve tasfiyeleri ceddütten btriıl de elimizde yorum? imtihanını muvaffa. 
Din de ıureti icrası hakkında bulunan ve bütün ihtiyacı· klyetle vermlı, lıllrahate 
mevzua taall6ku itibariyle nıızı temine kifi olan tıca çekllmlı bir ünlverlıte tale 
btr Parça he1anatta bu?un ret kanunumuzda ıtrketlerln beıtne · 
majı faldeden hali ıarmt ıuretl tasfiyeleri de pek ha Faruk da: 
Jorum: riz bir ıurelte g6ıterilmlı- - Fakat aen de bambaı· 

De•let ıerveUni ve millet tir. ka bir intan oldun, Cavide .. 
in refah ve aaadettnl, tlca· Evet kooperatif ılrketlerl· " Çatık bakııh, hiç bir za 
ret, aanat, ziraat gibi ftç nln tasfiyesi anonim ıtrket· mao gülmlJen ıube müdü 
mlhtm kelimenin temin et· leıln tasfiyesi hakkındaki rünOn katibesi nerede? .. 
IDelcte oldutunu ıöylemeil abkima tabidir. Blnaena Doıyalar yılınına karıımıı 
zald addederim. leyh bir anonim tlrket lllca· olacak .. . 

B ret kanununun 442 et mad 
u b6yle olmakla beraber deıl mucibince: 

daha e•vel arzettıtım gibi 
pek büyQk bir kıymet ve l - Akdoluadukları müd· 

llemı ticarette oldukça eh detin hitamı 
emmlyetll bir mevki lt1al 2 - Makıadı tlrketln bu· 
eden kooperatif ve lım .. ed ıuln veya buıulQ imkanının 

k "> zevali 
tir etlerinin dOne kadar na 

3 - Sermayel tir ketin 325 
zaramızda kıymetleri tak-
d net madde mucibince ıüliıta-

lr edllmemlı ve ticaret ka-
nunumuzda bunlara hiç bir 
faııl ve mevaddı mahıuı 
ayrılmarnııtı. Bundan da ıar· 
fıaazar bu lkt t lrketten 
maada diier ı 1 r k e t 1 e r 
hakkında da ıuretl tasfiyeye 
dair üzerinde hiç bir eıerl 
teceddnt ıörGlmlyen köhne 
ttearet kanunumuzda mutta 
rlt bir ahkim ve biT uıul de 
mevcut deiildi . 

nanın zıyaı. 

4 - llt11edarının beı ki · 
fiden aıağı tenezzülü 

5 - Dayinlerin 443 ncü 
maddeye tnftlcan talepleri . 

ö - Şirket mukavele•ln· 
de bir aebebl feııh tayin 
edilmemlı tıe onun tahkiki 

7 - Şirketin dtjer bir ıtr· 
ketle birleımeal. 

8 - İflas . 
9 - 386 ncı maddenin 

Bu yilzden mahkemelerde kıımı evveline tevfikan he · 
nalına mıhına vurmak ıure 
ti ile karar verilerek muay · 
Yen bir uıul ve gaye takip 

Jeti umumiyece feıhine ka 
rar verllmtı olmaıı gibi se· 
beplerden biri ıle münfesih 

olur. 
lfliıın gayri eıbabı mez· 

kureden biri ıle tnfiıah eden 
anonim ıtrketlnln lnfiıahını 

müteakip taıf iye icra olunur. 
Tasfiye hakkında kollektif 
ıırketlerinln tasflyeılne da 
ir olan 213 ncü maddeden 
249 ncu maddeye kadar uz 
anan mevad ahkamının tat· 
bı k edileceğ i yine ticaret 
kanununun 453 ncü maddesi 
ikttzaaındandw. iptida ve 
lntlhaaıodan toplu olarak 
arzettlilm mevad içinde 233, 
237,242,243,244,245,246 DCI 

maddeler dahıl değildir. Hun· 
lar heyeti umumiye tarafın 

dan azil ve yertne aharı ta
yin o1unablleceğl 11tbı ala. 
kadarandan bir veyahut bir 
kaçmmın müracaatı (izerine 
esbabı makbule)·c binaen 
mahkemece dahi azil ve baı · 

Güldnler. Fakat ıonra Ca· Faruk aiaçlar içinde koıma 
vide an111ın düıünceli bir ta· ta baıladı . Ve ıel, aen de 
vır aldı: koı, beni takltd et, demek 

- Buna raf men yarın iıter gibi, arada ıırada baıı 
deill, oblr aün yine o doı· Dl çevirerek Cavldeye bakı-
,. y1ğ1nına tekrar gömüle- yordu. Cavide ona 1aklaıtı· 
cejlm. i• zaman o, au1a btr taıa 

Faruk, tee11ür(i gözlerin . çarparak ıendelemeğe baıla· 
den okunan bir ifade He: mıı ve düımemek için Ca-

N ı. videnln ellerini yakalıyarok e yazıa .. 
Dedi ve Cavideyl ıon de- onu da ıürüklemeie baıla-

recede güldürdü mııtı . 
_ Şu halde artık meı- Cavide ıülerek ltlraz etti; 

- Faruk, utanmıyormu . 
lekdaı ııfattle aempatlk de· sun? . . Koca bir erkek oldu
ğl l im. iun halde bir çocuk gibi 

- Hayır! Zaten orada zıplayıp hopluyorsun. 
hiçbir kimse sempatık ola · - Koca bir erkek deil· 
maz ki.. Um, yirmi iki yaıındayım. 

- Demek ki, itlnden bu B1lba11a bunu unutmamanı· 
kadar lirenl1onun, öyle mi? zı rica ederim. 

- İtimden ijrenmiyorum, Cavide: 
Hayatımdan nefret ediyor· - Unutmam, dedi. 
um. Fakat ıen anlayamazsın! Bir zeytin ağacının göv -
Ejer anlıyabtlmiı olıaydın.. desinde baıını bırakıvermlı, 
Faruk haksızhia uframıı bir ıözlerlnl kapamııtı. Faruk 
çocuğa benziyordu. dikkatle onu tetkik ediyor· 

Bunun için Cavide, dudak. du. Gözlerinin altındaki 

larına kadar gelen itiraz buruıuklukları, ağzının kö-

------·------------------------------kaları tayin olunabilir. Bun kifayet edecek miktarını bit· 
lar lüzum gördnklerl halde tevkif miitebaklılnl muvak· 
emvali tlrkete takdiri kıy · katen türeki beyninde tak
met için refakatlerine icabı ılm edebllır. Tasfiyenin hit
kadar ehlivukuf alabilirler. amanda evrak ve defatlrl 

Müfredat defteri ve plan mevcu da ıürekadan veya 
ço tanzim ve lmzaımdan ıon· hariçten tayin olunacak bir 
ra ıırketın bılciimle mevcu yeddi adle tevdi olunur. Ve 
dalı ile evrak ve def atirlne bunun tarafından on beı ıe· 
vaziyet ederler Şüreka müt ne hıfzedtltr. Bu huıuata it · 
teflkan karar vermedlkce Ufak hasıl olmadıjı ıurette 
taıfl ye memurları emvali yeddi adli mahkeme tayin 
ıtrketl toptan ıatamazlar. eder. [Ticaret kanunu madde 
Tasfiye memurlarının aala- 234.235 236,239,~50] . 
biyetl ya 1cırekl veya mah Kollektif ıtrketlerln ıu · 
kemece tevsi veya tahdit reli lnflıab ve taaflyealne 
olunabtlır. dair dıha ziyade mal6mat 

Tasfiye memurları nukudu edinmek_iıtiyen zevatın Uca· 
mevcudeden tlrketin müsbet ret kanununun 181 ncl mad· 
ve münazunflh dtyunu mu- dealnden 251 net maddeılne 
accele ve mileccelealyle ın kadar olan mevaddına mQ. 
reklnın netlcel tasfiyede ta- racat buyurmalarını tavıiye 
h ak k u ku mu h t 'e mel ederim. 
hukuk ve matlubahnı ifaya - SONU VAR 

- Çahomıı tah,Uler mt? etmtyormuıuouz? 
, •.............•.....................•............ " 
: TORKDILINtN ROMANI TEFRiKA NO: 67 : 

Grane ıaatlne baktı . 

- Çahnmıı, yahut taklit. 
Son iki ıene zarfında vu 

kubulon poıta kuru1elertnln 
batan huaızhldarına ııttrak 
etmıı denebilir. 

- Vay canını! Bayle ne 
kadar var? 

- Şlmdt1e kadar altı bin 
:olar kadarlık bulundu. Fa

at mOfetUıler itlerini he· 
naz bitirmediler. 

Grane baıını kaııdı 
- Bu, V eatlindın ıerma 

Jeılnln fevkinde bir yekun. 
dur. Şu halde bu tahviller 
onun heaabında naııl ıörül 
IDGJor? 

- Fakat hepıl meydanda 
detti . Ekıerııı Veatllndın 
ıabıi ıuGıterllerfne verllmtı 
Ur. 

Fınldeıteln talak alnını 
f Pek mendlltle ıildl. 

Grene hızla ıeyahat çan 
taaını kapadı. 

- Bu çok 11arip, dedi. 
Yarın ıabab bundan kendl
•lne babıederaenlz iyi eder· 
•iniz. 

- Rtıe haklkatı itiraf 
edeceıını zaonedlyormuıu
nuz? 

- Neden etmeıln? 
- Hetaplarda bir 01un o, .. D•ıt olma11nı tahmin 

-· Bilmem. Fıkrlme ka· 
lana, böyle bir ıey olaa idi. 
bize ıay lerdt . 

Efer kar11ının katı l ı de 
illıe .. . 

Finkleateln ıeyahat çan· 
taamı ıüzdü: 

Ne tHaf a aidtyorau· 
nuz 

Peorlaya gidiyorum 
- Veıtlindm idam edl· 

leceğl günün arifesinde .. 
Mükemmel fikir . 

Grane cebinden bir tel · 
graf çekerek avukata uzat. 
tı : 

Aıabileımeyinlz, ıı 

için oraya gidiyorum, dedi. 
Telgraf ıöyle idi: 
.. Uarp modeli otomatik 

Vebley ıon nisanda A P T. 
( 1) Brown de Salnt Louts 
Modaaatıldı. 

Varıtn11ton ıilah 
kumpanyası 

Peorla ili (2) de 
- Bu, bütün memleket 

terin ılllhçılarına aönderdt
ıım yüz kadar tel11raf a al· 
dağım tek cevaptır. 

- Neye yarftr? Kadını 
vurmuı otan tabancanın 
Veatllndın oldulunu zaone · 

( 1) • lllsurl hıikılmıti 
(2) - iltinuva lıükılmıti. 

• • • • • • • • • • • • • • • • a • o • 
1 : • • • • • • • • • • 

• • • • • • 
li • • • • ÇEViREN: Kemal Demiray ! 

diyorum. 
Graoe, fınkleııtelnln asabi 

bir ıaı\unlık içinde bulun 
maıına ıevlnerek cevap ver 
dl: 

~ Bu huıuıu pek çabuk 
teıblt edeceilz Bakınız, 

bugün öileden ıonra Veıt· 

landın rilvelverlnl buldum. 
Fınklealeln : 

- Buldun mu? Diye ba · 
ğırdı . 

Bu benim için çok büyük 
bir kuvvet. 

Ya nereden buldunuz? 
- Ştkago nehlrfnde 
- Nehirden mi! 
Şııkınhk içinde, Fınklea 

tein kendini yataia baraktı . 
- Bunu bına anl atınız . 

Grane bir eline çanta11nı 

aldı ve halı üzerine düımüı 
pardeıü1fi kaldırdı. 

- Htklye bir parça vod-

• , vlllmıl , fakat ılmdl bir taya. 
reye yetııeceğlm 

Bunu yarın anlatırım Bin 
bııı Lee, Villlamı kartuı 
bulur bulmaz rüvelver üze· 
r inde tahkikatını yıpıcak. 
V esti Andın ıllahının clnaye · 
te ait olup olmadıfını haber 
vermek için Peorlada Pere 
Marquette, oteline telıraf 
çekmelidir 

Yatağın altından ıapkaaı
nı çekerek, baıına geçirdi. 

- Ben, meıelenin halli 
bulunmuı kanaatindeyim. 
Şimdi size düıen vazife, ye 
nl dellller bulduiumuz tak· 
dtrde idamın tehirini temin 
etmek için vali ile anlaı· 
mak. 

Finkleateln: 
- Ooa bundan 

bahıettlm, dedi. 
- Zarara yok 

bir defa 

- E, vaktim yok , ta1a· 
re kırk dakika ıonra hare 
kel ediyor. Siz vali ile an· 
laıınız ve tahvillere alt ne 
vana hepılnt öirenmeie ça 
lııımz .. . 

Finkleıteln birden kalktı. 
- Siz bayan Veı\landı 

kimin öldürdüğünü biliyor 
muıunuz? 

- Bunu ılze yarın Peorla -
dan dönünce ıöyltyeceiim . 

Grane uzun koridor bo· 
yunca giderken, avukat ko 
lundan yakaladı. 

- Bana, yalnızca caninin 
apartmanı killtlt bırakarak 
nasıl dııarı çıkbfını ıöyleyl 
nlz. 

Bu mahirane bir hile · 
dır . Fakat hakikatte ıon de· 
rece basit . 

- Baıka bir anahtar ol· 
ıa gerek? 

Grane aıanıörün düim•· 
sine bastı . Şaıkın avukatın 

yüziln~ parmak~iı kapar 
ken: 

- Aıla baıka anahtar 
yoktu dedi . 

- Perşembe akşamı 
A kıam, ıaat 7,30 .. 

Grane 16ferlnln paraıı· 
nı verdi ve ıe,ahat çantaıı 
Dı karmun kaıketll bir m• · 

ıelerlnde ıertlmit 1tlr •a
zlyet alan iki çızs17ı, bir 
h ınız gibi, ılyah aaçlarıadan 
11ör ünmeie baıhyan bir kaç 
gümüı teli görüyordu Bu 
çehrede yorıun bir ıokunet 
hükümferma ıdt . 

Anıızın Ca v idenin elini 

ııkarak: 

- Ntçln Cavide? Diyin. 
ce, Cavide, hemen atıldı: 

- Bu . niçinler . neden 
icap etti, dedi. 

- Şuau ıormak lıUyor

dum: Niçin aen dalma böy · 

le yalnız kaldın? Neden ev· 
lenmedın? ..• 

Cavldenlo aizındaa 
bir "A ! ,, çıktı ve ellerini 

çekerek bakıılarını baıka 
tarafa çevirdi. 

- Bana ıGcendin mi Ca · 
vlde? .. 

- Hayır! Niçin ıilcene

ylm? .. Fakat ben de bu ıor· 

ıunuza acaba~cevap verebi
lecek miyim? Babadan, ana· 

dan ökıüz, büyfitGlmete, 
baktırılmaia muhtaç iki kO· 
çOk hemılre, onları ıeçln· 
dlrebllmek· için ıenç yaıta 
çahımak mecburiyeti.. Dal· 
ma onların lıtlkballnl dOıGn 
mek ve ıonra hiç anlama· 
daa, dünyadan blç~blr zevk 

kapmadan ıeDçhie veda et· 
mek!.. 

Faruk, kalbi ıızbyarak 
onu dinliyordu; ıankl Clvldeyl 

yeni görmt1ıı, yeni tanımıı 

ııbı mahlJetl anlatılmaz bir 
hlıle çenilmlttl· 

Bir kaç 1Gnlt1ık 111esunlye. 
tini geçirmek için geldlil 
bu yere Cavldeyl de 9alar· 
dağından evvell hlcllm ol
muıtu. Fakat bir erkek ka· 
dar ciddi •• adeta erkek 
leımlı olan bu kadının ta· 
blatı bir ıün zarf ıada ~ btl· 
ton bil tün deiltmlt, içli ve 
dert ortağı bir kız oluver· 
mitti · Bunun için dertlerini 
dökmek üzere kendlıl ılbl, 
dertli •• içli bir arkadaıa 

raıtladıiından dolayı mem -
nundu. 

- SONU VAK 

mura uzattı. 

- Peorla, d~dt 
Memur ona dedi ki: 
- Daha on dakıkanız 

var, üçClocO kapıya. 
Grane biletini aldı. Btr 

• Heraldand Exmlner,, aldı 
ve bekleme aalonuna otur· 
du . 

Gazetenin birinci Nhlfe· 
ılnde, Deloı Avery imzalı 
bir makale derhal nazarı 
dikkatini. 

' 'Son ilkbaharda kar111nı 

öldürdGiü için ölüme mab· 
kum edilen, Ştkaıoda lJI 
tanınmıı bir ılm1ar olan 
Robert Veıtllnd, yaran ıe
ce yar111ndan ıonra elektrik 
ıandalyealne 16tt1ırllecek. O 
bir gangıter ile bir haydut 
araıında yQrOyecek. Bunla· 
rın hiç biri kult1ıp arkadaı: 
ları deilldlr ,, 

Daha ötede Veıtllnd 
için harekete ıe9en avukat 
Charlea Finkleıtelnln telefon 
la müıterlıl namına lnf az 
blkmilafln tehirin• temine 
çalııtıiı, fakat valiye yeni 
bir delil ıöıtermete mukte
dir olmadıfı anlatılıyordu. 

Makalenin geri tarafında 

Veıtlindın, K.onnonun ve 
Varechanın hayatları nak • 
lediltyordu. 

- S0R0YOR 
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Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Bahkesir Şubesinden: 
Kazaıı 

Balıkeılr 

" 

Nahl1eıl 
lnındl 

" 

Mevkii 
Garen alanı 
Kara klllıe ve 
C6ren alanı 

Meaahaıı 

107,063 
13,785 

Hududu 
G6ren alanı yolu H6ıe1ln aja pınarı 
Sahibi aenet Ali Ömer tarlaıı 

Tapu Numaraeı 
14 
13 

Borçlunun lıml 
Osman oflu T opuzlarlı Alt 

" " " 

" " Görea alanı 36,760 Pınar sahibi ıenet Ömer matatlık 12 ,. ,. ,, ,. 

" " Kara klltıe 4,595 Halil Sarık6ylü ve Oıman ballara 15 ,. ,, " ,, 
" Gümütler 3,676 Abdullah, Muıtafa, lbrahlm, Çakmak dere 9 ,. • ,, ,, " 

2814 Numarala kanun tumQl6ne dahil takıltlendtrtlmlt borçlarını vaktinde T. C. Z~raat bankatına tediye etmediklerinden yukarıda enafı yazılı ıayri menkuller tahıtllemval 
Jolu ile satılmak üzere açık arttırma ıuretlle ve mezat kalmelerlndekl teralt dahilinde müzayedeye çıkarılmııtlr. Arttırma 24 • 3 • 938 tarihinden baılamak üzere yirmi bir gün 
olup 15 - 4 - 938 tarihinde cuma 1Gn6 aaat 10 da birinci ihale ye on gün sonra da ikinci ihalesi Balıkeılr Vlll1et Encümeninde yapılacak. Taliplerin daha ziyade malumat al 
mak Ye P•J ıilrmek üzere Jüzde IO teminat akçaılle Bahkealr Türkiye Cumhuriyeti Ztraat Banka11na bat vurmalara ve ihale ıününde Vilayet Mecllı ldareılnde hazır bulunma
ları lazımdır. Delllltye, ferai harcı v11alr maaraflar tamamen mütterlye aittir. 

Orta Avrupa Hadiseleri 
Karşısında Bulgaristan 

Antluıun uyandırdılı aklı· 
ler ılttlkçe fazlalatmakta· 

dır. J 4 ve 15 tarihli Slovo 
baımakalelerlnl buna tahıf ı 

etmlttlr. Blrlnclıinde Goı

podin Prof eılr Vladlkof, 

anıluıa tekadd6m eden ha· 
dlıelerln k11a bir tarihini 

1aptaktan ve umumi harp. 
ten ıonra AYuıturyanın çok 

elim aGnler 1atadıiını kay· 
dettlkten ıonra 1921 ıene
ılnde bilyGık Ye af ar f alz1ı 
bir lıtlkraz yaptıiını ve bö· 

Jlelllde ecnebi devletlerin 
flnanAl kontrolü altına ıtr· 

dJjlnl, bu paranın 3.4 ıene 

ıtbi kıA bir zaman içinde 

tamamen lıtthllk edlldlil nl 
Ye ekonomik krizin olanca 

ılddettyle Jlne ortaya çıktı· 
lını, bunu bir ikinci ve onu 

tla bir GçGncl lltlkrazm 
takip etUflnl.. Ve nihayet 

Avuıtur1anın borçlarını 
6 de m J y e c ek kadar 

horçlandılını anlatmaktadır. 
Muharrire 16re, bar1t mua-

hedeleri anıluı aleyhindedir. 
Franıa ve KGçlk antant, 

A.vuıtur1ayı maddi ve ma· 
nevi kuvvetli 16rmek lıte-

mezlerdt. ltalyada Alman· 
ya ile komtu olmak arzu

ıunda deilldl. Çankil; ıGnün 
birinde Almanyanın cenubi 

Tırol baklunda mGddelyatta 
bulunacafını çok 1 yl takdir 
ediyordu. Bu yerler mGnba-
11ran Almanlarla meıkfin· 
dur. Batucunda kuvvetli 
bir Almanya bulunmaktanıa 
z•1ıf bir Avuıturyanın bu
lunma11 müreccehtlr. lnıll• 
tere1e ıellnce: lnglltere de 
J•nJ thtlllfların me1dana 
ıelmeılnl lıtemektedtr. 

Binaenaleyh büUln bu dev· 
letler A•uıturyanın müıta
kll kalma11 formQlüne bal
lı bulunuyorlardı. Hatta bir 
zamanlar mGte•eff a Dolfuı 
ltalya1a dayanarak antluı 
ale1btnde kuvvetli bir mü. 
daf aa cereyanı uyandırmıt 
ve bu yüzden de 6ld0rül· 
mitti. Fakat hidlHler de· 
llttl, Avuıtur1ayı lae içinde 
bulunduiu krizden kurtaran 
bir devlet bulunmadı. Bu, 
AYuatur1alıları muazzam 
Alman ekonomlılnln kurta
racı ca:ılbeılne dofru ıGrQk· 
lGyordu. Muharrire ıare, 
antluı bir hldlıe defli, po
litik ve ekonomik aebeple· 
rln açtılı derin bir netice· 
fltr. 

1 S tarihli SloYada da Dr. 
Penakof, "Aotluıdan ıonra. 
bathldı bir yazııtyle Veraay 
•• S.n Jermen muabedele · 
rlnln •ntluıun aleyhlade bu· 

lunan maddelerini tahlil et
mekte ve Andre T ardlonun 
[La Palx] adh eaerlnden ba
zı parçalar alarak Franaanın 
Ye Akvam Cemiyetinin an · 
tluı hakkındaki fikirlerini 
telhiı eylemektedir. Muhar
rire ıöre, Tardlonun bu hu· 
ıuıtakt nikbınlfğf, Jak Ben
villn tlddetll bedblnhjlyle 
karıılnnmııtır. Çünkn: bu 
adam, tlddetli bir antluı 
aleyhtarı olmkkla 
beraber, Sen Jermen ve Ver· 

ıay muahedelerlnl zayıf bul· 
duiu cihetle, anıluıun za-

ruri bulunduiunu iddia et
mittir. Benvll müthfı bir 

Alman dütmanıdır ve Alman 

J&yı muhtelif küçük devlet . 
lere ayırarak parçalamadığı 

ve yine bütGın b1rakhiı için 
barıt muahedeleri ne ıtddet · 
le hOcum etmlttfr. Benvıle 
ıöre altmıı milyonluk bir 
Almanya, Veraay için en 
bü1ük hatad11 ve kendlılnl 

müdafaadan aciz bulunan 
bir Avusturya, her zaman 

Almanyaya döiülmtye ve 
onunla btrletmeye imade 

bir durum arzetmektedlr. 
M6ıtakll bir A vuıturyamn 

J•tamaıı için, Almanyanm 
da parçalanma11 ıarthr. 

Muharrire aöre, bGy<ik Al· 
man dütmanı Benvll, antlu 

ıun muabedelerlo bir bataıı 
ve müıalt teraltl ihtiva ey· 

lemelerl haaebiyle naaıl za
ruri ıörmltıe; muabedelerın 

çok tedlt ve ııkıcı teraltl 
JOzünden de anıluıun zaru· 

rl olarak hakikate inkılap 

edeceflnl törenler Ye dütü · 
aenler olmuttur. 

Bazı memleketlerin dip· 
lomatları antluıu bir emri· 
vaki olarak aöıtermek lıte 
mlyebtllrler. Bunda aerbeıt· 
tirler. Fakat politik fikirlere 
malik lnıanlar için anıluı, 
AYrupanın lıtlkrara ve uzun 
bir bar1ta dofru lnkltafı ıa . 
yılan zincirin bir halkaııdır.,. 

Bir Avuıturya aazeteıl, 
R e 1 c hı p o ı t, Almanya 
ile A vuıtur,anın blr
let meılntlen ıonra, her iki 
taraf içinde ekenomlk ba. 
kımdan, ha11l olacak fayda · 
ları mütalea edlJor, 

Bu yazıya aöre, Almanya, 
gıda maddeleri ihtiyacının 
yüzde 81 ini, Avusturya lıe 
yGzde 76 ıını, dabtlden te · 
darlk etmektedir. A vuıtur· 
yada tılenllen arazinin ya· 
rmnı, Alman1ada lıe yüzde 
30 unu otlaklar ve çayırlar 
tetkll etmektedir. Almanya, 
Avıturyaoıo, tere1aiı ve diler 
hayvani lltthıalltının Cazla-

1 - 3 - 89 
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11ndan lıtlfade edecek ve 
A vullur1a ıon zamanlar için· 
de et ihtiyacını kaf l dere
cede temin ettfil için, ilha
ktan ıonra, Almanyanın la
za et ithalat. artmıyacakbr. 

Arada mevcut ıümrük 
hudutları kaldmldığı zaman 

Almanya, Avuıturyanın od
un, kereste ve kiiıt iltlhıa

latından bol bol lıtlf ade ede
cek ve bu ıuretle döviz pi· 

lançoıunda ehemmiyetli tah· 
ılıat yapmıla muvaffak 
olacaktır. Almanya buna 
mukabil Avuıturyaya 181 ba 

hkları, zirai lıtlhıal aletleri 
ıun1 ıübre ıönderecektlr . 

Yazınm ıonunda, ilhaktan 
ıonra Bırletlk Alman deY· 
Jetleriyle Avrupanın cubu · 
bu ıarklılnde bulunan dev· 

Jetler araımdakl ticari m6 -
naaebatın ıerllemlyeceği btl -

aklı bu ilhakı derhal ve ha· 
rlz bir tekilde taıvlp eden 

deYletlere ehemml1et verJ . 
leceğl kaydolunmaktadır. 

Alman ıazetelerl, bu me· 
aelenln dııına Polonya tle 

Lttvanya ara11ndakl lhttllf 
dolay11lyle Vartova hüku· 

meli tarafından Kovnoya 
gönderilen nota muhtevi ya-

tınm ıonuncu htıkümet 1 ta· 

rafından kabul olunduğuuu 

mevz11ubahaetmekte ve bas· 
ta Dt. Dlpl. · Polttlıche 

K o r r eı p o n d e n z olmak 
tartlyle, u z u n ı e n e . 

lerdenberJ devam eden bu 
anlatmazhğın, nihayet ve 

barıt yollarlyle hallolunma· 
ıını, memnuniyetle kartıla-

maktadırlar. Şura11nı ilave 
etmek lizımd11 ki, Alman 

matbuatı, bu ihtilafın tarih· 
çeılnl çizerken ve bundan 

takriben 18 aene evvel ce 
reyan eden Vllna hadlıeslnl 
tedvir ederken, Polonyamn 
o zamanki hattı hareketini 
ve bugünkü noktal nazarını 
haklı ıöıtermektedlr. 

Vlma ıazeteıJ, 21,3,1938 
tarihli nüıbaaında enternaı· 

yonal durum bakkmda J•z
dığı bir baımakalede di
yor ki: "it bafta11ndan ıon· 
ra ıöz haftaıı ba•ladı . Al · 
man1a Avuıturyayı yuttuk
tan ıonra ıtyaaller birbiri 
arkaıııidan konutmaya baı · 
ladılar. 

Lttvlnofun ortaya altılı 

teklifin kabul edllmeılne 
imkan yoktur lnglllz batba
kanının beyanat., herhalde 
lnılltere efkarı umumlyeılnl 
tamamlle teıkln etmlt de· 
elidir. 8 . Blum, Franıanın 

ÇekoıloYakyaya yardım ede· 
ceflnl blldirmlı ve 8. Muı 
ıoltnt Avuıturya meıeleıln· 

de İtalyanın ılyaauıoı anlat· 
mııt.r . Anlatılan Aurupa 
deYl•tlerl Hluk kanlılıkla 
meıelelerl kartılamaktadır· 
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• - Balıktslr -................... : .................. . 
Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine 

lar. Polonya· Litvanya lhtl· 
lafına kartı aldıkları vaziyet 
bunu labat etmlttlr. 

Anadoludaki ltalyan ar· 
keoloji komlıyonunun ıefl 

profeıör Jülto Yakobl, Ka· 
padakya ve Paflagonyada 

meydana çıkardıiı tarlbt 
eıerler hakkında Atlnadakl 

İtalyan arknoloji enıtlttlı6n· 
de bir konferan vermlttlr. 

balyan 19rofe16rün bu ko 
nferanıı, karanlık kalmıı 

olan bazı noktaları aydınlat
mıt olduğundan çok ente. 

raıandı. Maale11ef bunun hü· 
IAıuıoı bile neıre ıazete . 

mlzln hacmi müıatt deitldır. 

Yalnız ıu kadar ıöyll1e· 
llmkl, Paflagonyada Pomq· 

lupollı yakınında bulunan 
kadim Amnlyanın içinde ve 

bu havalinln dlier nokta· 
larında yapılan araıtırma · 

lar Yunan medenlyetlnto or. 
ta ve yukarı Anadoluda na · 

ııl llerledtilnl aydınlatmak 
dalnmından çok entereıan· 

dır. 

Buna tliveten, İtalyan he· 
yetlaln Kapadokya Nl11aım· 

da yaptJğı arathrmalarmdl 
ehemmiyeti aılklrdır. Bu 

ıayede Ayloı Grlıorlyoıun 

vatanı olan Nazlaozoı tehrl 
meydana çıkrılmııtır . 

Birkaç 160 ıonra Balkan 
Antantının ekonomik · koaııe· 

yl latanbulda toplanacaktır. 
Yunan heyetinin tezini ha . 
zırlamak üzere devlet ban
kasında bir toplanta zepıl 

mıtllr. ~onHyde Balkan 

KATRAN HAKKI EKREM 
devletlerinin tktlıadl it blrll 
ltftyle münaıebetdar meıe 

leler görOtüleceitnden .,hem· 
mlyetl aıtkardır. 

lktlıadl meıeleler ılyaıal 
itlerden ehemmlyehlz de· 

illdlr. İktlıadl aahada da 
aynı aevlyeye ıelecek olur
ıak, aramızdaki rabıta ke · 
mal bulacaktır. 

Hamdolıun bütün Balkan· 
lıların da emeli budur. Hep· 

ıl müıterek menfaatlerini 
kavramıı bulunuyorlar. 

Be1oflundan yazılıyor: lı 
tanbul ünlvenlteılnln Yunan 

edebiyata k6raüıünün Atlna 
ünlvenlteılnden diplomalı 

Giritli Fazıl Nazmi Rukuna
klıe verllmeıl tekarrür et 
mittir. 

lıtanbulda hava ıığmak 
ları yapılmağa devam edil-

mektedir. Türk ıazetelerl 
Laleli camii mahzeninin 2500 
kiti alabileceğini yazmakta· 

dırlar. Ahnmakta olan ted-

birler meyanında harice bir 
tagım gazları temizleme el· 
hazları ıımarlanmııhr. 

Yapılan maaraflar hava 

~··••e••••••• .......... " 
i TÜRKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her • 
i ıün çıkar. Siyasal gazete •• ! 
: Y ılhiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylılı:400 • : 
e e 
: Say11ı: 3 • • 
: Günü ıeçmtı ıayılar 25 ! 
• k • • uruttur. • • • : ADRES: : 
: BALIKESiR TORKDILI : 
t.a •••••••••••••••• e••••• .. 

Bılıtaıir Sul~ Hu~uk 
Hi~imliğindın: 

Hazineye borçlu ve ma· 

halli ikameti meçhul 340 
ıeneıl Savattepe nahlyeıi 

müdürü Mehmet tayin olu·· 

nan ıünde mahkemeye gel· 

medlğlnden bakıada gıyap ka· 

rarının ilanen tebllilne karar 

verllmft oldufundan muha

kemenin muallik bulunduiu 

25 4-938 tarihinde ıaat 1 O 
da Balıkeılr Sıılk Hukuk 

mahkeme.inde bulunmadıiı 

veya kanuni bir Yekti ıön· 

derm~dJil takdirde gıyabın-

koruma verılılyle kapatıl . da muhakemeye devam olu
makta, olup, du ıene 530,000 nacaiı ilanen teblli olunur. 
liralık bir varidat ede edil· 
mittir. 

lıtanbuldan 1azılı1or: "Şe - tenkldde plyeıln reallteıl te
hir tlyatroıunda oynanan barüz ettirmektedir. Size aJ· 
Paudell Hornun (Fldanakt) nen ıaoderlyorum . 
namındaki eıerl, TGrklerln (Gazete bu tenkidin hu-
çok hoıuoa gltmlttlr. Bu llaaıını netretmektedır .) 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Bahkealr Mebuıu H. KARAN 

~ıkarım Genel Dırekt6rG: FUAT BiL' AL 

Baıımyerl: Vlllyet Matbaaıı - Bahketlr 


