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Balkan f'ıntantı İktisadi Konseyine işti-
rak Edecek Olan Yugoslav, Yunan Ve 
Romen Heyetleri Dün İstaı,bula Geldi. 
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Hariciye Vekilimiz Dün 
Mısıra Hareket Etti. 

DoktorArasPirede Yunan Başvekili 
General Metaksasla Görüşecek .. 
Hariciye Vekilimiz Cumartesi Günü Kahireye 
Varacak, Ayın On Dördünde de Şimendüferle 

Suriye Yolile Avdet Edecektir. 
Ankara, 6 (A A ) - lla · 

riclye Vekıltmtz bu aabah 
Muıra hareket etmtıtlr 

Hariciye Veki limiz B Tev 
fik ROıtü Araa vapur-

la önce Pireye uirıyacak ve 

vapurun burada kalacaiı 

altı ıut zarfında Yunen rl 

calıle temaılarda bulunacak 
tır. 

Hariciye Vekilimiz cumar 
teıı sabahı lıkenderlyeye ve 

aynı zamanda Kahireye mu
vaıalat edl'!!cek ve ayın on 

dördünde tlmendüferle ve 
Suriye üzerinden avdet ede -
cekttr. 

============-==---_.,--==== 

Atina 
Radyo istasyonu pazar 

günü açllacak 
Atına, 6 [Radyo} - Ati · 

na radyo istasyonu, bu ayın 
onundan itibaren servis ver. 

meğe batlıyacaktır latuyon 
Baıvekl) General Metaksaa 
tarafından büyük meratlm· 
le açılacaktır. Kırk ktıtlik 

bir orkestra, radyoda Elen 
havalar 

Amerik 
Harp malzemesi i~rıcatı 

Vaılngton, 6 ( A A.) 
Hariciye nezareti mart ayı 

içinde ıllah cttphane ve ta· 
yare ihracatı için verilen 
vesikaların lııteılnl neıret 
mektedlr. Su llıte mucthlo 
ce baılıca alakadar memle
ket Kanadadır:- Sovyetler 
Bırltğine 1.146.000 dolar, Ja
ponyaya 700 btnl tayareler 
için olmak üzere 893 bin 
dolarlık ~alzeme ihraç edtl· 
mittir. 

Habeş istanın 
ilhakını 
Tanıdık 

Roma, 6 (A .A.) - Kont 

Kahire, 6 (Radyo)- Roy 
ter Ajan11 yazıyor: 

Türkiye Hariciye Vekili 
8 . T evflk Rüttü Aru, Mı 

F ransızParlamentosu 
ıır ıeyahatınden latif ade 

Balkan iktisadi Kon
seyi Toplanıyor .. 

lalkan Anıantl i~tisadl ~-yine iştira~ edecek olan 
Yugoslav, Yunan va Romen heyetleri dün istan~ula geldi. 

Ankara, 6 (A.A.) - Bal- de perşembe günü saat 11 
kan Antantı ek<'oomik kon- de vapurla gelecekUr. 
ıeyJ ile Balkan matbuat kon Atlna, 6 (A A) - Balkan 
f eran11oa tıtırak edecek olan ekonomik konseyine tıtlrak 
Yuıoılav, Yunan ve Romen edecek olan Yunan heyeti 
heyetleri lıtanbÜla gelmtı hariciye nezareti mukavele 
lerdtr. ler dalreıl relıl Arglropulo 

lıtanbul, 6 (Huıuıi) ıun riyaıeUnde olarak dün 
Balkan Antantı ekonomik akıam lıtanbula hareket et-
1'onseylne tıtırak edecek mu mittir. 
rahbaı heyetlerden btr k11-
1111 ıehrimlze gelmfılerdlr. 

Ekonomik konaeyl açacak 
olan Adliye Vekillmtz 8. 
Şükrü Saraçojlu da bugün 
Ankaradan hareket etmlttir. 
Yarın ıehrlmfze gelecektir. 

Balkan Antantı ekonomik 
konıeyloin bu lçtlmaında, 
Balkan devletleri aruında 
denlzyollannın blrleıttrtlme 
•l nıeseleıl de görüıOlecek 
Ur. 

leranbul 6 (Huıusi) -
Yedt nlıan,da Yıldız aara 
Jında toplanacak olan Bal 
kan buın blrllil kongreılnl 
Dahtllye Vekflimlz B. Şük · 
rü Kaya açacaktır Buıün 
Ankaradan hareket eden 
B. ŞGkrQ Kaya, yarın ıabah 
buraya aelmtı bulunaca"ttr. 
Yunan nıatbuat heyeti de bu. 
RGn Ankaradan buraya ge 
l~cektır. 

Matbuat ı dareatnln ecnebi 
gazeteler büroıu ıefl Peri . 
ylldlı, A ttoa ajanaı direktö 
rü Veklarellls ve gazete mu

hurrlrleri birliği relıl Zari 
fııten mürekkep heyet de 
matbuat konferansına itti · 
rak etmek üzere keza lı · 
tanbula hareket eylemtıUr. 

Çekoslovakya 

T opra~lan üzerin~e dola
. ;an meç~ul tayare 
Budııpeıte, 6 (A.A .j 

Bir Çekoılovak gazetesi 
ıamalı haçı hamil bir ta· 
yarenin dün Çekoılovakya 1 
araılıl üıtüode görüldü - ı 
fünü ve Cenubi Bohemya 
dakl hava meydanı üzerin 
de pek alçaktan birkaç ker· 

Romen murabhae he1et1- 1 re ıe~llilnl yazıyor. 

. 

nda Gürültülü Toplantı 
Mali projesinin müzakeresi esnasmda hatipler hü~O

mate şiddetli hücumlarda bulundular. 
Parlı, 6 (Radvo) - Fran· 

ıız parlamentosu, buıı<ın öğ
leden sonra toplanmıthr. 

Tribünler, batlaobaıa do 
luydu. Saylavların ht:paı 

ııelmtılerdt. 

Parlamento refll B Edvar 
Heryo, ruznameyl okumut 
ve hükumetin mali projele· 
rlni müzakere mevktlne koy· 
duğunu ıöyledtkten ıonra 

maliye encümeni mazbata 
mu~arrlri Jayt Smlte ıöz 

ver mittir. 

Jayt Smit, küuüye ııele

rek, uzun beyanatta bulun 
mut ve hükiimetfn, it gö · 
rebtlmeıl için sene ıoouna 

kadar yirmi beş mtlyar 
Frank tahılıat latedlilnl 
ıö ylemtıtir. 

Bundan sonra 11ra ile ıöz 
ıöylıyenler, hükumeti tlddet· 
le tenkit etmlıler ve btnbir 
ledbır alındılı halde mali 
vaziyetin hala talih edilme 
dlğtni ıöylemtılerdfr . 

Hatiplerden Krojel ıöz 

ıöylerken bazı hadiseler ol· 
muı ve reiı, celıeyl Qç saat 
tatile mecbur kalmııtır. 

Sut 16,50 de tekrar cel
ııe açılmıı ve Krojel , pro . 
teıto makamında ıözüne 
devam etmlyecellnl btldtr 
mlıtir Bunun üzerine refı 
Edvar Heryo müdahale et 

mtı ve IUdal rica eylemlıtır. 
En ıonra Raıvekll Leon 

Blum küulye ıelmlt ve ıa-

B. Leon Blum 
at 19,20 ye kadar ıöz ıöy 
lemi§; Franıaom harici ılya

ıetiol ve dünya vaziyeti 
müvaceheainde alınma11 la
zımgelen tedbtrle-rl izah 
eylemtıtlr. 

Saat 21 de celıe on deki 
ka için tatil edllmlt ve mü· 
teakıben tekrar açılarak geç 
vakte kadar ma11 proje· 
lerln miizakereet devam 
eyle mittir. 

Komüotıtlerle Soıyaltıtler, 
hükümetln projeleri lehine 
rey vermei• kararlaıhrmıı 
lardar. 

Radikal ve radikal ıoıya 
lld partfıl, mebuılerını la 

tedlklerl aıbı hareket için 
ıerbeat bırakmııtır. 

MOzakereler, rece yarııı 
na kadar ıürmOttür . 

1 lngiliz Silahlanma Proğ 
ramında Müşkülat mı 
Sendi~alır ~irliği, siyasi İlialaalırdan môlhım olarak 

hütumeta karsı ay~ın vaziyet aldılar. • 
. - ~----. --~r-~ 

. 
" 

lnglllz Harp Gemileri · 
Londra, 6 (AA.) - Roy· rak yeni vazlyeU karıılamak 

ter Ajanımm öirendfğlne üzere lüzumlu olan tedbir · 
göre deniz lşçlloerl bir llğl fc _ lerı müzakere eylemelerini 
ra komitesi aılihlanma pro- teklıf elmlıtlr. 
ğramman tesiri için Mtlli Sendika retıl Laytel ıt
Müdaf aa Nazırı İnıklptn da· lahlanmanın hedefleri hak· 
Yetine kartı tenkit edici bir 
vaziyet almııtır 

Mtlli Müdafaa Nazırı loıkip 
yanında Meaal Nazın Bro-
•a oldufu halde mezkür 
ıendlkanın icra komltell 
aıalartle bulut muf ve ıılah 
lanma proğramının tearll 
keyfiyetini gerek patronlar, 
arerek lıçiler tarafından yeni 

kında tenkitlerde bulunmuı, 
ıtllh f abrtkalannca elde edl· 
len kirların tahdldtoi tıte· 
mit ve garanti meıeleılnl 

mevzubahı eylemtıttr. 

G6rünüıe nazaran ıendl. 
kalar blrllilnln bu aldıiı va· 
ziyet ılyaai m6talealardan 
mülhem olmaktadır. 

Milli MQdafaa Nazm in· 
gayretler ıarfını icap ettirdi ıklp buıQn patron mClme•· 
ğlnl kaydederek her iki ta · ılllerl ile buluıarak iptidai 
raf mümeaaillertnin toplana · mQzakereler yapacaktır. 

==========-====--=-----==-==-----=-===,,_,,--.......,.,._---= 
" " Ingiliz - Italyan Görüşmesi .. 

- -----
Müzakereler Müsait Bir Safhada Devam 

ı Edlyor. Muahede Muhteviyatı Hazırlandı. 
Londra, 6 (Radyo) - 1 

Royter Ajan11nın Roma mu· 
hablrl , lnılltere İtalya müza 
kerelerintn çok müıald bir 
ıafhada cereyan etmekte 

olduğunu ve muah~denln 
imzalanmak üzere bulundu

iunu bildirmekle beraber, 
ltalyanan, Arap memleket -

kada emelleri olmadıiına bı
rlbtrlerlnl t~mln ederler. 

lerlnde İngiltere aleyhine 
propaianda yapmamağı ta 

ahhüd ettiiinl bildirmekte· 
dir. 

7 - Uluelar ıoıyeteal kon
ıeyl toplandıktan ıonra İtal. 

ya imparatorlufu taadlk edl· 
lecekttr. 

8 - Kızıldenlz ıtatokoıu 
dejtımlyecektlr. 

9 - ltalya,. lnıllterenln 
ademi htmayealnt kabul et. 
mektedtr. 

1 O - Ftltıtınde, hlçbfr 
ıuret!e defltlklık olmıyacak-
tır. 1 Büyük Brltanya, 

bundan evvel akdolunan ı=========-====--===-
(C4'ntilmen Eıremen mua· 
hedeıJni nazara alarak ltal-

yanın Akdenlzdekı hakları 
nı tanımakta ve İtalya da, 

Akdenlzln, lnrlltere t9ln ha· 
yati bir yol olduğunu ka
bul etmektedir. 

2 - Tarafeyn, Akdeniz 
deki deniz üslerini mGteka -

btlen tanımakta ve b!rbtrlertle 
anlaımadan yeni üıler yap 

mamalı taahhüd etmekte 
dtrler. 

3 - SQveyt kanalının 
ıerbeetısl 1888 tarıhlnde ak· 

doluoan muabedeye bafhdır. 

4 - halya, Ltbyadakl lı• 
tıbk&matını tahdtd edecek· 
tir. 

S - ltalya, lıpaoyadan 
tamamen çekilecektir. 

6 - iki memleket, ıerek 
Avrupada Ye ıerekıo Afrl · 

·························~ 5 Küçük Haberler i 
~ ....................... ., 

* Nafıa Veklletı, Aaka
rada büyük bir potta ıarayı 

yapllrmafa karar vermlıtlr. 

* Balkan ekonomi ve 

matbuat konferan11 murah · 

h11ları yarın lıtanbulda Yıl· 

dız aara yında toplanacaklar· 
dır. * Valiler araaında bGyOk 
deilıtklılder olacafına dair 
çıkan haberler tekzip edil 
mektedir. * Belçlka hükOmetf, Vl

yaoadakl Belçika ort~ elçl
llflnl koneoloıluia tah· 
vll edeceflnl Berltne bllcltr. 
mtıtlr. * Eıkt loıthz Hariciye Ne· 
zm Edeo, Cenubi Frao .. dan 
Londraya dönmGıtOr. 
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Yabancı Gazetelerden: ,. 

Danzig Şehri Gittikçe SEHİR HABERLERİ ' .. -
önü yor mu .. 

Bir yabancı gazete mu ha· 
biri Donzlg hakkında ıu sa
tırları yazmaktadır: 

Dnnzlgl, general fon Ma 
kenzenln burada 17 ioci or· 
du kumandanlığını ettiği 

sıralarda tanımııtım. 

O zaman, refahla ve canlı 
bir ıehlrdl. Bütün dünyanın 
it adamları burada buluıu· 
yorlar ve günün bazı aaat· 
lerlnde en parlak üniforma
ların geçldreımfne burada 
f!lhld olunuyordu. Hanovr 
haralarmın kuvvetli atları 
tarafından çekilen yükıek 

tekerlekli arabalarda türlü 
üntformalı zabitler gezini· 
yorlardı. Mağazaların, aı 
tkar bir refeha delalet eden 
muhteıem bir manzarası var
dı, birinci ıınaf otellerde lo· 
kantalar nadiren tenbalaıır· 
dı. O zaman Danzlg zenıln, 
münkeıtf, gıbta edilen bir 
ıehlrdl. 

Tekrar bulunduğum tehir, 
blray da harbın kurbanıdır. 
Sulh, bura11nı, Almanyadan 
tamamlyle ayrı, Polonyanın 
denize indiği koridorun mü 
ntehuına teıktl eden bir ıer· 
beat ıehlr yapmııtır. 

Hadiseler mQsald cereyan 
etmlı olıaydı belki yaııya

blllrdi. Fakat, Polonyalılar, 
politik sebepler dolayıslyle, 
yirmi kilometre mesafede. 
bir baıka limanı teçhiz et · 
mitlerdir. Gidlnya ismindeki 
bir diğer limana Lehlıler ter 
clh etmektedirler. Bunun ne 
Uceıl ıu olmuıtu ki, on beı 
milyon tonluk bir kapasite 
arzeden Danzfg tehrl karnı 
nı tam manAılyle doyurmıtk· 
tan btle acizdir. 

Geçen ıene, Danzlk ve 
Gldlnya müıtereken on üç 
bin tonluk it yaptılar . Ada· 
let icabı, bunu aralarında 
müsavi şekilde paylatmalara 
icap ederdi. Esasen aktedıl 
mit olan muahede de bunu 
icap ettirirdi Fakat Gidin· 
ya limanı anlan payını aldı 
ve bu vaziyet, bugün neden 
haraplaıan bakımsız bir ıe · 
birde dolathiımızı izah 
eder. 

Artık Danzlgde garnizon 
yoktur; aıörülen nadır· üni
formalar S. A lar veya S S. 
lere aiddir. Ti.caret Jurmut 
tur ve bir ltçlnlo vasati üc· 
reli 50 Florindlr ( 35 lire). 
Gotik mimarisi ekseriya sisler 
le örtülü olan tehrln üzerin· 
de daimi surette bir hüzün 
hükum sürmektedir. Yeme · 
ğ! yediğim otelde, 120 
kiti alacak ıa 

londa, öğle yemeğinde on 
ve akıam yemeğinde dokuz 
ktıtydik. Yalnız Danzlgln 
220,0UO nüfusu vardır. Ser· 
best mıntakanın tam nüfuıu 
olarak 450,000 dit. Burası 
Polonyaya ait olan Hinler· 
landı tarafından harika 
keıllmi§tlr. 

Polonya, yiyecek ve et 
yecek itibarile tehrln bü 
tün lhtlyaçl rım dn sat· 
makta buna mukabil ondan 
pek az ıahn almaktadır. 
Tersanelerin bu sene hariç 
hes bma yegane gemi tnıa 
ttılıleri memleket Fransa 

olmu tur Danzlglller bundan 
tahassüs ve minnetle bahıet· 
~ekteler Fransanın kendile. 
rln.e itimada devam edeceği 
ni ümld ediyorlar Danzlgde 
yalnız dokuz f ranıız vardır 
Buol r daha muhtelif deniz 

nakliyat kumpanyalarının 

kömür ve bazı ham madde
ler tedarikine memur mü 
mesttUerdlr. 

Ağır ağır ölmekte olan bu 
ıchrfn vaziyetinde asıl hazin 
olan taraf ona yardım et · 
mek için hemen htçblr çare 
mevcut olmamasıdır Bug6n 
Almanyadan geltn bütün 
mallar gümrük resmine ta
bidir; bu itibarla Almanya
dan ancak zaruri ıeyler al 
anmaktadır. Harabi her ta· 
rafta göze çarpmaktadır 

Buıu&i servetler tebahhür 
etmftlir. Vaymar Almanları 
enflasyon yaptıkları zanıan 

onlara ltimad etmlı olan 
Danzlgltler servetlerinin ya
nımı kaybetmlılerdlr. Florin 
lerinl yarattıktan ıonra, ya · 
ıamak için onu, yarı kıy· 

metinde olan zloll ile aynı 
hizaya getfrmeğe mecbur 
kaldıkları zaman aynı iki· 
bete uğradılar. 

Bu huıulla yazılanların 
hilafına olarak, hiç olmazsa 
bugünlerde, politik thtlraa· 
göze çarpacak kadar tlddet· 
il değildir. Gerçi burada 
herkeı son derece Almandır. 

Fakat naayonal sosyalizmin 
nüfuzu sauıntııız ve gürül
t üıüz vukua gelmiıttr. 

Komünistler polıı tarafın 
dan lağvedllmtıttr. Diğer 

partiler de kendiliklerinden 
dağılmıı gtbldlrler. Burada 
S. A. lar. S. S. ler, çalııma 
kampları, kıt yardımı teıkı. 

latı, marksiıt sendikaların 
yerine kaim olan bir lf cep· 
heıl, bir "neıeden kuvvet,. 
organizasyonu ve tabii, hiç 
bir muhalefet tanım•yan ta
mamen otoriter bir rr.jlm 
vardır, tıbkı üçüncü Rayh 
gibi Diyet meclisinde nuyo· 
nal ıoıyallat parti 72 me· 
buıluktan 42 ılnl elınde tut · 
maktadır. Ayrıca katolik ve 
ıoıyaliıt partile 
rınden dokuz mebuı da on 
lara iltihak etmittir. İki ko
münfıt azalık iıe fıtlen orta· 
dan kalkmııtır. Ötekilerin 
de artık partileri mevcud 
deilldir . 

Antııemlzm mevcud de
ğildir, diyemem. Fakat bu 
Yahudi düımanlığı btlhaua 
Ruıyadan ve Baltık devlet 
lerlnden ıonradan gelmlı ve 
halkın zararına zenginleıme~ 

ğe ç lı§mıı olan Y ahudılere 
kar ı hts edilmektedir. Ge 
çen ılk teırln sonunda bazı 
tn.arruzlar da vuku bulmuı, 
Yahudilere ald otuz kırkma· 
ğaza tahrip edllmtıttr . Bu · 
nunla beraber, bu tf ratlar 
çabucak pollı tarafından ba1· 
tırılmıı ve tekrarlanmamıı
hr. 

Bugün Yahudilere lyHlkle 
baıkıı yere gitmekle daha 
iyi edeceklerini anlatmaya 
çalııılmaktadır . Yahudiler nü 
fusun ancak yüzde birini 
teıkıl eder. sonradan gelen 
lerln saym da fazla değil· 
dlr Fakat toptan kereııte 

ltcoretlnln hemen tamamı 

timdi Yahudilerin elinde bu · 
lunmaktadır 

Danzlgde artık neş ye 
yer kalmRmıı gibidir . Sabır · 

lı, çalışkan ve sakin bir halk 
gözleri kimbilir hangi lı 

ttkbale çevrilmiş, eükunnet 
içinde beklemektedir. 

.., , 
Bürhaniyede iki Ev Sahte ir Umumi 

Tamamen Y ndı.. Müfettiş Yakalandı .. 
Geceleyin her~esin uy~u~a ol~uğu suada çı~an yangı· 

mn ö~ü güçlü~le almdı. 
SaMe müfettiş, memle~ttin ~er türlü işlerini ~ontrola 
memur edilmiş. Oelih~ alameti görül~üğün~en Tıb~ı 

adliyeye gönderilece~. Bürhanlyenlo Kocacımı ma 
halleslnde bir yangın olmut 1 
ve iki ev tamamen yanmıı 
tır. 

Yangan, hapishane gardı 
yanı Feyzi oğlu Ahmedln 
kira tle oturduğu evde ge· 
ce yarısı ~ ıkmııtır. Evdeki 
ler derin bir uykuya dalmıı 
olduklarından yangın gittik· 

ce büyümüı ve nihayet ya 
nındakl Kunduracı Abdurrah · 

lngiliz Avam 
Kamarasında 
Tokatlafma 

Londra, - Avam kama· 
ra1ında dün çok gürültülü 
ve heyecanlı müzakereler 
cereyan etmtıtlr. 

Bazı tıçllerin, hükumeti 
valdlerlnl tutmamakla itham 
etmeleri üzerine celıe çok 
kürültülü bir ıekH almıt ve 
bu ıırada muhafaza&car Bo 
ver, ltçl mebus Şlovele, "Ni· 
çln La htıtana dönmüyorau · 
nu2?., Diye bağırmııtır. 

Bu ıöz üzerine Şınvel, Bo· 
verin üzerine atılmıt tokat· 
lamııtır. Sükunet hasıl olun
ca Bover ve Şınvel blrlblrl 
ne tarziye vermıılerdlr. 

lıçt partisinin hükfimet 
aleyhtarı takririnde mevcut 
umumi ıeçlm teklıfl hakkın · 
da Batvekil Çcmberlayn 
bu günkn vaziyetin memle
ketin bu kabil seçimlerle ka . 
nttırılmaaına müsait olma· 
dıfını bildlrmittlr. 

lıçt mebuslardan Arthut 
llendenon Noel Bekar Bayan 
Ratbon ve Corç Straus, hü
kumetin dikaatinl Muuolinl· 
oln 30 martta ıöylediği nu· 
tuk üzerine çekml§ler ve 
lıpanyada müdahaleyi ale· 
nen itiraf eden bu nutuk 
kar111ında hükumetin hattı 
hareketi ne olacağını ıor · 

murlardır. 
Straus, bu nutka rağmen 

Çemberlaynın ltalyan hüku · 
metlle müzakereye devam 
edip elmlyeteğinl de sor. 
muıtur. 

Hariciye bakanlığının par· 

lamento müıteı~rı Butler 
verdiği cevapta, ispanyada 
muharip olan her iki tarafın 
da dııardan gerek lnaanca 
ve gerek malzeme itibariye 
yardım ıördüğünün herke 
ılc malümu bulunduğunu 
söylemekle iktifa etmiştir. 

Straus, Mussolininin ili· 

rafının Kelloğ paktının ih 
li.li demek olduğunda ı srar 
ve hükumetten ne yapııcıı 

ğını btldirmeslni rica ettiği 

için , Butler, lnglliz hükume· 
tinin ademi müdahale polt 
ttkasıoa udık kaldığı ceva 
bını vermlıtır. 

Strausun diğer sualine 
Çembcrlayn ceva p vererek 
lngf ll:r. hükumetinin İtal y a 
ile müzakerelere devam ita· 
rarında sebat ettiğini bildir· 
mittir. 

manan evine de sirayet et 
mittir. 

Alet bu kadar genlıledlk · 

ten sonra etraftan görülmü§ 
ve hemen itfaiye haberdar 
ohınmuıtur. 

Yangın çıkan evdf'kiler 
o kadar aiır uykuya dalmıt 
lardır ki etraf tan koıup ge 
lenler kendilerini uyandır

mak için birhaylt uiraımıt· 
lardır. Her iki evdeki eıya· 
dan mümkün olduğu kadar 
kurtarılabılmtısede itfaiye 
ıle halkın bütOn gayretleri 
ne raimen evler tamamen 
yanmıı ve ancak )'angının 

önü bundan sonra alına bil · 
mittir. Zararın iki bin lira 
kadar oldufu tahmin edıl · 
mektedlr. 

Yangının ne ıuretle çıktı· 
ğı hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Sayın 
Yuddaş! 

23 Nlaan Çocuk bayra 
mı münuebetile Kurumu 
muz taraf andan 300 f aktr 
ve kimıeılz çocuk 2eydl 
rilecektlr. Bu haberi alan 
hayıueven bazı sayın al 
lelerin de ayrıca bir kaç 
çocuk geydirmek arzuıu

nu duydukları ve yardıma 
muhtaç çocuklardan bir· 
kaç daneslnln kendılerlne 
bildlrılmesi için Kurumu 
muza müracaatta bulun· 
dukları ıevinçle karıılan

mııtır. 

Bu hareket bize, 'mem 
leketlmizln hamiyetli ze 
vatı arumda bu gibi çok 
değerli itleri yapmağa ha 
zır olan daha birçok ıef 

katil alleleı in bulunduğu · 

nu hatırlatmııtır. Bu çok 
yerinde olan yardımın ta
rafınızdan da esirgenme
mesini ve kaç çocuk gey 
direbilecek iseniz lü\fen 
Ba lıkeairpalası bıtııtğlndekl 
Kurum Baıkanlığına blİ · 
dırmenlzi aaygılarımızln 

dileriz. 
Balıkeıir Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

Baıkanı: 

Dr. Kamil Seı1foğlu 

Ze~irli gazlardan ~orunma 
filimi tale~eye gösteriliyor 

Balıkeslre bağlı Beykö
yündeı kendisine umumi 
müf et lif ıüıli veren Hnıeyln 
Avni adında bir adam ya · 
kalanmıthr 

Hüseyin Avnlnln akli mu 
vazeneslnin yerinde olmadı
i• anlaoılmaktadır. Kendi· 
sinin; memleketin her türlü 
itlerini tedklke ve kontrola 
memur olduiunu ıöyllyen bu 
adam Bey köyünde halkı top· 
lamak ıurettle konferanslar 
vermek lıtemlftlr. 

Köy muhtarı , konferanı 

vermek üzere böyle bir mü
f ettltl umuminin geleceğine 

dair hiç bir malfimatı olma· 
dıf andan uyanık davranarak 

55 Ortaokul 
Acılacak 

J 

Ankara, 6 (Husuıi) 

Kültür Bakanlıiı yaptığı 
tetkikat nP.Uceıinde muhte 
lif vtlayetlerde yeniden 55 
ortaokul açmafa karar ver
ml~tlr. Bundan baıka hangi 
okulların çifte tedri1at yap 
maıı lazım geldiği de kültür 
direktörlerinin raporlarına 
göre teıbit edilecektir. 

-~:.

Dikkatsizlik Yü:unden: 

Göııende 
Bir çocuk 
Yandı. 

Gönen telefoncuıunun beı 
yaşlarında kadar bulunan 
çocuğu evde kimsenin bu 
lunmadıiı bir ıırada ıobada
ki ateılerl karaıtırarak oy
namağa baılamııtır. Sıçrı 
yan ateılerdc:n yavrunun üze· 
rl atet almıı ve çok geçme· 
den her tarafını kaplamııtır. 

Çocuk acı çığlıklar kopa· 
rarak evJn içinde koımağa 
baılayınca komıular imdada 
yctlımlılerd lr 

Fakat kurtarmak mümkün 
olamamıı, zava llı yııvru )'B 

narak adeta hömür haline 
gelmiş ve ölmüıtür. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmak 
tadır. 

Bir çuval buğ~ay çalmış 

Memurlara, halka göste 
rilmekte olan zehirli gazlar · 
dan korunma fillmlnin diin · 
den itibaren ilkokul talebesi 
ne göıterllmeılne baılan ı 
mıttır . 

Sındırgının Çelebiler kö· 
yünden Hüseyin oğlu Sadık, 
Küpeler nahiyesine bağlı 
Karamanlar köyünden Hur· 
ıtt oğlu Ahmedin pazarda 
bir çuval Jce.dar buğdft yıDı 
çaldığı görüldüğünden yaka· 
lanmıotır. Buğd y da buluna-
rak Hhlblne iade edilmiotır. 

Dün Gazı, Altıeylül, Alt· 
,uürl, Dumlupınar ilkokulları 
sabahtan itibaren ayrı ayrı 

postalar halinde Heılkevlne 

giderek filimi ıeyrctfJll§ler 

dtr . 
Filim, bugün de Kaye.bey, 

Narnıkkemal, Hacıilbey , 

Mithatpaf& okulların"' gös 
terllecektlr . 

Bir ~adm ~iğer bir ~admı 
yarala~ı 

DJnkçtler mahallesinden 
Ahmet kızı 30 yaılarında 
Emineyi bu mahalleden 
Muataf a kızı 40 yRşlarında 

Zehranın taşla kuloğın· 

dan on gün ııonre muayene· 

telefonla • vaziyeti alakadar
lardan ıormuttur. 

Resmi makamlar, bahıe 
dildiği telıllde biç bir mü 
fettlfl umuminin köylere çık· 
mıı bulunmadığını bıldirmlı ve 
hHıl olan oüphe üzerine bu 
adamm derhal yakalanarak 
getirilmesi için muhtara emir 
vermltlerdtr. 

Sahte müfettltl umumi 
ıehrlmlze getirilerek lf adeai 
alınmıthr. 

Fakat konuımaıından ve 
harekatından akli muvaze· 
nesinin yerinde olmadıiı zannı 
uyandığından tıbbı adliyeye 
gönderJlmek üzere nezaret 
altına alınmıthr. 

............................ 
! 23NISAN ! 
• • i Çocuk Haftasının ! 
: Başlangıcıdır. i 
'·······················-' 

~iUlRAnmu 
7 -Nısan-1938 Perşembe 

ÔGLE NEŞRİY A Ti: 
12.30: Piakla Türk muıı. 

klıl. 12 50: Havadis 13 05: 
Plakla Türk muıiklıi . 13.30: 
Muhtelif plik netrlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
17: İnkılap tarihi deuj: 

Üniversiteden naklen 18 30: 
Çocuk tlyatroıu ( Tilkinin 
marifetleri: ) 19 15: Spor 
musahabeleri: Eıref Şefık. 

19 55: Bona haberleri 20: 
Sadi Hoııeı ve arkadaıları ta
rafından Türk muılktıl ve 
halk ıarkıları . 20.45: Hava 
raporu. 20.48: Ômer Rıza 
tarafından Arapça ı~ylev. 

21: Radtf e ve arkadat -
ları tarafından klasik Türk 
muılklıl, (saat ayarı) . 21.45: 
Orkeıtra. 22: 15: Ajanı haber · 
feri . 22.30: Plakla ıololar, ope · 
ra ve operet parçaları 22. 
50: Son haberler ve ertesi 
günün proğramı. 

- Ankara Radyosu -
ÔGLE NEŞRlY ATI: 
12 30: Muhtelif plak net 

riyalı 1 ı 50: Pıak: Tfük 
muılkill ve halk ıarlnları. 

13. l 5: Dahili ve hnrlci ha 
beri er. 
AKŞAM NEŞRlYATI: 
18 30: Plakla danı muıl · 

klıi. l 9 15: Türk mustklıl 
ve halk ıarkılnrı (Makbule 
Çakar ve arkadaıları). 20: 
Saat ayarı ve Arapça neı 
riyal 20.15: Radyofonik tem· 
sil. 21: Fotoğrafcılık hakkında 
bir konuoma. Safder Şükrü. 
21.15: Stüdyo salon orkest
rası . 22: Ajanı haberleri. 
22.15: Yarınki prolram. ---
sini icap ettirecek derecede 
yaraladığı ~Hıayet olundu· 
ğundan tahkikata betlan 
mııhr. 

.. 
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l:!_ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
--------------

Şahsiyeti Olmıyan Cemiyetler 
YAZAN: 

Auukal Kaslm Sami PaylL 

40-
Sıyaai, dini, bedii, hayr i aleyh ıtrket bir milletin ru· 

cetnıyetler ile eğlence ve hudur. Terakki, tealı esa11· 
ldnıan cemiyetleri, asıl gaye· du. Bunun içindir ki tetkllatı 
si ikUııdl olmıyao cemiyet . eııaalye kanunumuzun 70 ncl 
ler nlzamnamelerlnde cemi· maddesinde (tirket Türklerin 
Jet olarak teıekkül nrzuıunu t a b 1 i hukukundandır. ) 
izhar etmekle ıahslyel lktl· DJyerek ıtrketlo hukuku 
•ap edeceklerfnl 53 ncü tabilyemlzden olduğunu göı· 
nııddede görmütlilk. İtte termlttlr. Kanunumuzun bu 
bu ıuretle ıahsfyet lktiaep suretle tavsl1eılne rağmen de 
etmesi kanunen mümkuo ol· maateeuüf her nedense bizde 
nııyao yahut henüz ıahsiyet ıtrket tam manl11 ıle hük
lkU.ap etmemlt bulunan bir ümferma bir halde değild r. 
cenıtyettn adı ıtrket hükmün Kanunu medenide gördil · 
de bulunduğunu da 55 ncl ğümüzden hariç olorak ga· 
hlıdde göstermektedir. yesl menafii maddıye olan 
· Şu hale nazaran cemiye. tlrketler esas itlbarıle ikiye 

le, mahıuı vasfı mümtaz ayrılmaıtır. Bunlardan birisi 
kendlılnde aaıl olamamakla ticari ıtrket , diğeri de adi 
adı tirket hükmünde kalı - firkettlr Şahllyet iktisap 
Yor· etmesi kanunen mümkün 
Mevzuunıuza flrket kelf olmıyan veyahut henüz ıah-

nıeıl girmekle bu çok mü ılyet iktisap etmemlt bulu 
hını kelimeyi ticaret v e nan cemiyet adi tlrket hük· 
borçlar kanunları noktasın mündedlr 
dan tetkik etmemiz lazım Adı ıtrketı borçlar kanunu· 
dır. Her ıeyden evvel ehem· nun 520 nci maddesinin ikin 
mlyetlnden babıettlllm tir el f ıkraeı (bir tirket ticaret 
ketın kıymet ve kudreti tah· kanununda tarif edilen ıırket· 
mln ve tasavvurun fevkln· lerln vasfı mümeyylzlerlnl 
dedir . haiz delilse bu bap ahka-

Gözlerlmlz önünde sema mına tabi adı ıtrket sayılır.) 
Ya ıer çekmiıceıtne yükıelen Diyerek tarif ediyor. 
binalar, bacalardan fııkıran Ticari ılrketler ise ticaret 
d u m an l a r l a tabaka kanununun 121 ncl maddesi 
tabaka bulutlar - t e 1 k ı 1 ne göre kollektıf, komandit, 
ettiren fabrlkelar, inıanları llmitet, anonim, koopera 
hava boı'uklarında kut gibi lif olmak üzere bet ne 
uçuran, dağları delip yol v 1 o l u p b u t i c a r i 

açarak yıldırım gibi geçiren ıtrketlerln ticaret kanunundrı 
Vaaıtalar, yer altında gizlen· kendılerJne hu teıekkül ve 
tnlı medenlyeU meydana nizamnameleri ve ünvanları 
çıka r a r~a~k h e r g ü n ve ıuretl f e11h ve infisah ve 
birer harikai fllm ve!aanat taafiyeleri ve def atlrl ticari 
vücude getiren kuvvetin bir yelerl ve ıubut delilleri vel 
tlrket oldujunu teslimde te· hasıl adi şirketten ayrılan 
reddüt etmeyiz. Evet dünyade bir çok vasfı mümeyyizleri 
gördüjümü-ı bütün harikalar mevcuttur. Adı firkete dair 
ancak bir ılrket kuvvet ve borçlar kanununun 5,0 net 
•ermayeıi ile meydana gel maddesinden 541 ncl madde· 
tnlı ve aelmektedir. Binaen 

- Fakat görelim . . . Ben 
buna hayret t'dlyoıum. 

Veıtlindın seıi boiazında 
dü~ümlendt. 

Bolıton: 
- lıte Vharton, diye 

haber verdf. 

Vharton yanakları kıp 
kırmızı, koıarak geliyordu. 

- Geciktiğim için müte· 
esslrirn, diye peltek bir ıes· 
le ıöylecdı . Ztra hafifçe ser 
hoıtu 

Müddeiumumi Ro11: 

- Vakit gecikti, Grane 
zamanında ıona erdirmek 
lıtıyorıanız baılamanız mu· 
vafık olur 

Grane, dizleri bayan 1 re 
ntıoonun kalçalerıne. surü 
nerek pervasızca direktörün 
b .. 

Urosu üzerine oturdu 

-· Delillerden bahı;etmc 
den önce bayan Veıtlandın 
katline alt vakaların heyeti 
umumıyealnl evvela anlata
caiun 

Direktör ~lrom kuru bir 
gülOıle: 

- Hiç bir deli1inlz yok. 
- Olup olmadığını göre· 

ceğız 

ller §eyden evvel cinayetin 
nasıl olduğunu tetkik edelim. 
Veatland bir aralık bayan 

Mıutınden oldufunu zannell· 

sine ka dar uzananmevad 

ğlnl bir telefonla kurnazca 
karı11oın evine ıiirüklendl. 

Strom sordu: 
- Telefon edildiğini tıbat 

edebilir misiniz? 
Müdrieiumumi Rou atıl · 

dı. 

- Bırakınız anlahm. 

Grane: 

Evvela herıeyı yeni 
den nnlatmnğı isli) orum, bu 
anlettı\dar:m vakaların ha 
kiki tarafı de~ıldlr Onun 
için Vestlanda telefon eden 
kim olursa olsun onu bu
hal hıddetlendtrdl ve derhal 
karıııntn evine gitti Orada 
ıiddetli bir nıünakaıa oldu. 
Bu kavganın gürültüeüoü 
asanııörcü Tomy lşltmiı. 

Ve11t landın anlatış na göre 
karısının apartmanını ı 2 40 
da terketmfo, Shuttle rüvel
ver ıeslnl 12, l O da duydu

ğunu ıöy lemtıtir. 

Fakat bay Boleton, bu 
gece vukubulan ııaat farkını 
ait mühim bir hatayı buldu 

Bolston: 
- Voodbury ile b n h · 

tayı bulduk, dedi. 
Tabanca halıikatte ~a · 

al ı, 10 da Veıtlandın vden 
ayrılııınd n yarım saat on· 
ra atı l mıı fakat bizim tçfn 

kıymeti yok Çünkfi V eıt 

Bah~esir Ticaret Va 
Sanayi O aasından: 

~§ T ü r k d i 1 inin Hikayesi 

Balıkeıir vilayetinin Ka · 
raoalon mahallesinde (56) 
numaralı evde oturan Tür 
kiye CumhurJyeU tebaasın 

dan olup lbrahlmbey camii 
civarında Yeıllli sokağında 

( 16) numaralı dükhanı ika 
metgahı ticari ittihaz ederek 
937 yılındanberi her nevi 
emtia ve taahhüt lşterl ticare 
tlle ııtıgal ettiğini beyan 
eden Ali Oıman oğlu Alinin 
ünvanı ticareti bukere 
(Ali Osman oğlu Alt Şayak· 
cı) olarak teıçll edildlğl gi · 
bl bu ünvanın imza ıekli de 
Türkçe el yazıstle (A Şa · 

yakcı) olarak ticaret kanu· 

Allaha lsn1arladık~~~ 
Ç< viren: M. Enver ~;011uşoğlu ::=; ~ :=;: 

nunun 42 inci maddesine 
göre Balıkealr Ticaret ve 
~anayı Odasınca 961 sicil 
ıaymna kaydedildiği iliin 
olunur. 

ilin numarası: 223 

dında izahata kafiye mevcut 
bulunmakla burada tekrarı 
nı zait addederim. 

Mezkfkr 55 nci maddede 
ıahıiyet ikttaap etmesi k · 

nunen mümkün olmayan lba· 
reıl ile vazn kanun 50 ncl 

maddeyi kaadetmemektedlr. 
Mezkur 50 net madde de 

adabı umumlyeye muhalif 
olarak teıekkül eden veya 

teıekkül ettikleri sooradan 
anlıoılan cemiyetler hakim 

tarafından fesih ve emvali 
nln h a z f n e i devlete 
intikal edeceğini görmüştük. 
Burada ise nizamnameleri 
tamamen veyahut kısmen 

yaztlmamıı l:ıulunmaaı veya 
hut cemiyet esasından olan 
toplu olarak teıekkül ede· 
meml§ olmı\81 veyahut ce
miyet uzuvlarının gaye hak 
kındaki fikir ve maksatları 

bir noktada içtima edeUJe· 
ylp yekdiğerine muhalıf 

maksat ve gaye tllklp et · 
meleri ile ıahslyet iktisap 
edemtyeceklerl kastedilmek
tedir. 

- SONU VAR -

lkı doıt yemeği bitirmek 
üzereydiler. Lokantanm pen
ceresinden halkla dolu olan 
caddeyi seyredi)orlardı. 

Tatlı yaz gecelerinin ılık 

havasını h ie&edlyor, geleni 
geçtnl ıeyıettıkçe onlara da 
gitmek, parlak ateı böcekle. 
rinln ve mehtabın aydınlattığı 
ırmak kenarında yaprakla 
rın altında bülbül sesi din 
lemeie gitmek arzusu uya
nıyordu. Derin bir iç çeke· 
rek biri diğerine: 

- Ah! Ne yazık ki lhti. 
yarladım. Vaktiyle böyle 
gecelerde içimde bir ıe) ta
nın kıvranııını hissederdim. 
Fakat bugün benim için 
maziyi hasretle yadetmek
ten baıka ne kaldı ki. 

Ah hayat .. Ne çabuk geçi · 
yor .. 

Saçları dökülmü11 kırk ya
tlarında lrlyarı bir adamdı 
Hemen hem n aynı yaıta 

olan, fakat daha ziyade zaif 
olan dtlert: 

- Dostum! Ben dünyaya 
doyamadan ihtiyarladım. Ben 
her zaman için oen, ıatır 

bir adamdım İnsan her gün 
aynaya bakana zamanın 

çehresini nasıl ltledtğJni bt 
lcmtyor. O, lnıan yüzünü 
o kadar yavaı yıprandırır 

ki hissetmek bile kabil ol 
maz. İtle bunun içindir 
ki kederden ölmüyoruz 
Nasıl yıkıldığımızı anlıya 

bilmek için altı ay aynaya 

bakmamak lazım. Ya kadın · 
lar! . Dostum dütün blrkere 
bu huıuıta onlar ne acına 
cıık zavftllı mahülklardır 

Onların bütün aaadet, kud 
ret ve hayatları ancak on 
ıene süren gOzellıklerfne 
bağlı değil midir? Ben! Evet 
hiç oilphcslz hl ben ihtiyar 
ladım 

Elit yaılarında iken ken 
dimi bir delikanlı kadar 

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,ta 
: TÜRKDILININ ROMANI TEFRiKA NO: 71 : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ı: 

ı = il 

• • • • • • • li 

• 
ÇEViREN: Kernal Denıiray ! 

landın karısının apartmanın· 

dan çıktığı sahtln l • ıbltlne 
hiç bir ıahıt yok 

Müddeiumumi tıuıdık eder 
gilıl bir iıaret yaptı: 

- V eatlandın çıluıındnn 
sonr. , çıktığı >erde gizlenen 
hakiki katıl apartmana gir 
dı ve V stlfrnd ateş etti. 
Onu otomatik b ir Vebley 
ile öldürdü Fal·at poll&ln 
unnetllğl gibi Ve t l andınki 
ile deaıı. Buna eminiz Çün· 
kü bınbatı L~ .. , Vestlandın 
nehirde bulmuş olduğumuz 

rüvelverl üzerinde tetkikat 
vaph. 

Müddeiumumi: 
- Bu meseleyi blnlıeıı 

Lee ile evvelce rnüns kaşa 
etmiştim . Strom ve ben iki 
mlzde, i'ldia m kn mının bu 
hueustn aldanmıf olduğuna 

kanilz 

• - Ya kati li apartmandan 
n sıl çıkarıyorsunuz . diye 
Strom sordu. 

Grnne bir kağıt çakısı 

ile oynıyaralc: 
-· Bu bahse bilahare dö 

neceğlm, dedi. 
Katı l çıktı 'e ertesi gün 

Veslandm Veblc ylni çaldı . 
Vestlôndı mücrim gösterm k 
için onu yok etmek lazımdı 
Fakat katil cinayetten vvel 
bunu çalmak tehlike ine 
atılmıyor. Ztra bu yok oluı 
Vestlandın füphelerlnl uyan · 
dırablllr ve o bunu pohıe 
haber verebilirdi. 

Ttrom: 

- Bır roman yl\zmağı 
denlyehilirslnlz? Dedi. 

- Veıtlandı suçlulandır· 
ınak için üç ehemmiyetli 
delile sahlptık Bırlnclsl, ci 

n yet için bir Vcbleyfn kul-

zinde hissediyorum. Ken 
dim de hiç bir eksik 
lilc duymuyor, bilakis ıaad • 
tfme inanıyordum . 

Altı aydanbcrf beni mah
,·eden lnklrazımın haberini 
basit bJr ıekllde aldım . 

Bütün erkekler gibi, her 
zaman it ıkhm, amma esas 
olarak hayatta bfrkere sev
dim . Bunden on iki ıene 
evvel, ona deniz kenarında 
raetlamı§hm . 

Sabahları banyo saatinde 
bu plaj kadar güzel bir yer 
bulmak imkansızdır. 

Orada güneş, mavi deniz 
ve tepelerle kucaklaımaktan 
bıkmazdı, Orada her ıey 
ıeo, sevimli ve yilze rülen 
bir lf ade taıırdı 

Ekseriya ıuyun kenarına 
oturup yüzen kadınları sey
relmek adetti. Onlar genlı 
havlularına bürünmüı iner 
lerken küçük dalaacıldarın 
beyaz köpükcüklerl ayakla 
rına deyince kıvrak bir ha
reketle omuzlarındaldnt ke . 
nara atar, küçük adımlarla 
ara ııra Utrlyerek, kıaa kı. 

ıa iç çekip suya dalarlar
dı. Çok zaman ıuda fazla 
kalmazlar, boğazına kadar 
dalıp çı\tarlar. Bu genç ka . 
dını ilk defa orada görmüı 
tüm ve daha tik görüıte 
hayran oldum. 

Çok güzel ve aıkı bir vü · 
cudu vardı. Bazı çehreler 

vardır ki insanı bir bakı§ta 
ıaraar ve bütün ruhumuzu 
lıttla eder, bana öyle gell 
yor ki böyleleri yalnızca 

sevilmek için yaratılmıılar· 
dır . Onu görünce ruhumda 
bu sarsıntıyı duydum . 

Beni ona takdim ettiler, 
§imdiye kadar hiç duyma . 
dığım hislerle ona batlan · 
dım Bakıılarlle kalbimi 
eziyordu 

Bir kadına esir olmak bıt. 

amlma11 ve markaaı bulunan 
rüvelverinln kaybolması lkın 
clıl yalnızca V eetla odın ve 
kendi ano.htarıoı kullanabi-
leceği kanaatini uyandıracak 
tarzda apartmanm kspalı 
bıralctlma hileıl. ÜçGncüıü 
tııblp adliye Veatlandın gii 

ya karısının ~vlnde bnlundu
ğu bir zamanda cinayetin 
vuku bulduğu netice ini bul 
duran saat meselesi. 

Müddeiumumi: 

- Bunların hepsi pek 
güzel, fakat cinayet sesleri
ni ne yapıyorsunuz? Dedi. 

Grnne, bayan Brentinoya 
gülerek: 

- Bu iki dane idi. Katil 
Ve tland v karnından kur 
tulm k lsUyordu. O, bayan 
Ve,tlandı öldürmeyi ve ko 
casını elektrik Hndalyesll'e 
oturmağa mahküm etmeli 
muvafık buldu, dedi. 

Bolston: 

- Bu ıuretle bir taıla 
iki kuı vurdu, diye mml· 
dandı . 

:>trom müıtehzl bir eda 
ile: 

- Bravo, dedi. Bizi tat 
min ettınfz... Bey Vestlnn 

1 dın yerine elektrik sıınde l 
yeslne gönderebilmemiz için 
yalnrz mücrimi göıtermek 

TEŞEKKÜR 
Al ıouurl mektebi talebe 

terinden sevgili kızım Ay· 
ıelin vefatı dolaylııle öğ· 

retmenlerl ile mektep ar· 
kadaılarına ve cenazesi tö· 
renine ltllrak etmek lut
funda bulunan arkadaıla-

rına minnet ve ıükranla
rımı suuarım. 

D. D. Yolları 3 fincü 
lıtetme Ht'klml 
lbrahlm Akıncı 

seniz ne kadar tatlı ve kor. 
kunç birıey. Bu hemen he· 
men bar tıkence ve aynı 

zamanda lnanalamıyacak ka
dar büyük bir saadettir. 

Bakııı, gülüıü 1 rüzgarla 
titrJyen saçları, yüzünün 
bütün kQçük çizgileri. hat
larının en ufak bir hareke
li beni sarsı1or, ıaıyedlyor, 
çıldırtıyordu Hareket lerl, 
göz kamaıtıran bütün hali· 
le beni kendiılne bağlamııtı. 
Ah! O, ne kadar genç, güzel 
ve sevimliydi, bilseniz ben 
de onu ne kadar severdim. 
Diyebilirim . ki o bizzat 
gençlik, güzellik ve zarafe
tin kendisiydi. Hayabmda hiç 
bir zaman bir kadının bu 
kadar güzellik, incelik ve 
ıevlmlthkle yuğrulmuı oldu· 
ğunu ıörmemlıtim . 

Minicik kulaklarındaki 
tatlı kıvrımları, burnunda· 
ki tenasübü, dudaklarındaki 

hareketi, yanaklarının kı•

rımmdakl fifal edici güzel· 
llğl ıtmdlye kadar hiç btr 
yerde görüp hayran olma
mıştım . 

BJr:lıkte geçen günlerimiz 
üç ay ıürdü ve ıonra ben, 
kAlblm ümltalzlıkle dolu ol· 
arak Amerlkaya kareket et· 
mek mecburiyetinde kal
dım . 

Fakat onu bir türlQ unu. 
tam dım 

Yanında oldu~um gibi, 
uzakta da bana ve ruhu· 
ma sahipti Seneler birbiri· 
nl kova ladalar, yıllar geçli. 

(SONU YARIN) 

kaldı . 

Grane Oıcar Havermeye· 
rl tıaret ederek. 

- Onu bize göıterecek 

birini getirdim . 

Btr kaç daktkadanberl 
bayan Breolino, Bııverme 

yeri gözden kaçırmıyordu. 

Grane müddeiumumiye 
hitap ederek: 

Bayan Vestlandı bir 
harp modelt Vebley tle öl· 

dürmek için, kattlln bundan 
bir dane satın alması lazım
dı . 

Burada bulunan liay Ha
vermeyer, Peorlda Vaıiog • 

ton silah kumpanyası me· 
murudur O, bayan Veıtlin· 

dm öldürülmesfnden iki gün 
önce, katile harp modeli 
bir Vebley ıatmıt. 

Havermeyer sakin duru · 
yordu. 

.... Oscar, sizden ıllah al · 
an bu odada var mı? 

Httvermeyer: 
- Evet, dedi. 
- Onu gösterir mlalnlz? 
Havermeyer kapıya dol· 

ru yQrüdü 
hhamkar bir parmnk lıa 

rctıle Bolstonu gö tererek: 
lfte bu! Dedi. 

SÜRÜYOR 
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Gönen icra Memurluğundan: 

Gayri mın~ul açık arttuma ilim 
Ctnıi MeYkU Mıkdarı Tektlrl 

D E Lr. Kr . 
Tarla Katekulle 9 00 60 00 

.. Batlık g 00 80 Oo 

" " 9 00 90 00 

• Köy cf Yarı 5 00 50 00 

Hudud 

Do, Yakup, batı Ha· 
ıan, poyrazı Pire Muı

tafa , kıblesi Halil 
Do, yol, batı çay, 
poyrazı mera, kıblesi 

Btgalı Bayram. 
Du, Mevlut, batı: 

kıble yol, poyrazı: 

Kara Hasan. 
Do, mera, batı Sa 
fiye , poyrazı: Ali , 
kıbl~ıı İılam. 

Hane, ha· K6yde 794 metre 40 00 
len ıamanlık 

Sa, Ahmet oilu Oa· 
man, ıolu önü, ar-
kası yol 

ltıala Mercan oflu Zekerlyadan Mlıakça Karyell lı
kender oilu Alt Gırılne devren ve temhken masraflarla 
blrltkte (350) llra borçlu aynı karyell olup halen Mani. 
ıanın Horoz köyünde oturmakta olan Tahir karııı Arzu 
•e oiullara lımall ve HQaeyin ve kızı Hamidenln haciz aL 
tında olup paraya çevrllmeıl mukarrer hudud, mikdar ve 
1emlnh 6ç ehli vukuf tarafından biçilen kıymetleri yuka
nda 1azıh beı parça aayri menkul 2280 ıayalı kanun hü· 
kimlerinden hariç olarak açık arttırmaya konmuıtur . 

1 - Açık arttırma icra dalreılode 5·mayıa-938 tari
hine raatlıyan perıembe ıünQ ıaat 14·15 kadar yapılacak . 
tar. 

2 - Buaa alt ıartname icra dairesinde herkeafo ıö · 
rebUmeel için 25 alıan · 938 tarihinden itibaren açıktır. 

3 - Arttırmaya lıtlrak için muhammen kıymetin yüz
de 7 ,5 ntıbetlnde depo akçeıl veya milli bir bankanın te· 

mlaat mektubunun dal~emlze •erilmesi lizımdır. 
4 - Gayri menkuller üzerinde ipotek ve irtifak hak· 

kı aahlplerlle dlft!r alikadarların faiz ve masrafa dair bfr 
iddia oluaduiu taktirde tlln tarihinden itibaren yirmi 
ıGn itinde ••rakı mOıbltelerıle birlikte dairemize müraca· 
atları icap eder. Alul taktirde hakları tapu ılcillne lıtlnat 
etmt1enlerln ıataı bedelinin paylatmuındıo hariç b1ra
kıhrlar. 

5 - Gayri menkul üç defa baiırıldıktan ıonra en çok 
arttaranın Oatlnde bırakılır. Şu kadar ki muhammen kıyme· 
tin 1Gsde 75 ini bulmaz veya ıaht lıtlyenln alacaiaoa 
rtlchant olan alacakla bulunupta alacaiı bu gayri menkul 
tle temin edtlmlı lıe bunların alacaklarının mecmunu ıeç 
meıl ıarttır. Bulmasıa arthranın teıhbndü baki kalmak 
ka1dlle arttırma onbeı ıGn uzatılarak 2 inci arttırma 
20·may11 .g38 cuma ıfloü aynı saatte yapılarak rehinli ala
calılar hakkındaki takyldata rlayeten en çok arttıran• 
ihale edilir. 

8 - Sahı petfndlr. OıtOnde bırakılan alıcı ıaht be
delini derhal veya verilecek mehlet içinde vermezıe ihale 
bozularak kendinden en yükıek tehltfte bulunana, bu da 
razı olmazıa 15 ıün müddetle tekrar ıalıt• konarak en 
çok arttırana vertltr ve iki arttırma ara11ndaki fark ıeçen 
ıOolerln yfizde 5 f alz veıalr zararlarla birlikte hükme 
hacet kalmazaızın alıcıdan dairemizce tahıll edilecektir 
Tapu ferai harçlara, dellilye, ihale, pul eıman alıcıya ait· 
tir. Verıt, ıatıt tutarından ödenecektir. llln olunur. 

811d1rmı icrı Mımurluğun~ın: 
Deblekl k6yDnden M•ıta· dut 25 dönilm 100 lira 

fa oflu lımatle 252 lira kıymetinde olan üç tarlanın 
borçlu Kayacık köyiinden tamamı ve rehin fazla11na 
Hacı Ômere izafeten vere· tamtl olmak ilzere paraya 
Mlerl kar111 HGrmüz ve çevrilecektir· 
oflu Haıan ve Eyup ve Bu gayri menkuller ilze 
lımall ve kızı Zehra ve Ha . rinde rehin hakkı olanlarla 

ticenin tahta hacze alınan 

Kayacık kar1eslnde Arpalık 
meYkllnde ıarkan. yol, ıar· 

ben Kırt Mehmet, ılmalen 
Ahmet pehlivan ve lımall, 
cenuben Baadırma yolu ile 
mahdut 7lrml beı d6nlm 
200 Ura kıymetinde tarla, 
ve Murat baym mevkUnde 
ıarkan dere, ıarben boz ha 
it ve Keçeci Mehmet ııma
len dere ve Murat ve cenu · 
ben yine dere olup ıark el· 
b.Undekl dereden .ıarp ci
hetindeki boz halt yere ka · 
dar 440 halYe olan 36 
d6n0m Ye 100 llra kayme · 
tinde •• Dua yerlerinde ıar· 
kan Bayram kar111 ıarben 
Oıman ılmaleo Hacı Ômer, 
ceaulten Abdullah ıle mah 

irtifak hakkı ıahlplerloln 
ve faiz ve masrafa dair td 
dlalarını evrakı müıbltelertle 
20 ıün içinde kra dalreılne 
btldtrmelerl ve haklara tapu 
ılctllerlle aablt olmadıkça 
ıatıı bedelinin paylatma11n
dan hariç kalacaklardır. 

Sataı 28-4 938 salı ıaat 
15 de yapılacaktır. Ancak 
1atıt ıünü verilen bedel 
tahmin olunan kJymetln 
yüzde yetmlt betini bulmaz· 
ıa arttırma ! 3-5-938 cuma 
ıünn yine ıaat 15 de icra ve 
lfllı kanunu hlkümlerl daire 
ılnde 'e birinci arttırmada 
ıon arttıranıo taabbndG ba 
kf kalmak ıartlle ıatıı yap 
ılacaktır . Tallp olanların 
937 462 ıayılı doıyamıza 

müracaatları illa olunur. 

TOltUILI 7 NiSAN 1111 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

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

1 

1 Memnun BırakJ/ır. 

Sayın Müşterilere Her Hususta Suhulet 
Gösterilir. 

ADRES YEŞiLLi iPEK SOKAK N o: 11 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - 'f emdlden açık eksiltmeye konulan it: Ayvalık
lzmlr yolunun Altınova - köprüıü araımdakt k11mın teı· 
vlyel türablye ve kaldırım JntaatJ elup ketlf bedeli l9761) 
lira ( 16) kuruıtur. Muvakkat teminata 732) lira 9 kuruttur. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardar: 
Profil , arzani maktalar , takip ve tahrik türablye cet-

velleri , 
Mesaha, keılf, vahldt fJyet cetveli 
Eluiltme ıartnameıl. 
Mukavele projeıl 
Bayındırlık itleri ıenel ıartnameıi 
2 - lıtlyenler bu evrakı Vilayet Nafıa müdürlüiünde 

veya Daimi Encümen kaleminde görebilirler 
E&ulltmeye konulan lntaat için talibi tarafından teklif 

edilen yüzde ıkı tenzilata haddt layik görülmediğinden 1 l · 
Nisan 938 tarihine raathyan Pazartesi ıGnü aaat 14 de 
hükümet blnaamda tetekkül edecek Daimi EncOmende ek· 
ılltme ve ıhaleıt yapılacaktır . 

4 - Ekılltmeye girebilmek için 1938 yılı Ucaret ve
ıika11 ve muvakkat teminatın malıandığına yatırıldığına 

dair makbuz ve 1938 yıla için Nafıa Vekaletinden alınması 
ve bu nevi itlere ılrmeie aalihlyet veren mOteahhıtllk 
vealkaaı veya Vilayet Nafıa müdürlüğünden alınacak mü
teahhitlik Yealkaaının ibrazı meıruttur. 

5 - lıteklılerln yukarıda yazıla tartlar dairesinde ha
zırlanarak muayyen gün ve ıaatte Vtlayet Daimi En 
cümene mOracaatları ilin olunur. 

Bandumı icra Meıurluğun~an: 
Bandırmft belediyesine 

(130) lira 50 kurut verme· 
ğe borçlu Bandırmanın lhıa
nlye mahalleılode mukim 
iken halen ikametgahı meç · 
bul olan ıahll 11bhlyentn 

ıabık 11hhlye memuru HQı · 

nünün ltbu borcuna binaen 
lhıanlye mahalleatnde bulu 

nan ara11oan haczine ve 
ıatılma11na karu veril · 
dtilnden ıarken Hablbul · 
lah, tlmalen alay klttbl 
Fehmi, garben dokuz met
relik yol, cenubeo kundu 
racı Fahri evlerlle mahdut 
müfrez arsanın 28·4 938 salı 
ıüotı aaat 15 de arttırması 
icra kılınacaktır. 

Ancak bu ıGnde mahcuz 
arsa konulan ( 1 SO) lira 
kıymetin yOzde yetmit beol· 
nl buldufu taktirde mGıte
rhloe ihale olunacaktır. 

G6ıtertlen bu tarihte 

mahcuza konan kıymetin 

yüzde yetmlt betine talip 
çıkmadığı taktirde ıatıı 
13·5.938 cuma günine la· 
ilk kılınmıı olacektır . 

ikinci talat ıünüode de 
yine muhammen kıymetin 

yüzde yetmft betini bulma · 
dığı taktirde borç 2280 ıa 
yılı kanun mucibince bet 
ıene tecil edilerek bu ka· 
nunun tarif 1 veçhlle borçlu 
tedlyel deyn edecvktlr. 

Ber iki ıatıt ıonunda da 
bu alacafa tekaddOm eden 
rehin hakları ve kanuni hak· 
lar ön ıırada gelecektir. 

Ru ana üzerinde batkaca 
bir hak iddiasında olan· 
ların yirmi gln zarf ıo·da ve 
aaıklerlle birlikte Bandırma 
icra daireılne müracaatları 

ve fazla malumat almak 
lıtlyenlertn de icra dairesinde 
müracaatları llln olunur. 

Havran ldmanyurdu 
Başkanhğından: 

Yurdumuz menf aatana 1 Mayıı 938 Pazar ıünii peh· 
livan güreıleri yapılacafı alan olunur. 

İkramiye Ltra 
Baı 75 
Bat altı 40 
80y0k orta 25 
KüçGk orta J 5 
Deıte ıo 
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Devlet Demir yolları ÜçünciJ iş
letme Arttırma Ve Eksiltme 

Komiayonundan: 
Muhammen bedeli aıağıda yazıla Manlıa tıtaayon bü

feıl( l ·6·938 den 31 ·5 941 e kadar) ilç ıene müddetle 21 ·4·438 
tarihine mQıadıf perıembe ıGnü saat 15 de açık arttırma 
uıullyle Bahkeılrde 3 üncü ııletme binasında kiraya veri
lecektir. 

lıteklllerln 67150 lira aıuvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vealkalarla 2490 No: lu kanunua 4 
incii maddesi mucibince ite ıtrmeğe kanuni mani bulun. 
madığına dair beyanname ile aynı gün ve ıaate kadar ko
mlıyon reiıllğlne müracaatları lazımdır . 

Bu ite alt ıartname ltletme MüdürlQfünde ve Manlıa 
iıtaıyonunda paraıız dağıtılmaktadır. 

Senelik muhammen Üç ıeneltk muhammen 
bedeli Clnıl bede il 

Manlıa lıtaayon büfeat 300 Lira 900 Lira 
4-1-IOO 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Mevkii Cinai 
Ova kôy Mezaraltı Tarla 

namı diğer 

• Kara ıarım. 

Hududu 
Doiuıu Ahmet oflu Halit, 
bat11ı Ahmet kızı Atike, poy
razı Kuzu oğlu San Oıman, 
kıblesi Ahmet kızı Hatice 
tarla11. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazı lı tarla Hacı 
Kara Ahmet oilu lbarahlmln aenetllz mali oldufundan 
bahtıle namına teıçtl edılınealnl lıted tjlnden tahkikat yap· 
mak için 17 4 938 pazar ıünü me halline memur 16nde· 
rilecekllr. Bu yer hakkında bundan b•ıka bir bak iddia · 
aında bulunanlar vana bu ıOnler içinde yazı ile tapu 
ılcll muhaf ızhfına veyahut mahalline ıelecek memura 
mftracaatlaaı lüzumu ilin olunur 

Sahtbt ve Baımuharrlrl: Bahkeıtr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırekt6rü: FUAT BIL' AL 

Ba11myerl: Vtli.yet MatbaHı - Bahkeılr 


