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9 NiSAN CUMARTESi 1938 

r ' Bulgar Hükümeti, Türk Mekteplerinde 
Türk fjJfabes ile Tedrisat Yao!lmasını 

Kab u I Etti, 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YlL SA. Yls 3825 

Hariciye Vekilimizi İstik- Belediye Varidat bütcesi 

b ı 1. . M d 8 .... k Kabul Edildi. a çın ısır a uyu 
Bütce 163,950 Lira Olarak Tesbit Edildi. Ge
lecek İçtimada Masraf Bütcesinin de Kabul 

Edilmesi Muhtemeldir. 
Hazırlık Yapılıyor .. 

8. Tevfık Rüşta Aras, General Metaksasla Gö
riJfmelerde Ve Şerefine Verilen Ziyafette Bu-

Belediye Umumi Mecliıt 

nlıan tklncl toplantı11nı 8 . 

Naci Kodanazın retıllflnde 
yaptı . Bu toplantıda varidat 

yalının varidat bütceılndekt 

fark 6zerlnde heyeti umumi . 

yrye izahat Yerdi ve tayini 
eıaml ıuretl ile bütcenln 

faııl f a11I müzakerealne 
geçti dl. 

zı1oruz: 

Btrlnct f uıl: Devlet yeıa · 
ftlle tabıll edilen beledlJ• 
•erıı ve reımterl, Qç mad· 
deden ibaret olan faııl fekO· 
nu (9,305) lira, 

lundu. BugQn İakenderiyeye Varacak. bütcesl tetkik edilerek ka 
bul edtlmtıtlr . Ônce bQtcenln 
eıbabı mucibeıl okundu, 
müteakiben relı 1938 mali 

Ankara, 8 (A A) - Ha · 
rlclye Vekili 8 . Tevfık Rüı
tQ Araa dün akıam Pireden 
lıkenderiyeye hareket etmlı· 
tir. 

Yunan Bat vekili b~yeUmi
zln hareketinden evvel ıere. 
flerlne bir 6fle ziyafeti ver· 
rnlıttr. 

Mıaır 1ıazetelerl "Büyük 
Miıaflr,, baıhiı ile neıret· 
tikleri yazılarda Türk mille· 
trntn, kardeı Maaır milletine 

ıelimlarmı 1ıellren 8 . Tevfik 
Rüıtü Araa ve arkadıtlarını 
karıılamafa , gençUil ve 
balkı davet etmektedlrler. 

lıtanbul. 8 (Huıuıi} - Ka
blreden ıelen haberlere ıö · 
re, Hariciye Vekilimiz 8 . 
Tevfık ROıtü Ara11 fatlk 
bal için Kahlrede büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır . 

latanbul, 8 (Huıu.tJ -
Hariciye Vekilimiz Dr. B.Tev 
fik Rüıtü Aru, Pirede kara-

Mısırda Mahmut Paşa ikti
dar Mevkiinde Kalacak 

Nıhas Paşa~krılın ıes~ilıme~ - islediği temerküz 
kabinesine ıirmeği kı~ul etmedi 

Kahire . 8 (Radyo) - Krat 
Faruk, Mahmut Patayı aa 
ra~·a daYet etmtı ve iktidar 
IDevkUnde kalmaaım bildir· 
tntıur Sebebi; kralın teıkll 
etmek iatedlif temerküz ka
blneılne Nahu Pat• lle ar · 
kadaılarının • lttfrak etmek 
tıtetnemelerldlr. 

Kamutay ... 
Türtiyı . letonya ticaret 
mu~avılesini tas~i~ etti. 

Ankara, 8 (A.A.) - Ka · 
rnutayın bugünkn toplantı · 

••nda Türkiye · Letonya ti · 

caret rnukaveleıinln taıdlkl· 

be alt kanun llylha11 müza. 
~ere ve kabul edilmtıttr . 

Kahire, 8 (Radyo} - Mı 

ıır ka blnetl, dOn latlf a et
mtıtlr . Yeni kabinenin, tek· 
rar Mahmut Paıa tarafından 
teıkll o\unacaiı söyleniyor. 

Vefd partiılnden tıttf a eden 
ıaylavlar, Naki Paıaoın ri · 
yaaettnde yeni bl r parti t~ı
ktl edeceklerdir. 

Vekiller 
Heyeti laşve~ilin ı iyısıtin· 

de toplandı. 
Ankara, 8 (A.A.) - ic ra 

Vekilleri Heyeti dün Baıve· 
kil 8 . Celal Bayarın reiıliğln 
de toplanmıf, muhtelif itler 
hakkında gör6ımelerde bu 
lunmuı , bu itlere datr karar· 
lar vermlttlr. 

İlk Okulların Sekiz Seneye 
Çıkarılması Etrafında 

Tetkikler .. 
Kültür Bakanlıatı tik tah 

•Hın b le eı yıldan aeklz yıla 
~1 arılrnıuı etrafında tetkik. 
te~de bulunmaktadır. Bu 
a dlrde ortaokullar ilk tah 

•ile lll B ve edilmiı olacaktır. 
•kanlık yaptıiı tetkikler 

•onu d n a bu tıte btlhAHa ıu 
noktalarda mOıkGllta uira
bacat 1 Dellceılne varmııtar: 

b 1 - B ına vazt1etl, 2 -
Gtce, 3 - öiretmen . 

h Bilhaaaa bu üç mOık610n 
d altı için Bakanlıiın, yakın
b • bır komlıyon toplayarak 
•ıı eıaılar teıblt edeceft 

•n~aııl maktadır . 
llıokul &lretmealerlnln 

1 

yetlıtlrtlmeıl için muhtelif 
kuralar açılm11ı, mevcut bf. 
naların kafi ıreleeek ıekllde 
b6yütiilmeıt veya yeni bina. 
lar lnıatı için bütceye tab
ılaat ili.ve edilmesi düıOn6 
len tedbirler aruında bulun· 
maktıdır. 

Aüt6n Türktyede orb tah· 
ıll ı~ren talebe adedi 95 
bindir. 

Bu yıl 30 bin talebenin 
daha mGracaatta bulunıca . 

iı tahmin edtltyor 
Bakanlık bazı yerlerde 

teerObe mahiyetinde ıeklz 

ıınıfla ilkokullar vctcude ıe · 
tlrmell tHaYvur etmektelllr. 

ya çıkmıı ve Atlnaya gide 
rek Yunan baıvekıll ve ha: 
rlclye nazırı General Metak· 
1&1 ile uzun m6ddet konuı 
muıtur. 

Harlctye Vekilimiz B. 
Araa. BOvOk Brltanya ote· 
llnde ıereflne verilen ztyaf et
te hazır bulunmuıtur. 

Atlna, 8 {A.A.) - Atlna 
Ajansı bildırt,·or: 

Türkiye Hariciye Vekili 
B. Tevfik Roıuı Araı, Ro 
manyanın Dacla vapuru lle 
dün ıaat' 8·30 da Pireye var 
mııtır . Vekil vapurda, haata 
o la o mOsteıar Ma vrodlıin 
ıı.dma hariciye genel dlrek
törlerlnden M. Delmuzoı ile 
hariciye be lcanlıiı erklnı 
ve Türkiye, Romanya ve 
Yugoılavya efçtlerJ tarafın· 
dan ıellmlanmıttır. 

Dr. 8 ROttil Araa ı at 12 50 
de Baıvekll tarafından ka
bul edtlmlt ve Baıvekll 
ıaat 1,30 da BQyük Brttan
ya otelinde ıereflne bir öfle 
yemejl vermfıtlr. 

Türkiye Hariciye Vekth 
aaat 5 te Maaıra hareket et · 
mittir. 

Gazeteler Türkiye 1 lariclye 
Vekilini fevkallde samimi 
bir ıektlde aellmlamakta Ye 
kendisini Yunan vatandaıı 
tellkkl etmektedtrler. 

!=::;===========:::=:===-·===-= 

Kabul edden Y&rfdıt b6t 
ceılnl f uıllarl\e blrlılıhı ya -

İngiltere, Südetler Mes 
elesindeNeDüşünüyor 

lkıncı faaıl: Belediye ye
ıalttle tabııl edilen •erıı ,..e 
reılmler, :rlrmf d6rt madde· 
den ibaret olan faaıl yel&Qnu 
(92,560) lira, 

Üç6nc6 faaıl: Harçlar Ye 
ruhaatayeler, d6rt maddeden 
tbaret olan fa11I yekQnu 
(6,510) lira, ~·--~~~~~-

8. ~1mbırllyn, anlısmazlı~lan ve f i~ i r ay~ınhklarım Dördünc6 f aaıl : Bir mad. 
deden ibaret olan f a11l ye 
kllou f uhuıla mOcadele ko 

de, Çemberli.ynın ıözlerlnin mtıyonunun tekhft Yeçhlle 
Çek devld adamlara üzerin· ( 1 ,200) lira. 

hzlalaşınıcak meselelerden her zaman çekinir. 
Londra, -
Çemberlaynın nutku, da

hilde ve hariçte Çekoılo 

vakyanın hürriyet zlhalyetl· 
1le ıarfetmekte bulunduğu 

gayretleri teıvilc eylemekte · 
dır .• 

Soıyal demokrat ıazeteai 
'nıfltz baıvelıiltnln nutkun• 
ıerı n\ljl izale edecek mCU· 
aleaaıatladır. 

"LtClove Novlnl ıazeteıl,. 
bu nutl&un, lnıtlız hareket 

ıizlillne ıüveaebllecek mü· 

teceavblere ciddi bir thtar 
teıkıl eyledjflnl ehemmiyetle 
kaydetmelct~dır 

Prager Taıoblat gazeteıi 

Muvazene 
- ~ 

deki teairlerlnt tehltl ederek Beıtncf fasıl: Cez"far. Oç 
ıöyle yaz ı yor : maddeden ibaret olan faııl 

Bu nutuk Çek devlet ad. !ekuau (2,700) IJra, 
amlarınan dabılt alyaaetl üz- Altıncı fasıl: Ştrketlerden 
erinde derin aklaler bıralca- belediye hfaaeıl, iki madde· 
eaktır Ôyle zannediyoruz kt, de• ibaret olan faıd ye•ta. 
Çrk devlet adamları muha· (l55) lira, 
lefet Alma• parti.. tle bir edinci faııl: l.ttrdadatlar, 
anlatma yaratmak IÇID serp iki maddedea IMrel olaD fa· 

ııl yekaau C 10) Ura, 
doıtlarının uaullerl Teçhile 

Selııztnct fa11I: icarlar •• 
çahıecaklardar 

ıatıı bedelleri, Gç maddeden 
Koreapondu Oıplomatllc, ibaret olan fa11l yel&Qau 

H. Çemberllynıo nutku hak- (1 7 ,OOO} lira, 
hında netrettlft bir batma Dokuzuncu faııl: MGe1M. 
kaleılnde ezcümle dtyor ki: ıeler baaılatı, d6rt madde-

" 8. Çemberllyn. mubak den ibaret olan f aııl yek6nu 
kak ki, vaziyeti ıllkiin ile ve (2S,S l O) lira, 
yüluekten ı~rmeye gayret Onuncu f aııl: MGtef enlll 
etmlıtlr. Fakat fiiliyatta nu· 

baıılat, bir maddeden ibaret 
tule harici bir yenilik ıettr - olan faaıl yekdnu (500) Ura, 

Vergisi kanun liyıhısı me_ c- memlttlr. Hiç klmıe, İngiliz On birinci faaıl: Teberru· 
batvekıltnln otomatik ıurette lar, bir madded•n ibaret olan 

lisı verildi harekete ıeçme taahhüdlerl faaal yekunu (7,000) ltra, BULGAR aleyhindeki ıazlerlnln kuv- 938 Seneıl varidat Lltce· 
lıtanbul, 8 (Huıuıt ) ld • vetalz o uğunu iddia ede- al; daimi enc6menln telıllf 

H 
L • J k L 1 Hükumet, muvazene Yerılıl Al d üıümetı, ür medap B· Dl yOzde ondan aeklze indi mez. manya a, adalet Gz· ettlll miktardan (1,950) lira 

erine kurul mut deYamlı bal f azlaalle ye bütce encOme-
• d T ~ lf b ·ı d ren kanun l&ylhaıını Büy6k ti 1 d 

rln e U•f 8 8 881 d fi - ıure er e taavlp olunmak· (Sonu ikinci ıayfada) 
u Millet Meclııtne vermtıttr . tadır. Almanya, 8 . Çember· ı=-========""""""-=--==-=-= • ı k ~ ı Yeni kanunla lltlınaya tl- ı - ti 

rlsat Yapı lasın' ft U rıtt ı ayn e aynı fikirde olarak, 
a " bl olan miktar, daha adili enternasyonal politikanın 

ne tevzi edilmekte ve ka b dikk ı Ankara, 8 (AA.) - Bul- unun ate a ınma11nı 
gar maarif nezareti BulgB- Dunun tatbtkl, bir ıene da - ümit etmektedir. Bu takdır-

ha uzatılmaktadır. (S k rlıtandakl Türk mekteplerinde -===-------==....:= onu i inci ıayfada) 
Türk alfa bealle tedrlaa tt a ==-==-======---======-==-===-===--

~· ·• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • • • •• •• •• • • •• • • • • • • • • •• 
bulunulmaıını mektep ida- • • • • 
relerıne tebıti etmı1ur. ! Yakında Türkdilinde : i 

• • 

Balkan 
i~tisat ve mıt~uıt ~onf e

ransı ıcıld1. 
Ankara, 8 (A.A ) - Harl· 

elJ• Velılletl Tekili B. ŞGkrü 
Saraçoilu dan lıtanbulda 
Balkan Antantı ekonomi kon· 
ıeyloto altıncı içtima devre· 
ainl açmııtır . 

Balkan matbuat bırltilnln 
O~DncO konfıran11 da don 
lıtanbuhla toplanmııbr. 

• • 
! AHARILİS i 
• • • • • • • • i Seve Seve Okuyacağınız i 
i Bir Romanın İsmidir. i 
• • 
: YAZAN: JORJ DROSlNIS 1 • • 1 Aılı Yunanca Olan Amarılıa Birçok Avrupa Dillerine : 
! Çevrllrnlı, Beynelmilel Ş6bret Kazanmıt İ 
: Edebi Bir Eıerdlr. 1 

İ Yakında TEFRiKA YA Başhyoruz. İ 
• 1 
'-·············~·· ···················· .. ··········-' 

, •...................... .,. 
: KOçOk Haberler : 
\·······················-' * Son zamanlarda yu-
murta ihracatımız artmııtır. 

ltalya Ye Yunanlıtana bir 
ıün önce 800 aandık yumur· 
ta rönderılmııttr . 

iff Ticaret odaları kanu · 
nuna ıare bltQn ticaret 
odaları konıreıl buyıl An · 
karada yapılacaktır. * Memurla kanunu pro 
jeıl bitmek Oaerıdtr. Y eat 
kanun memurların batın 
lhtlyaçlaranı karıılıyaeak 
bir mGkemmeltyette olacak. 
tır. * Sadet Almanları Çe· 
koıloYakya maarıf nasırının 

latlfaıını lıtemltlerdır. * Hollantla hlk6metl 
Çtne yapılan lnaanl yardıma 
ııttrak etmek için •milletler 
cemiyetin• 50 bin Flertn 
leberru etmlttlr. 



Pren• Seyf etti
n in Mirası 

Kahlrede çıkan .. El Eh 
ram ıazeleıl yazıyor: 

"Müteveffa Emir Seyfettin 
in zeYceıl Türklyeye döaü· 
yor. 

Söylendlflne ıöre merhum 
Emir Ahmed Seyfettin TQr. 
kiyede iken bir Tnrk bay· 
anla ıkı ıene evvel evlenmlt 
ve buodaa bir çoculu ol -

i~i kalpli ı~am zengin 
ılıyor. 

Gazetelerde belkl birkaç 
defa okumuııunuzdur. AYuı 
turalyada 57 yaılarında btr 
İtalyan iki kalb taıımakta• 
dır. Bu damın lkt kalbli ol
duiu ve böyle olmasına ra · 
lmen de ııhhl ahvaltnde 
hiçbir fevkaladelik g6r01me· 
dlif ancak btrkaç ıene ev· 
Yel meydana çılımııtır . Şimdi 
Avrupaoın muhtelif doktorları 

[YakoY Albera} adını taıı
yaa iki kalblt ltalyanla ıe· 
nıı bir muhabere kapııı aç· 
mıılar, onun tle me11ul ol · 
mai• baılamıılardır Dok
torlar ıon ıOnlerde lkl kalb
lt İtalyana, ıeyet enteretan 
bir teklifte bulunmuılardır. 
lu teklif ıudur: 

m uıtur Bayan, veraset te· 
rekeatne ithalini lıtemlt fa· 
kat otorite bunu kabul et· 
memtıtlr. ÇOokü preaıln bu 
bayanla evlenmesi mukad· 
dema kralhk mecllılne ar
zedllmtı lae de mecltı ıall · 
hl yetini kullanarak bu Jzdl · 
vacı ve bu izdivaçtan dola· 
yı meydana ıelecek neta Jl
cl evvelce batıl ıaymııtır. 

Y aloız EmlrlD doıtu Yeya 
herhanıl dtfer bir ııf atla 
kendlılne mlraıdaa bir me • 
bili tabılıl kararlaımııhr. 

Bu karardan bayan haber
dar edilerek iıaltet eden pa• 
ra takdim edilince kendlıl 
parayı reddetmlı ve ancak 
meıra varta ııfatlyle bir ıey 
kabul edebllecellni bilclJr· 
mtıttr. Halbuki bu hakkı 

yalnız krallık mecltıl vere· 
bihr. Mecllı lae lzdlva•ıo 

batıl olduğuna zamanında 

karar vermtıtt. Bayan Tor. 
ktyeye bir kaç ınn evYel 
avdet etmııttr. Orada hukuku· 
nu müdafaa etmek için buk
ukılnaılann reylerini alacak 
ve tekrar Mmra d6nerek da· 
va açacaktır. 

Bu vesıle ile ıuna kayde
delim ki, Emlrln yartılerl 

olan preoıler, birer ziraat 
m<iteha11111 ıöndererek çift 
liklerin topraiını tetkik et · 
tlrmeje karar Termıılerdlr. 
Bu mOteha11ııların raporları 
btllhare makamı aldı tara
fından tetkik edilecek ye 
böylece preoılerln bazıları 
bırleıerek vertleo raporlar· 
dakt izahatı öğrenecekler ve 
terekeyi ıörlilecek rağbet 
va mOıterek menf aatlerln• 
ıöre, aralarında takılm ede · 
ceklerdtr.,, 

-····--~~· 
lngiltere 

so~etler mesalııin~ı na 
~uşunüyor 

Yakov Albera, kırk bin 
lnılllz lirası mukabtlınde 
bir konturat imzalayacak Y• 
bu konturat mucibince, öl
dClkteD ıonra csesedlnl Avuı· 
turalyanın en bClyGk haıta· 

hanealne terketm•il taahhGt 
edecektir. 

l.kt kalblt ltalyanan, kon· 
turala imzalamakta tereddüt 
ettlllni ve llmedea, cesedin· 
den biraz daha fazla para 
koparmak tatediilnl, lnı'11a 
ıaaetelerind~ okuduk Ye 
Yakov Alberayı haklı bul. 
duk. ---111••---
Belediye 
Varidat 
Bütcesi 
[Baıtarafı birinci sayfada] 

nlnln teklifi Yaçhtle reye kon
~u. h e y e t 1 umumlyece 
( l 63;950) lira olarak lttlf ak· 
la kabul edildi. 

BGtce onaylandıktan ıon· 
ra ıeleo ıu yazılar okuna 
rak alt oldukları encftmen· 
lere verildi: 

1 - Sıhhiye müdiırlOiG 
nün belediye ikinci do· 
ktoru için tahılıat konma· 
ıı hakkındaki yaz111 tetkik 
edilmek Cbere blUce eıacü-
mene, 

- Türkıpor kurumu ı• · 

nel merkezinin ıpor kulüp
lerl için tahılıat ayrılmaaını 
lıtlyen yaz111 nazaratttbara 
alınmak lzere bGtee encü · 
menine, 

3 - Seferberlik mQdür-
lOlün6n ha•a tehllkeatne 
karıı tahılıat ayrılmaıın' lı 
ttyen yazm bütce encGme· 
nine, 

4 - Mazbatalardan alı 

nan lıtthlak reaml hakkın 

dakl lattda Ye buna bajh 
datmt encGmen kararı tarife 
ve bQtce muhtelit encümen· 
lerlne, 

' . ·-. : .. 
:!>. ...... ..-r::.'- _.,. ' -SEHİR HABERLERİ 

Kayıt vı yoklama i1l11i 
Ftnanı Bakanlıiı hayvan ta· 

yımı kayıt ve yoklama ıılerı· 
oln dGzenle baıarılaıHını te 
mlo için yenl kararlar almıı· 
tır. Kayıd ve yoklama lılerl 
için seçilen memurlarda bu
lunması llzımaelen vaaıflara 

dikkat edilmemesi yQzCln. 
den ilerde btrçok muhabere· 
lere yol açılmakta ve bu 
yüzden bu memurların tk · 
ramiye tıtlhakları da tedt
ye edilmemektedir. Bakan · 
lak, bllha11a bu kabtl lnzum
ıuz muhaberlere Ye ıeçtlme· 
lere meydan bırakmamak 
kararındadır. Bu kararlara 
ılre okur Ye yazar bulunmı· 
yan k6ylere ıtdecek memur 
Ye mcııtahdem olmıyanla · 
ra bu bJzmellerlnden dolayı 
ne harcırah ve ne de ılua
mlye vert1mlyeeektlr. Amme 
hizmeti lyfa etmtyeo odacı, 
bekçi ılbi memur ve m Oı· 
tahdemler bu itlere memur 
edtlemlyeceklerdlr. Uumuml 
millhak ye huıuıl bütceler ı 

dııında kalan muhtelif teıek 
kntlerden ücret alan memur 
ve müıtabdem1er de lmme 
hizmeti tyf a etmedikleri iç
in ücretli memur ıa1ılamı· 
yacaklardır . ikramiyeler bt). 
fiil yoklama muamelesi ya · 
pan ve kaçak yakalayan ve 
zabıt varakaıı tutanlara ve 
rllecektlr. Harcırah, yalnız 

valinin yasılı emrlle yokla· 
maya çıkanlara verilebilecek· 
tir. 

•• 1 ~ 

Köybiirolarının 
Çalışma tarzı 

lç Bakanlık k6y baroları· 
nın çahımaları hakkında ye 
nl bir karar ver mittir. 

- .·._: . .. -~-- ~ .. -. . . ·. ·!. . : 

Mimar Sinan 
ihtifali BugiJn 

Yapılacak 
Tcırk mimarı .. Sinan. m 

6Hlmnnnn 350 ncl yıld6-
nlm0 buıcıne raatladıjından 
Halkevlmls bu mQnaaebetle 
btr ihtifal tertip etmlttlr. 
Saat 20,30 da baılıyacak 
olan lhtlf al de büyQk aanat· 
klrın hltıra11 anılacak, ha· 
yat ve eıerlerl hakkında 

konferanslar ••rtlecektlr. lb· 
ttfale biııUin yurddaılar da · 
vetlldlr. Halkevlnln bu ihtt
f al için tertip etti il proğ

ram ıudur: 
1 - lıuklll marıı, 
2 - K&mtl Su tarafın· 

dan Sioanın yaıadığı aıra

larda Oımanlı imparatorlu· 
iu Ye muaaır A nupa, 

3 - Milkerrem Kamil 
Su tarafından Stnaoın hal 
terccımeıl, eıerlerl, ıanat 

hayatı ve ölümü, 
4 - Sina na alt ıttrler. 

Soyadı 
Verme işi bu ay içindı ıonı 

erdirilecek 
Soyadı kanun ve nizam· 

nameılnln ıoyadı seçmek 
için tayin eltili mOddet 
2. 7 -1936 tarihinde ıona er 
dlilnden bu tarihten ıonra 
ıoyadı alamıyanlaran llıte · 

ılnln nQfuı idarelerince çı · 
karılacak kanun ve nizam· 
name h\ikümlerlne tevfikan 
bunlara vali ve kaymakam· 
lar tarafından ad verllmeıl 

ve teıcıl olunarak bu itin 
arkasının alınması 1·4·1937 
tarihli Ye 3795 1144 ıayılı 
umumi yazımızla btldlrildtil 
halde elan bazı yerlerde bu 
itin yapılmadıfı, gerek yurd 
içinde, ıerekıe dııında bulu 
nan yurddaılaran mütevali 
müracaatlarından anlatıl

makta ve bunlardan bazı · 
tarının enaln aeçtlen adın 
daha önce baıkaıı tarafın· 

Sayın dan alındıfından bahtıle ve 
baıka bir ad ıeçtlmeal kay· 

Yurddaı ! dı1e ıade edıtdııı ve bazı 
mahallerde de dofum vuku-

23 Niıan Çocuk bayra- at tlmiihaberlerlne tebltğata 
mı mOnuebetlle Kuru · raimen ıoyadı yızılmadıiı 
mumuz tarafından 300 göriilmektedlr. Soyadı ka · 
fakir ve klmıeılz çocuk nun ve olzamnameıi 2 7. 1936 
ıeydlrllecektlr. Bu haberi tarihinden ıonra ıoyadı ıeç· 
alan hayıraeven baıu ıa mek hakkını nezetmlı ve bu 
ym ailelerin de ayrıca btr-

gibtlere ancak valt ve kay· kaç çocuk geydlrmek ar. 
makamlar tarafından ad ve 

zuıunu duydukları ve 1ar· 
dıma muhtaç çocuklardan rlleceğlnl turih etmlttlr. Bi. 
birkaç daneılnln kendile · naenaleyh beyhude muhabe 
rlne bildlrllmeıl için Ku· reye ve yanlııhia maha kal 
rumumuza müracaatta bu· mamak üzere mevcut ıoyadı 
lundukları aeYlnçle karıı . beyanname ve defterlerln-
laomııtır. den henüz kütüklere itlen 

Bu hareket bize, mem- mlı olanlar vana bunlar 
leketımlztn hamiyetli ze· derhal teıcil edilmekle be 
Talı arasında bu ılbl çok raber ılmdlye kadar ıoyadı 
deierlt itleri yapmağa ıeclp nüfuı idarelerine bil 
hazır olan daha birçok dirmiyenlerln nihayet bir 
ıefkatlt ailelerin bulundu ay içinde defterlerinin çıka. 
tunu hahrlatmııtır . Bu, 

rılacak ad verilme ve teıctl 
çok yerinde olan yardı-
mın tarafınızdan da eıir edilme tıtnln bitirilmesi ve 
ıenmemeılol ve kaç ço bulunduğu yerde belediye ve 
cuk aeydirebilecek iseniz muhtarlıklarca toptaD verl-
h\tf en Balıkeılrpalaa biti len defterlere nazaran ıoya· 
ıtftndekl Kurum Baıkan dı ahpta bu aüne kadar l<a 
lığına bildirmenizi ıayıı yıth olduğu yerlere btldtrıl · 
larımız1a dileriz. memlı olanların da yine bir 

Bahkeılr Çocuk ay içinde ııld otduju yerle 

ikramiye 
Alacak 
Adliyeciler 

Adliye Vek&letl, çok ço· 
cuklu hlklmlere 600 liradan 
baıhyarak muhtelif mlkdar· 
da ikramiye daiıtmııtı. Vt· 
llyetlmlz adliyesinde çalııın 
çok çocuklu adliye menıup
larından ikramiye alanlar 
ıunlardır: 

Edremit ceza hlklmi Tahıla 
300 lira, ıehrlmlz ceza blklml 
Saklp, Manyas ıulh hlklmi 
HQınii, Erdek ıorıu blklmt 
İhsan, Balya ıorıu hakimi 
Nedim, Dureunbey m6ddel
umumlıl Cemli ve Ayvalık ce
za bakimi Hüıeyln 150 
ıer lira ikramiye alacaklar
dır. 

························~ • 
! 23 Niaan i 
• • ! Size Çocufu DütGnd<ırecek: 
• • 
: Haftanın Baılınııcıdır . : 
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l ISTAHIUL RADYOSU 1 

9-Nisan-1938- Cumartesi 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 

12.30: Plakla Türk muıl
klıl. 12.50: lfavadlı 13 05: 

Pli.kla Türk muıiklıl . 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

AKŞAM NEŞRlYATI: 
18.30: Konferans: Emln6· 

nü Halkevl namına Kemal 

Altan [Mimar Sinan} 18 50: 
Eminönü Halkevl g6ıterlt 

kolu tarafındın bir temıll. 
19. 15: Konferans; Üntveralte 

namına: Doçent Galip G61-
tekln (Hayalı ucuı.latmak için .. 
ne ılbl tedbirler almalıdır?). 
19.55: Boraa haberleri. 20: 

Necmeddln Rlza ve arkadaı
ları tarafından Tilrk muılklıl 

ve halk ıarkıları. 20 45: Hava 
raporu. 20 '48: Ômer Rfza 

tarafından Arapça ı6ylev. 

21: Selma ve arkadaılan ta· 

rafından Türk muılklıl, ve 
halk ıarkıları , (ıaat ayarı). 

21.45: Orkeılra. 22: l 5: Ajanı 
haberleri. 22.30:Pla\da ıolo-

Bu karara ı3re Yll&yet 
huıuıl muhuebe direktör 
lerlyle, kaza memurlarının 

köJ bürolarındaki kontrol 
ve meaullyetlerl yalnızca bu 
bClrolarıa ve yazı tılerlntn 

mevzuata ve umumi teb· 
ltilere uyıuo bir ıekllde ve 
zamanında çıkarılmasını ta· 
kip ve teminden ibaret ola . 
caktır. KöJ bürolarındaki 
k6J lılerlnl kavramıı ve tı

lere mevzuat içinde bir yol 
yerebilecek kabiliyet •o du· 
rumda bulunanlaran çalııtı
rılmaıına dikkat edilecektir. 
itler vali ve kaymakanların 

Eıirıeme Kurumu re, yani nüfuı kGtüklertnde la r, opera ve operet par
çaları 22.50: Son haberler Baıkanı: kayıtla bulundukları mahal 

Dr. Klmll Seallojlu 1 nüfus idarelerine bildirile· 
-----------· 1 rek ad verilmemtı ve teıçtl 
Neşriyat: 

1 

edilmemi~ kimse bırakılma· 
maaı ve bundan ıonra ya

r pılacak teftiılerde bu iti bi· 

ve erteal günün proğramı. 

- Ankara Radyosu -
ÔGLE NEŞRlYATI: 

(Baıtarafı blrtnc:ıl sayfada) 

de kolayca ıu ctbet kabul 
olunmalıdır ki, Südet Alma -
nları meaeleıl ıarantl beya
natlara tle halledilemez ve 
bu ılbl beyanatlar vaziyeti 
ancak daha zl1ade güçleıtl· 
rlr. B. Çemberllynın bu el· 
beti yalnız lnıtll:ı kararları· 
nın aerbeıtlıinln ld~meıl ba
kımından m01lhaza etmtı 

olması eaefe def er. " 
lnallterede hlll Südet Al· 

manları meaeleal hakkında 

yanhı fiktrler beslenmekte· 
dtr. Bütün bunlara ralmen, 
İngtltz devlet adamı , her hal· 
de anlaımazlakları ve fikir 
aykırılıklarını fazla1aıtıracak 

her tQrlü ıeyden bariz ıu 

rette çeklnmtı ye bazı vazı. 
yelleri ta vzlh etmek fıtemtı· 
tir. B. Çemberllyn, bu ıu 
retle hareket ederek, leıkln 
edici bir netice de elde et
mtttlr B .• Çemberllyn, lnıt 
liz politıkaunın ananevi uı~ 
ullerlne ıadtk kalmııtır. 

5 - Şehir Kulabü ve 
Kızılay Kurumu baıkanları

nın yardım talebine dair ol· 
an yazılan bütce encam•· 
nine, 

verecekleri direktif dahıltnde 
yapılacak, bunun dııında re· 
ıen leral ve tatbiki mıhl 

yette herhanıt bir it yapıl• 
mıyacaktır. 

Oikü 
Ankarada her ay Halk-

eTlerl merkezince çıkarılan 

bu deierll mecmuanın nlaan 

1938 ıa yıaı neıredllmtıtlr. 

lçeralnde ıu yazılar vardır: 

tlrmedıklert görülecekler hak· 
kında kanuni takibat yapı

lacalının da allkadarlara 
batırlatılmuı tamlmen ve 
tekrar rica olunur. 

12 30: Muhtelif pli.k neı
rlya h . 12 50: Plak: Tnrk 

muıikiıl ve halk ıarluları. 
13.15: Dahili ve harici ha· 
herler . 
AKŞAM NEŞRlYA Ti: 

Belediye memur ve muı · 

tahdemlerlnin maaı ~e üç. 
rellerinln tez1tdl hakkındaki 
mOracaat Ye lattdaları alt 
olduju enen menlere ha vale 
olundu. 

Baıka mfbakere edilecek 
bir madde bulunmadıiıodan 
Mecllı perıembe günü top
lanmak üzere celseye nJha · 
yet verildi . 

Perıembe anno yapılacak 
içtimada 938 masraf bQtce 
ılnlo de müzakere edtlmeıl 
muhtemeldir. 

Balyı Birinci okul talebaıi· 
nin ıahrimizdıki tetkikleri 

Balya Birinci okulu tele· 
besinden bir ırup KültGr it· 
yarı B. Ece Şatıroflu ve öiret
men Halılle birlikte dün ıeh 
rlmlze ıelmftlerdlr. Talebe 
bazı ilkokulları, Ata~ürk par· 
lnn, Hük6met Konafını daha 
bazı yerleri ve bu arada 
tdarehanemtzl de ziyaret ede· 
rek deralertle &lııll tetkikler -
de bulunmuılardır. 

Mukaddes tabanca: Pro

fesör Afet, Orta zaman 
Tiıırk.lılim düny111Dda bay

ramlar: Prof, A. Mez. çe 

viren (Cemal Köprülü) Top 

rak Anama (Şiir): Behçet 

Kemal Çatlar, Gak ~e de 

olz (ıtı): Cezmi Bergin, Gtz· 

llhalk muılktal: LOtfl Salcı, 

Amerika kitlflerl ara11nda 

bir Tcırk: Celile Batur, lran 

edeblyatın•da orman: Ali 
Nthad Tarlan, Çaiım•zın 

ılyaat ıahılyetlerl : Ztyaed 
din Fahri, Mtr-Ali Şır ve 
ıiyad hayatı: V. V. Bartold 
Btrleıtk Amerika devletle· 
rinde 10110\ojl: Nlyazl Ber
ke, Bir günün Piyeıl lıllr] 
Sıtkt Akozlln, oyuncular (ti 
yatro}: Nahid Sırrı , Halk. 
evleri haberleri, fıkır hayati, 
blbliyoğraf ya. 

96 aayfa 25 kuruıtur. 
Tavalye ederlE 

·ıs 30: Kıuııık plak neı 
rlyah. 18 35: Çocuklara Ka· 
regöz (Küçük Ali) l 9 15: Türk 
muılklıl ve hılk ıarkılan 
(Servet Adnan ve arkadaıla · 
rı) 20: Saat ayarı ve Arapça 
neırlyat 20.15: Türk muıl 
ktıl ve halk ıarkılan (Hıkmet 
Rıza ve arkadaıları). 21: 
Hukuki konuıma: Süreyya 
Anamur 21.15: ~tüdyo ıalon 
orkeıtra11 22: Ajanı haber. 
lert. 22. 15: Yarın ki proi 
ram. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
------~ 

Heyeti Umumiye 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 41 -
Heyeti umumiye, cemlye· yetini veya miidürtyettn da· 

tin en yükıek merclldir veli üzerine toplanır. Heyeti 

İdare heyetinin veya idare ıle müdiir arasında bir 
müdQrQoün daveti üzerine fark vardır . 
tçtlma eder. Davet, nizam O da ıu ki, idare heyeti, 
0•aıe ile muayyen halde heyeti umumlyeyl temıtl et 
Yapılır . Bundan baıka, aza· 
dan beıte biri fatene heyeti 
uı:numlyentn behemehal davet 
edılmeıl kanunen llzım ge· 
lır. (K M.57) . 

Fertlerin bir araya ıeltp 
toplanma11 ile heyeti umu· 
rntye ha11l olur. 

İtte bu heyeti umumiye, 
ıahılyett hükmlyenin en yük 
•ele mercildlr. ÇOnkl: 

Burada rey ve fikirler, bir 
Dolcta Ozerlnde toplanmııtar 
Heyeti umumlyenln toplen 
nıaıı bir zaman ve mekan 
ile mukayyet delildir Huıl 
olan bır lGzum 6zerlne top 
lanırlar Ve o tı halikında 
btr karar ittihaz ederler. Ve 
Yahut hiçte toplanmadan 
nıGttehaz karar elden do 
laıtırılarak azalara imza et 
llrllaıek sureti ile de olur. 
(K. M. 59). 

mek üzere cemiyetin ruh •e 
esuandan ayrıla!l bir par

çadır. Müdüriyet ile heyeti 
umumiye halinde araların 

dan intihap ve tayin ıuretl 

ile olabileceği gibi, hariçten· 
de tayin olunur. 

Birinci ıektlde tayin edilen 
müdür cemiyetin bir a:ıvu 

demektir. 

Diğeri lıe böyle deaıldır. 
Her •kt ıurette de müdür ld-
are heyetinin emrü müraka· 
beıt altındadır. Çünkl idare 
heyeti, heyeti umumlyeyl 
temıtl eder. Vazzı kanun 
heyeti umumtyentn da ntlni 
tik önce idare heyeUoe bıra 
kıyor . İkinci derece ola· 
rakda hakkı daveU müdürle· 
re veriyor. 

Müdürlerin de, heyeti umu· 
mlyeyl davet edebilmeleri 
az yukarıda erzetttğlm gibi, 
heyeti umumiye halinde ara
larından intıhap edilmif ve 
cemiyetin bir uzvu bu
lunmuı olan müdürlerden 
olmaaı veyahut hariçten ta· 
yln olunmuı ve fakat heyeti 
idarenin toplanmamakta ol. 

malarından muamelah cemi 

Heyeti umumiye, azanın 
kabul ve ihracı hakkıoda 
karar verir· ldare heyetini 
intihap eder. Cemiyetin dl 
ier bir uzvuna tevdi edllme
lblf olan tılerl teıvlye eder. 
Heyeti umumiye, cemiyetin 
diler uzuvlaranı teftfı ve mu 
takabe altında bulundurabf. 
ltr . Mukavele ile, haiz olduk· yelin yüzüstü kaldığını aö· 
ları haklara halel ıelmekıl- ren müdür da hl heyeti umu 
Zln onları her zaman azle· 
debılır. Muhik ıebepler için 
11zıl ıalahlyeU ht:yeU umu· 
lnlfenln kanuni bir hakkı 
dar.( K. M 58 > 

Heıyetl umumiye, ilk te· 
tekkGlünde aralarında bir ld 
are heyeti ve birde müdOr 
intihap etmlı olacaklarından 
heyeu umumiye, idare heye -

- Bunu ıonra izah ede 
celtıa. 

Mnmkün olduiu k•dar 
•cele eden Bolıton •ıofı 
Yukarı üç dakika eıufetmlt 
Veıtl&ndın, evinden 11,38 
de çıkmııtı. Şu halde 24 
dakıka ıonrada biiroıuoa 
ıelrnııtır. Saat 1 1 jQ dan b , 

erf Veıtllodın bayan Vh· 
arton, Bolııton aeldiflode 
litrnek Üt.ere hazırl nıyordu 
Bay Vharton o vakit ıa
•Un 12.02 oldujuon kati yet· 
1• •rnlndır . 

Bolıtoa: 
- Evet, dedi. 

I - Bol tonun, çalmıı oldulu 
~l lhı büroya gelmeden önce 
•tından aavmıı olmaaı ıh

tlrnalfnı de dOıündüm. 
Po!iıtn sorguya çekmek 

içlin tevkif ihtimaline lc arıı 
•l &hı, gerek Ozerfnde, ge · 
r
9
elue arabada bırakamazdı. 
iri cı b nayetten ıonra onun 
•Yan Veetlandın evinden 

çıktıtını görebilirdi O he· 
D(iz: - b i fUp elerden uzak oldı-
uııu enıın değildi 

1 Sonra ıillhı nerede aak-
IJabtleceğlnl dütünmeğe 
Çalııtıın. Bır bahçeye, bir tr· 

l?aaf", hatta bir lağım deli 
iloe atmak ıureUle kendi · 
•hu tehlikeye tokmak itle-

miy~yi lçtlmna davet eder. 
Bundan baıka bir üçOıncü 

davet ıekll de, azadan beıte 
biri illerse heyelı umumiye 
nln behemehal davet edı l-

meıi kanunen lfızımgelır. 
Cemiyetlerin kendilerine hu 
bir nizamnameleri ol acaaı 
1ıibi, bunların ef al ve hare · 
kltını takip ve murakabe 

mezdı . Zıra bulunabilir, 
Veatland lıml okunur ve 
pollıe verilirdi. En emin 
yerler göl 

0

veya nehir olabı 
lirdi .. 

Graoe elıni saçlarına gö 

türdü. Ve Vılliams gülüm 

ıedl 

Fakat Bolıtonun göl 
ken~rından geçmek ve kırk 

daldka gibi kısa blr zaman· 
da bürosuna gitmek için 
v kU olamazdı Şu halde 
nehir kalıyordu, bliroıunu 

aramak lazımdı. 

Taksi ile oldukça masraf. 
h tecrübelerden ıonra Vest · 
landın epartmanındıuı büro· 
ıuna yirmi beı dal,ikada 
gitmek için takriben altı 
muht lif yoldan gldilebilt'ce· 
ğlnl gördük Yalnız Lir da
nesi müstesna , bunlorm 
hepsi, her batında, memur· 
lıır alt bir kabine bulunan 
tılek ı,öprülerle geçiliyor. 
Hınaenaleyh buraaı ıillhtan 
kurtulmak için az müıamt . 

"Zaman,, meselesi aynı 
zemanda bana Vebleyi at -
mak tçln nıüuit bir yer ara 
mak üzere nehlrln boyunca 
gitmek için erabanm dur
durmak ımkfınsızlığım da 
gösterdi. Bunun için aroı 

ı tırmalar Mııiaan Aveounün 

edici birde kanun mevcut· 
tur. 

Herhangi bir cemiyet ki 
gayri kanuni ve ldl\bı umu 
mlyeye muhalif bir yol alıp 

aıtmekte olduğunu gören 
kanun, istene o cemiyetin 
nlzamnamel dahtllyelerinde 
ıarahat bulunsun derhal fes · 
hile emvalinl zapt ve musa· 
dere eder. Heyeti umumi 
yenin lçtlmaa daveti bu gı bl 
bir hal veyahut idare he· 
yetinin teıktllne imkan kal· 
mamıı bir hale ıeliue he· 
yeti umumlyenln fçtimaa da· 
veli zaruri ve toplanmaları 

da mecburidir. Bunun için
dir ki. vazu kanun mezkur 
72 nci maddenin ıon fıkra· 

sında heyeti umumlyenin 
behemehal davet edllmeıt 

kanunen lizımıellr, ibareıl

nl vazetmlttır. Bu üç suret 
le vaki davetlerden blrflt He 
heyeti umumly~ kanuni hiç 
bir man• ve mazeretleri ol
maksızın içtima etmezlerse 
alikadarının talebi He o ce· 
mlyetln bulundufu mahal 
hlktml heyeti umumtyeyl 
davet eder. Bu içtimada ha· 
kim toplanmaktan imtina 
ıebeplerl vesaire hakkında 
ıua iter lra t eder 

Hukuku amme mOe11eıe 
!erinden makeat devlet, vi 
llyet, kaza, köy gibi devlet 
teıktlatlara olduğunu ve bun · 
lara hukuku lmme cemtaa
ları dahi denlldığlnl ve tldnicl 
bir teıkllitın da maluat ve 
gayeleri ttıbıulyle hulıuku 
Amme cerr:aatlarma batlı bu 
lunan bu ııbt cemiyet ve 
müe11eseler olduğunu arzet· 
mtıtım. lıte eıu olan dev 
let teıkllah bu gibi cemiyet 
ve müe11eselerin teıekkülde
kl maksat ve gayelerlnde 
kanun ve adabı umumlyeye 
mu~aylr btr hal olup olma· 
dıtını mürakabe ve icabın 
da feııh ve emvalin! muıa 
dere etmek aalihlyetfnl ha
lxdtr. eu ıebebe mebnidir ki: 
toplanmaktan imtina eden 
heyeti umumtyeyl toplamak 
amal ve efkarını anlamak 
için itin içine derhal kanun 
ve mahkemeler giriyor. 

- SONU VAR -

1 Utt.J\..Uii.J 

Avrupa hidiselerl Ame 
rikadakl işbir l iği teraftarları 

tle tecerrQt la raftarlarına 
karıılıkla tezlerini müdafa& 
için aynı miktarda delil te 

mln ederek Amerika Birle
ıık Devletlerini ıonıuz bir 
fıklt tc~ıevvüıüne düıürmüt 

ıörünüyor. 

Avusturyaya kuıı yapı 

lan kuvvet darbeıt, menıe · 

lerl Alman ve gamalı haça 
taraftar olup yeni vatanla 
rında üçüncü Rayhın nüfu · 
zunu teslıe çalıımakta pek 
çok tebea sahibi bulunan 
cenup Amerlkaıı devletleri 
hakkında kaygılar uyandır 

maktadık. 

Bu kaydı, hiç ıüpheslz, 

günün birinde, burnlara Al· 
man alaylarının çıkacağını 

düıünmekten ileri gelmekte 
değildir. Fakat totaliter re· 
jtmlerl henOz beğenmemek· 
te olan bu memleketleri bu 
rejimlere mahsus hal tarz
larına ima le edecek maht · 
yette bir propağandflnm ıe· 
lfttlff tua vvur edilecek ol 
ursa, bunun meıela cumhur· 
reiıl Ortızin ite baılıyacağı 

ıırada Buenoı Ayres bir ha 
va fıloau göndermek ııbt· 

tetebbüılerle birlikte Amerl 
ka B1rle1ık Dcvletlcrlnln nü· 
fur. sahasını gen ı ıletmek ar· 
zularmı da, tam tersine, da · 
raltabileceğl anlatılır. Hal· 
bukl V aıtngton, B. Ruzvel 
tin Buenoı Ayreı ı~yaheh 

nın meydana geUrmto oldu 
iu anlllımaların birer karı1 
lıkh yardım pa"tı haline ko· 
nulma11 telktnlertne bile ku 
lak verml§tı! 

Avrupa tılerl bu derece 
tehditkar bir bel almadan 
evvel Atlantılr, Monroe mü
dafna ılıtemlnden baıkaıına 
muhtaç o1mıyan tabii btr 
emniyet mıntaka11 vazlye · 
tinde idi. Fakat ıtmdl, bu 
mıntake, realitlere kartı 
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ÇEVlREN: Kemal Derniray ! 
lca rnnlık, tenha ve- hiçbir 
muhafızı olnuyan yer altı 
geçidine lnhlıar etmelidir. 

Bunu bulunca, rüvelvcrln 
e.tılmaıına en müsrdt mahal 
lı bulmak ve yerinde otur 
muı bir takıl ıöferlne n h 
re bir lnglllz anahtarı attı 
rarak muhtemel dGtüt nok · 
tıumı tayin etmek kolaydı . 

Sonra elektrik mtknatm bu 
lunen bir dalg ıcı suya tndlr 
dik. O da lngiltz anahtarile 
rüvelverl buldu 

Müddeiumumi Ro111 ıordu: 
·- Buna oe denlntz, St-

rom? 
Strom inatla: 
- Grııne ihtimal silahı 

kendisi nehlre attı, dedı 
- Şu halde bunu altı ay 

evvel oraya atmam icap eder 
dl. Binbaıı Lee bu rüvelve 
rln oldukça uzun zamaodan· 

• 
beri suda kalmı§ oldu~unu 
ıöyllveblllr ve da lgıc, fJnnc 
gando, onun dipte oldukça 
derine batınıı olduğuna şa 

he.det eder. 
Fınncgan, bayan Brentt 

noya gıpte ile bakm yı bı 
rakarak: 

- Bu rüvetver euya atı 
lo lı epey olmu§, elektrik 
mıknatJ51 olmasa idi onu 
nıl a bulamıyacaktık . 

Bayon Brentlno dönerek: 
Bunu anladınız, deill 

mi bayan? 
Ftnkleateln: 
- Kiff, dedi. Ancak kırk 

dakikamız kaldı. Gram, sö 
züne devam etmest ve Bols· 
tonun Vestlandın evine gir 
mek üzere kulle.ndığı anah 
tarJıın bahsetmesi için bıra 

kınız . 

Bolıton: 

• • 
IS eı 

• 
erı •• 

duygulu olen Amerikal ılar 
naurmda o ldukça dar lmıı 
ve Ruzvelt ıon nutkunda, 
Amerika Birleıtk devletleri 
donanmasının iki aahth de 
müdafaa edebilecek bir ha 
le getlrllmeıl lüzumunu ıı ... 
rl ıürmÜ§tür. Ancak, yalnız 
Atlanttke nıahıuı btr harp 
fıloıunuo lnıuı için on ıe · 
neye ve üç mtlyar dolara 
ihtiyaç vardır. Hu takdirde 
tlmdılık kongre komiıyonu. 
nun uzun mücadeleden ıon 
ra tavıtye ettiği konarece 
kabul <'lunacajı muhakkak 
bulunan deniz proğramt Ue 
lktıf etmek icap edecektir. 
Uu projram, baılıca deniz 
devletlerinin 3 5 5 toooj nlı· 
beti muhafaza edilmek ıar
tıle, bir milyar dolarla ta· 
hakkuk ettırllebtllr. 

Fakat, baıta kadın ku 
lüplerlyle pasalar bulundu
iu halde, tecerrütcüler ken 
dılerlnl mağlüp edllmıı aay· 
mıyorlar. Bunlar, Amerika 
Bırleıık devletlerinin dıt po 
lltikıuı sarahatle belirtilmek 
ve dünya tı lerlne karıımak 
gibi ıeytani bir alzli makıat 
takip edılmedlil temin olun· 
mak ıartıyle, bu projramın 
kongreden geçirilmesine iti· 
raz etmiyorlar. 

Bunlar, Bay Ruzveltfn Şi 
kago nutkunda anlatılan ve 
Ne•york Taymlı gazetesi ta 

rafından da "enternasyonal 
nizama fiayetslz devletlerden 

baıkalarına mübadele ko 
laylıkları temin eden gentı 

bir ekonomik mmtaka,, ıek· 
ltnde tasavvur olunan " ka 
rantına" bölıeılnden dolayı 

tasalanıyor ve bu mükafat · 
lanan demokrıııller blokun· 
don bir ıey anlamıyorlar. 
Ve lngllterenlo bu aman 
bilmez muhnlıflerl ki Ame 
rıkanın lnglltere ile yakın· 
lığına devletler için tebli 
keli bir ahbaplık addeder-

- :'nahlar tamamlle mu
hayyel, diye alay etti. 

Grane: 

Aıla, dedi Bu anah · 
tar bizi telefon hikayeılne 
ıötürüyor. Vestlandı çağaran 

ıahııı, onun telefon etmesi 
için, bayan Martinin ap rt 
manındakı teli bilhassa keı 

m ı ıu. B ı z hattın kesildiği 
noktayı bulduk: Yemek sa
lonunun kapısının yakının 
da .. 

St roın: 

- Subhanııllah diye ba
ğırdı: 

Bayım Ma rtin; 

- Evet, diye t&1dtk etti. 
Hattın, f ılhakl a, yolu de 
ğlıtırılml§tl 

Tel yemek oda11nın pen 
cercsl altından geçirilmiş 
olmalı . 

Finklesteln yüzüAünün el · 
m sını dudaklarına ıürttü 
ve: 

- Bunu kimin yapllfını 
bilmiyor musunuz? 

Bayan Martin; 
- Hayır, dedi. 
Grane: 

- Fakat biliyorsunuz, dl 
ytnce bayan Martın ıaekıo 
lıkla gülümsedi. Bu evvela 
beni mOtküllita uirath Dü· 

tilnOnce meselenin hallini 

~Arl"Aı 

ler . tecerrfttcO adesenin 
beklenmiyen bir görOt ne
t icesi olarak, bu telakki tar
zı ile Bay Çemberlaynin 
diktatörlükler leitlifak na · 
zarlyeaınl karıılaıtmyerlar, 
Ve düıünüyorlar ki Bay 
Çem berlli.ynlo teıebbüıü mu· 
varf aklyehizlikle netlcelene· 
cek olursa Bay Ruzveltın 
teıebbüıü tekrar ortaya ah· 
lacak ve o zaman, ıllib
lanma için v'!rllen krediler 
Amerikayı bir maceraya ıü· 
rüklemell tehllkeıt ıöıtere· 

cektir. 
Bunun içindir ki bunlar 

proğramla ıüdüle_n ıayenia 

ne cihanın pollıliğlnl yap· 
mak, ve hatta ne de demok
raal prenılplerlol korumaia 
uiraımak olmayıp sadece 
Amerika blrleıık devletleri· 
nln " muhtemel ve meırd 
müdefaaaı,, Dl teminden lba. 
ret bulunduğunun deniz it· 
lerl komisyonunca aarahatle 
tlinıoa muvaffak olmuılar
dır. 

Bay Kordel Hul, 17 mart 
tarihli nutkunda, bunlara 
cevap olarak, hOkümetlalo 
Amerıka müıelllh kuvvet
lerini cihanın pollılltlnl ifa 
da kullanmayı zerrece da
ıüomediğl ıtbl, "ıon hldl· 
ıelerl ile sirayet kuvvetini 
lıbat etmlt olan manevi 
aoarıiye ve ıtlAhlı kuvnle 
mukabil her tarafta en-
ternaıyonal bir nizam 
kurmak,, gibi bir buçuk aı· 
ırhk bir ananeyi de lnlıir 

edemiyeceğlnl beyan ve bu· 
aa: "Biz iki müfrld aokta 
araaında mutavaasıt ve aaA· 
lam bir yol intihap etlik; bu 
da eoternaayonallzm ve te· 
cerrüd polJUkaaıdır.,, Sözleri· 
nl ilave etmtıtır. 

B Kordel . Hulun bu iti
madı temenni etmek gerek
tir ki, Fraoaa ve lnıtltere 
ile birlikte Amerikanın en· 
tun&1yonal ahllk prenılple
rtnl müdafaa davaaıoın hal· 
llnl temin etafn. Akıl tak
dirde, Bay Hul, tecerrütcü 
fere karı• kazanmıt oldufu 
muvaff akiyett kaybettikten 

(Lütfen eayfayı çeviriniz] 

buldum Hakikati ıöylemek 
icap edene, bayan Breotlno
nun bir gün: "Bayao Martt· 
nln ıeılnl en iyi taklit ede
bılecek lnı n klmdır? Dtye 
ıormaeı bane bir iz ıöıterdt. 

Finkledeln ıordu: 
- - Peki kim? 
- Bayan Martinin kendi· 

ıl . Genç kız ismini ltldince 
ıarardı ve sand lyeıtaden 
kııy rak, tozlu döıemc (ize 
rlne b ygın düıtü . 

Bolıton, Granın üzerin 
atılarak bajırdı: 

- Sefil! 
lııo tuhafı, direktör Strom 

kuvvetle onu yakaladı. Bir 
rüyada lmlı ılbl sahneyi 
ıeyreden Vestland nlıanlm· 
nın yardımına koımak için 
hiçbir harekette bulunma
dı . 

Voodbury ve bayan Bren· 
tlno, hapishane dlrektör6nün 
verdiği bir parça ıuyu 

lnllyerek içen ıenç kızı kal· 
dırdı 

Voodbury: 
_ AldDnmıı olmıyaaınıx 

Grane, dedi . O akıam Ba
yan Martinin evinden çıktı
ğını ve telefonun holde bu
lunduğunu blliyoruı. Telefon 
etse idi arr ucaeı ve halatı 
ıüpheslz ltldeceklertll. 

- SÜRÜYOR -
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(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
baıka bu netice it blrllil ta · 
raftarlarını saracak bir ma
hiyet alabtlır. Ancak tecrrü 
tc61erlo •e ııbJrllil taraf -
tarlarının lıtedlil ıey de bir· 
dır : Harpten çekinmek .. 

Eıkl hariciye vekili A .Mı. 
halakopuloı almüıtOr. Par
lak bir cenaze meraatml ya
pılmııhr. Bütan ıazeteler 
hal tercümeılnt yazmakta· 
dırlar. • Mıhalakopuloı 1876 
da Patraı ta doimaı ve il· 
ıeden ıonra harbiyeye glr· 
mtııe de, babaaının ölmeıl 

üzerine hukuka ıeçmlı ve 
Patraıta avukatlık yaptık· 
tan ıonra politikaya atıl· 

mııhr. 

ilk defa 1910 da Veni 
seltıt olarak ıaylav ıeçllmlı 
ve 1911 de Venlzeloı kabl · 
nesinde lktlıat vekili olmuı· 
tur. 1915 ıeneılne kadar 
Venlzeloıla beraber çahıtıia 
aıbt, Gır1th baı•ekılle bir
likte Seli.nlk kıyamına da 
tıtlrak etmtı, Selanlk kabl
neılnde tarım bakanı olmuı 
ve yukarı Yunanlıtanın na. 
fıa ve ıoıe projelerini yap 
mııtır. Mıhalakopuloı 1920 
de Venlzeloıla birlikte mem· 
lekeli terkettlil gibi, bili 
hare birllktedanmüı ve 1924 
le muhafazaklr cumhuriyet· 
çiler partlılnl kurmuıtur. J O 
Milyon ıterlınllk muhacir 
lıtlkrazını akdeden 1924 te 
teıekk61 eden Mthalakopu· 
loı kabineıl olmuıtur. Tilrk 
Yunan •e !tahra Yunan doı 
tluklarını Mihalakopuloı th· 
zar etmtı ve Venlzeloıla 

birlikte Ankaraya ııderek 
bu doatlulu lmzalamııtır . 
Mtbalakopuloı birçok nlıan 
larla taltif edılmtıtt . " 

Bu tarihli gazetelerin bir 
luımı ıon günlerde meyda
na çıkarılan komünlıt f aa
llyetlerinl telin ve Metakıaı 
devrinde bkyle ıeylere m6· 
aamaba ı&ıterllemlyeceflnl 
tekrar etmektedirler 

Vradlnl, bu huıuıta aıa· 

iıdakl tafalllh vermektedir. 

"Bazı komünlıtler mek. 
teplı çocukları baılar1na top. 
hyarak [Serbeıt düıllnenler 
btrlli•J namı altına bir 
cemiyet kurmuılar. 

4 Mart gününü yürilyilf 
10n6 lntıhap etm ıı ler ve 

ıün Foloı caddeıtnde yap. 
tıldara mitingde kendilerini 
zabıta tarafından earılmıı 

bulmuılardır. Poliı , meıhur 
idea llerinden ıarfınazar eden 
bu çocukları veltlerlne teıltm 
etmlt ve bu aayede zavallı 

toy ıençler hürrl7etl en ber
bat eaarete tahvil eden Moı
kova duzafına iyice kavra
mıılardır.,. 

Vıma ıazeteıf 1937-38 
bltceıl açılın•n 569 milyon 
olarak tahmin edtlmtıken 
blllhare 295 ve nihayet 
175 milyon drahmiye düıtü 
IGn(i kaydederek, yapılan 

muazzam· teallbat maaraf -
larına ratmen bu açılın 

ebemmlyetalzllflnl •e hGlul 
metin malt ılyaaa11nın mG · 
kemmellfilnl tebarGz ettlr 
.iıektedlr . 

Prola ıazeteal, lnıtltere · 
itaba mOzakerelerloden ba · 
bit yasclıla llkonlk bir f ık · 

rada d iyor ki: 
• ftalya hüku m eti en zl · 

ya de ispanya itine ehemmi· 
yet vermekte olduiundan 
iki memleket ar1uındakl uz 
laımaya bütün i hti lafların 

ithali zordur. Maamafih B. 
Çemberlayn ltalya ile anlaı · 
mak arzuıuoda olduiundan 
zorlukları a t lat mak müm · 
kündür . .. 

11 Avrupada fırtına" baı · 

l ı klı baımakal eıf ode A vu ı 
turyanın Almanya tarafın · 

dan tlhalu meaeleılni tetkik 

TORICDILI 

1 - Kapala zarf uıultle ekıiltmeye konulduiu halde 
istekli çıkmamıı olan Edremttte yeniden yapılacak tik 
mektep lnıaatı 5 Mayıs 938 tarihine teıadiif eden Perıem· 

be ıOnü aaat 14 de kadar blr ay zarfmda pazarlıkla verile· 
cekttr. 

Bu tıln keı lf bedeli 26,941 lira J 6 kuruıtur. 
2 - Bu tıe an evrak ıunlardn : . 
Proje, mesaha cetveli, keıtfname, vahidi ftyet cetveli, 

ekıiltme ıartnameıl, fenni ıartname, mukavele projeal, ba· 
yındırlık itleri ıenel oartoameıt. lıtlyenler bu evrakı Vi 
il.yet Nafıa MOdürlüğQnde veya Daimi Encümen kalemin· 
ele a6rebtlirler. 

3 - Pazarhlı BahlcHf rde hftkılmet blauıoda letek· 

9 NiSAN illa 

kül edecek Daimi Encümende yapılacağından iıteklller bir 
ay zarfında her ıün içtn müracaat edebilirler. 

4 - · Bkılltmeye girebilmek için 1938 yılı ticaret •eıl· 
kaaı ve Nafıa Veklletlnden alınmıı ve bu nevi ıılere gir · 

mele salahiyet veren mOteahhlthk veatlu111n1 ibraz etme· 
lerl ıarttır . Muvakkat teminat 2020 lira 59 kurut olup 
MalJye Veklletınin bu bapdakı tebltAlne aöre pazarhlı 
miiteaklp mal aandılına yatmlacak veyahut bu miktar 
banka mektuhlle •erllecekttr. 
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