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Filistinde, ingiliz Kıtalarile Arap Çe- ~ 

ı teleri Arasında Çarpışmalar Oldu. ~ 

~ ~~ 

GÜN.DELİK. SİY ASAL GAZETE ON İKiNCi YIL SAYI: 3741 

Mısırda, V ef d Partisinin ltalya, Bazı lng liz Adala
Sarayla Arası Açıldı rını ilhak Etmek ist yor. 

YıH paıtisi, hü~Omet reısi sılatile Nah2s Paıaya iumat reyi verdi. Bu karar sarı· İngiltere, silahlanma p:oğ;ammı i~mal ıttıUen snnra italyı ve Almanya ilz ci~di 
ya karşı bir ilim harp notası mahiyetinde telakki ılunuyor. surette hısaptaıma iıina girişacaktir. 

Kahire, 24 (AA.) - Mı 
ltrda iktidar mevkllnde bu· 
ltuaan Vefd f arkaaı parla 
fnento grubu, mtllctin ve 
lbetniU hükiimetlo lideri 
•ıfatile Nahu Paıaya itimat 
beyan etmiı ve Nahaı pa · 
t•nın bugünkil metrati ha 
talıetıol tasvip eylemiı ve 

Naluu P aıa ka bineılnden 
b a t lr a L t r k a b:ı 11 e y e 
tiren veyahut böyle bir ka
biaeye mQzaharet eden par 

ti azasını fırkadan ihraç et· 
lb le karar vermitUr. 

Bu karar ıaraya kartı bir 
lllnıharp notaıı mahiyetini 
baız tellkld olunmaktadır. 

Loadra, 24 (A.A.)-K.ahl· 
'•elen :ıelen haberlere göre, 

NAHAS PAŞA 

dahili ılyaıet bakımından 
sarayla h6k6met arasında 

çıkmıı olan ihtilafı hal için 

lspanyol Cumhuriyet
çileri T erueli Zaptetti .. 

------
lilih ıı mühimmat yukıü ~ r Rus vapuru ihtililci harp 

ıamileri tıraf mdan tıvkıf edildi 

GENERAL FRANKO .. KUVVETLERi 
Roma, 24 (Radyo) - St ko kuvvetleri yetıımek üze· 

efanl ajanıı bildiriyor: redir. 
Teruel kaleılnl müdafaa Cebelüttarık, 24 (Radyo) 

eden General Aranda cum· - Kanık adlı Rus vapuru 
l.urlyetçilertn atetlnl kenet· cumburıyetçi lıpanyaya gö-
"'•ie muvaffak olmuıtur. türülmek üzere ıillh ve mü· 

lbulalcller, her yerde mu· hlmınatla dolu olduju bal 
k•vemet etmekte devam de ihtilalcilerin harp gemisi 

•diyorlar. tarafından tevkif edilmit ve 
Teruel tehrlndekl radyo Çeta limanına götürülmüt 

lıtaayonu ihttlllcllerln elin· ·· tur. 
dedir. 

Bu radyonun verdl2i ha 
~rlere göre, General Fran 

Teruel cepheai,24 (AA.)
Terueldeki Frankbt garnizo· 
nuoda hayatta kalanlar ıeh 
rln t imalinde Franklstlerln 
ıon mukavemet noktuı ol
lan bir papaz mektebine il · 
tlca etm işlerdir . 

Sivil ahali Teruell tabli· 
ye etmektedir. Franklııt eıtr-

yapılmakta olan müzakere· 
ler birçok noktalarda ttillf· 
la netıcelenmittir. Fakat bil-
ha11a üç noktada henüz an· 
laıma elde ,.dilememtıtir. 

Kral keza Vefd teıkilatı· 
nın yeni tenııka t11 tabi tu 
tulmaıında da iıırar göıter
mektedır Hükamet bu hu· 
ıulla uysal davranmağa 
meyl@diyona da mavi göm 
leklıler terktlatmı feshetmek 
niyetinde değt l dır. Maama· 
fıh bu teıkilitın milise ve· 
ya müdafaa kuvvetlerine 
baflanmaaı ıuretile mesele. 
nin halledlleblleceji ıöyle· 
ntyor . 
Nıhayet kral yükıek me 

murlarm tayini itine de mO · 
da hale etmek lıtemektedlr. 

Kamutay 
Oaniz~ın~ kanun layihası 
mn müza~eresine haşla~ı 

Ankara, 24 ( A .A.) - Bü
yfik Millet Mecliıi bugün 
Denizbank kanun llyiba11D1n 
müzakereılne baılamııtu. 

ı Fiiistinde 
i İngiliz k.talarıle Aıaplaı 
arasm~a çarp .şınalar oldu 

Roma, 24 (A.A.] - Trl· 
buna gazeteılnde Maravlglta, 
lngllterenln Akdeniz me•· 
eteııl hail kında İtalya ile m6 
zakerelerde bulunmak hu . 
ıuıunda göıtermekte olduiu 
ıuuniyetten ıtkiyet etmekte· 
dir. Bu ıa&ete, ezcümle dl 
yor ki: 

- AYam kamaraeındakl 
•on müzaker•ler çok mani· 
dat olmuttur. lnıiltz politl 
lcacıf arını fenakuzlan, nlt· 

yanlan İogilterenln açılc bir 
hattıhareket ittihat etmek 
atzuıunda bulunmadıfını 

ıöıti!rmektedfr. lnıtltere ıh· 
tlmal böyle bir battıbare

ketl teılihatanı ikmal ettik
ten ıonra lttıbaz edecektft. 

Londra, 24 ( A A. ) -
Dolatan bir taytaya ıore, 
8 Eden parllmento tatilin-
den e•el A•am kamaraıın· 

da lnıiltere hük4metlnln 
İngiliz müıtemlekelerinin ve 
lngilterenln doıtu olan 
memleketler arazisinde İtal· 
yadlarla Almanlar tarafın· 

dan yapılmakta olan propl'l
aandaya kartı ittıhaz etmek 
tasavvurunda bulunduğu ye· 
til ledafül tedbirler hakkın· 
da beyaaıatta bulunacaMhr. 

ltalyanfatın, İngtlterenln 
Acorea adalarım ilhak etmek 
nl,etlude olduiunu ilin eden 
ıon radyo neırtyahndan ıon· 
ra lngilterf' hükümetl menfi 

·····················~···· Kudüe. 24 lA .A.) - Fı · • 
i11Unde Taberiye cıvarında : Balıkesirliler! 
lnall ı z kı • alar& ile Arap çe · 

1
: 

8
_ LJ [k 

telerl arasında rnulftdemeler : ugün na e-
olmuıtur : ~ d •r [ 

flliıtinln muhtelif yerle- : ıJın e .l op a -
rinde ıuikaetlar yapılmak· : 
tad1r . Poltı ıilab depoları· : nalım .• 

':. m imha etmektedir. 
============= • Bug6n büt 

ı VonZeland ! ;::~~ .. ku• 
.. 
• • 

Londısya davet edildi i 
• 

~ 1 i 
1 • 

k•vinde buaün aaat 
de bir toplantı ya· 

ılarak her fr.lakette yurd· 
daılara elini uutan bu 
haynıcver kurumun 60 
yıllık ıereflt mazisi anıla-~ ! 

( : caktır. 
ı : Valimiz f;S. Elhem Ay 

• J : kut toplanhyı hır ıöy~ ev · 
: le açarak Kızılayın yap· 
: tığı hizmetleri ve gayeıl 
• 
l'll ni aolatr.ıcaklardır . Müte· 

Romanya da 

Saylav ıe ayın seçiminda 
~ô~Omet partisi kmndı 

1 
BBkreı, 24l A A.) - Roman· 

hda yapılan mebuıon ıe . 
Çiminde hiçbir parti seçim 
.,,iminden ml&tefit olabil
"'•k üzere reylerin yüzde 
~ırkını toplamafa muvaffak 
C)lamamııtar. Yalnız hükamet 
l>'rtlıi olan Liberaller bütün 
dıter partilerin batında bu 
1tıbmaktadır. 

lerin miktarı bin betyüz6 ' 

; akiben yıne bu mevzuda 
: muhtelif söylevler veı :le· 
l1 

Ayan meclisi için yapılan 
'-çimde dört vlllyet hariç, 
dıter vıliyetlerde de yine Lt 
~•rallar kazanmıılardır. 

geçmtıtir. 

Madrıt, 24 f A.A.)- Gene· 
ral Miaja, T eruelin zaptının 
beynelmilel ehemmiyetine 
itatet etmit ve bunun bü 
lul.met kıtaahnın zaferine 
doğru atılmıı bir adım ol 
duğunu ıöy.~mlttlr . 

Seville, 24 (A.A.) - Gene · 
ral Guıpo 01 L ano. ıu be· 
yanatt& bulunmuıtur: 

- Teruel halihazırda bize 
alt olmakta berdevamdır. 

8. VON ZELAND 
Londra, 24 .. (Radyo) - İngl· 

liz hükümeli, iktisadi tet
kıkatla me11ul bulunan ıa ~ 
bık Belçika Baıvekllı Von 
Zelandı buraya davet etmıı 
tir. Von Zeland, Londraya 
hueket edeceği günü ken · 
dlıl ta yln edecektir. 

: cekt!r. 
: Cec"! Hıılkt>vlnde Kızıl-
• • a yaptığı yardım1arı 

ıran bir temıtl ya-• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

gün sen 
Halkevlne g 
hayırsever kurum 
ncı yzldönümiinü toplu 
bir haldt kutlı;lamanın • • : uvklnl duy! ·· 

'························· 

INGILIZ DONANMASI 
battıhaHkettnl terketmtıtır. l ca olarak 1938 bidayetinde• 

lngilterenln radyo netrt- itibaren teni edilmeılne in 
"atanın Arapça ve lıpaayo\- Uzar etmek muvafık olur. 

Vilayetler idaresi Ka
nununda Değişiklik .. 

Dahiliye Ve~ileti, viiiyetler kurulm111 ıı kı!dırılıııı 
hakkında mıvcuı ~anunı hır mı~de iliıeıini tıklil elli 

lç Bakanlık. vilayetler ıd
areıl kanununun . ikinci ve 
yetmlı birinci maddelerlnl 
değl1ttren JUO 1 sayılı kanu 
nun blrhıct meddesinl de
ğlıtiren bir kanun projeal 
hazırlamıı ve projeyi Bat
bakanl.ia Yermiıttr. 

İç Bakanlık , bu projenin 

haz1rlanmaıını, mucip aebe
pler laylbaıında 16yle lzab 
etmektedir: 

"Vtliyet adlarının defıı. 

meıl kanunla yapılmakta ve 
bir vlllyet adının drllımeal 
uzun zamana ballı bulun
makta. tdt Ôz dtUmize UJ· 

(Sonu ikinci Sayfada) 

Türk Dili ile Duygular: 

Kızılayın 80 ıncı Yıldönümu 
Bugiln; bOUln yurdda ' .. Kızılay,, kurumunun kuruluıu

nun altmıtıncı )ıldöailmil kutlulanıyor. 
de, yanıında, harpte, her Uhlü feliket ve isti· 

ıımıza çıkan, 111tıcı, munlı 16zlertle 

yerde arar ve bu. 

Her derde dev 
60 yıllık ömr6, me 
ludur 

Türk uluıu; içinden 
gün doıtuna elinden fi 

onun hergün biraz dah 

çalıımıttır . 
Sütün cephel~rde T.j 

yollut uçan Cumbu!iy 
rumu glbt "Kızı lay,, da 
tarafma -iaha kuvvetle 

Onun lçlcdlr ki, K 
ya al 14 yıl lik z:aoıa 

d.ırmn dört buçu 

dur. 

r . 

atan bir ıtıktır . 
felaketzedeleri her 

rdım kurumunun 
lytlıklerle do· 

1 ile bu kara 
e•lrttemenılt, 

otı!emut için 

~e. baıarma 
1 yardım ku 
duu dcht bir 
mııUr. 

37 !fe kadar, 
a yaphlı yar· 

ıu olduğunu .16· 

ef hl11HI ıtalid!r . 
lt koıan , ulu.ıan yar

J&Z ' bayrajnnn altında 
" . -su•turablluııt, yıkılan o~ak · 

eref dolu madılnl kutluladılı•ı• Kı· 
a yıkılmaz bir abide &zemetl ile JlkHlt· 

yor . 
Hepimiz, onun kanadı; onl!n beyaz bayrai~0 altındayız . 

Cevdet Demiray 
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Evlenen 
•• 
Qlüler 

Çtode çok garip bır me

raaım vardır: Ôlüleılo izdi 
•acı .. Bazan iki ai'e, ölen 

çocuklarının izdivaç meras
imlerini b•rlikte yaparlar. 
Sebep? Ôtekl dünyada yAl· 

aız kalmamaları ve mQıte 

rek bir ömür (I] sürmelerini 
temin etmek .. 

Çtnden avdet eden bir ıe· 
yyah, bu garip izdivaçlar· 
dan birini ıu suretle anlatı · 
yor: 

•Genç kızın tabutunu ak 
rabalaraodan, doıtlarından 

mGrekkep bir kalabalık ta

kip ediyordu. Ôode bir mu
zulka heyeti ile k6çük bir 

çocuk yürQyordu. Elinde bir 
kırmızı bayrak tutuyor ve 

yolu aöıtertyor. Bır aün ev 
Yel, deUkaalıoın alleıi föyle 

bir davetiye kartı almııtı: 
'"Geliniz, kain pederiniz ıl

zl bekliyor .... 

Ve herkeı, nlıaalının me
zarına ıelmlfU. Kızın cena· 
zeıl mezarlıia ıeltoce bir 
ıürültü koptu, herkes baiı· 
r1yor, muzıka çalıyordu. 

Deltkanhnan mezarı açıl· 

dı kaıa te.butu yanına kon· 
du ., " 

Yaşım saktmnyan kadınlar 
Olur ıau acaba? Arz üze · 

rlocle en beiyük 11r, kad1n
larıa Y•ttdır. Kadanların ha
yatlarmda en büyük muvaf
faktyetle. ıakladıklıra ıtr da 

yaılarıdır Fakat.. Korada 

Taziyet blSyle deilldir. Ko · 
rada: bir miidde-t yaııyaolar 

ıokaktan aeçeo herbanıi bir 
kadının yaıını elbileslnln 

reoeladen aalı11lblllr. Çün · 

ka IMr lıladio Y•t•nı bildi 
ren renk kullanmai• mec· 
but , .. ,, 

Kotteyin ash 
K.*tey, aon moda btr 

içludlr. Fakat lımınlo oere 
den ıeldıj4 ıimclı ye kadar 

pek malam deiildt. Son 
olarak koidey yüzünden 

çıkmıı bir dava huebile 
bir l~iliz bikim llNn linı: 
ferinden blrlıloi kokteyln 
Der.. aeldiilnl tayine 
memur etmtıtir. 

B.. dH illmi kokteyin 
dotıud..ı doaruya whoroz 
kuyruiu., demek olduiunu 
baldirmlı ve içkiye ne ıu 
retle alem olduğunu da ıu 
tekilde izah etmlıtlr: 

- Horoz d6vOıü lnıtlte 

rede eıktden ~·ok meıhur 
idi. D6vOı hasebıle müaa · 
bakalar tertip edilir, bahis 
ler tutuhudü. Dövüı blttiil 
•akit, babtıle kazantlan pa 

ralarla içki içilir ve eilenl · 
lirdi. Ve ıallp horozun kuy-

rulunda kaç tüy kalmıı ise 
o kadar ne•I içki içmek 

btlhuıa ldetti itte koktey 
bu karma"arııık içki usulün · 
den kalmıt bir iılmdtr . 

ing ·ıtırı ıa fıra ~arbi 
Dftayada olmaz, olmaz! 

Bouın denizlerin hlkiml 
olan laılltere timdi fareler 

le harp etmektedir! . 
Soa zamanlarda loıılte 

rede tarlaları fareler kapla· 

mıı ve ziraat nezareti de 
bualar ale1hlne aman11z bir 
harp açmaia mecbur ol · 
muıtur. Zaten bu fareler 
yQzüaden fnıilterenin ıeae· 

de ıkl milyon liralık m ub · 

ıullt ziyan ettlll de aola

f&l~ar. 

·--

ası 

14 A;· 
Pisikle te 

MLJ 

Avuıturya!a Corc MHkdo· 

oald ve zevcesi rekor mer 
akma düimüı\erdıt Bunun 

ıçln de bütün Avusturolya 
ya aynı bisiklet üzer nde hiç 

durmadan ve biıikl tten in 

meden ııeyahat yapmıılar. on 

bin millik meıafeyi 14 ayda 
katederek bir rekor kurmuı
lardır. 

Beşizi er 
K anadadald beıiz kardeı· 

lerin fen erb!lbı içhı ctddi 
ve genıı bir tetkık mevzuu 
olduğu malumdur. Heınen 

hemen ... 00 kadar doktor 
ve mürebbi bu beş çocuğun 
hall~rlni tet~ık ile meşgul· 
diirler. Çocuklı.rla en fazla 
ve en yakıodan meıgul olan 
doktor Dtfou göre, bunlor 
kifi derecede açık eöı.lü 

ve uyanık ruhlu d~ğıldirler. 
Maa111aflh, ittihaz edilecek 

tedbirlerden ve gıda tekil 
!erinden çocuklarm ruhla· 

randa uyırnıklık husule ge
leceği sanılmaktadır. 

Bir sürat rekoru 
Bu sürat rekoru ne tay

yarelerin ne de otomobille 
rin değildir. Çok garlptır ve 
yüne aittir. 

Bir lngihz menıucat fob
rikatörü koyunun yeıu kır .. 
ktlar. yününün en kın ne 

kadar zaman içinde elb!ıe 

b41ini alacaiıoı aolıımak ve 

bu huıutta azami bir çabu. 

kluk temin etmek tıtt rnııtlr. 
Yaptığı tecrübeler netice 

ıiade yün 130 dakikada ya
ni 2 aaa.t 1 U dakikada el

biıe balioi almııhr. 

Yosito Momoıki 
Bu bir iılmdlr çok earip 

olmtuı itibarile de bir Ja
pon ismidir. Bu Japon ıı 

mlnı taııyaa kadın d bir 
Japon caıuıu, hem de en 
kıymetli bir Japon cuusu· 

dur 

Bu kadın Uzakııarkın Ma

ta Hariıldlr. Cuuıluktaki 

meharetı lıe harikulldedir . 

İıte bu kadın Şaogbayda 
caauıluk yaparken, fa.ket tc 
aadüf eıerJ olarak bir Çjn 

a1kerl tarafından aüngülene 

rek öldürülmüıtür. 

Uf uslu sosyetesinde 
ltalya hükumeti de epey 

ce zamandanberi dargın ol 
duğu UJuılar ıoıyeteıinden 

reımen ve kati surette çe· 

kllmiıttr. 

Bazı mehaftle göre, bu 

tıde bir fevkaladelik voktur 
iltifat ve güleryüz görülmı 
yeo yerde zaten kalmak 
abeıtfr. Fakat itfn btr de 
baıke ciheti var. Uluılar 

ıoıyetesfne vakit ve zama· 
nile kaymlmıı bir çok Ital 
yan memur vardır. Bu me 

murcatızlar, bu •ıt aı, pa· 
ra11 bol memuriyetlerinden 

cidden memnun idiler İı 
vtçrenlp abu havası da gii 

zel bir yerdir. Şimdı bunla
ra lıtıf a edip çekilmek düı. 

mektedlr Bunların Hra beti•· 
tanda birer ite tayinleri 

muhtemeldir Fnlcat, nerede 
medeni ve rüzel lı viçre, 
nerede Habetlıtan? Bir gün 

gelip te Habet yerlilerine 
ı kurban olmak da heaaptadar. 

• 
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ai s: Ka-
eğişıklik .. 

Kardeş Katilinin Muh kemeai 
Dün eticelendi. uçlu 14Sene 

8 A ıa M hkum Edildi. 

o~hiliy Vekaleti, vilayetler kuruhn Sl va kaldnılmas1 
hakkında mevcut kanun hır rn ~de ilavesini teklif etti 

Ağuıtos ayı içerstnde 

Savnıtepe nahiyesinin Tav 
oancık köyünden İsmaıl oğ· 
lu Sülevman adında biri; 

karm C emileyi bir yumurta 

J üzünden döğdüğü fçin "ar

deıt lbr himi harmanda ta 
banca ile ateı ederek öldür 

müıtü . 

Karde§ katilınln b.r müd 
d ttcnberi devam etmekte 
ollln muhakem~ıl düo ne.ti 

E 

Be edi 
Et ve sade yağ fiatlauna 

nar~ koydu 
Belediye et ve aade yağ 

fıatlarına yeniden narh koy 

muıtur. 

Bırinci nevi karasığır ya

tma ıOO, ıkincı nevi kara. 
sığır yaiına. 80, manda ya· 

ğına da 70 kurut f iat veril· 

mittir. 
Blrind nevı koyun eti 

45, btrincı nevi dana eti 

de 35 kurut üzerinden ıah. 
l"bilecektir. 

Bazı kasaplar koyun fi
atlarmın, Kurban Bayramı

nın ynklaımaaı dolay11ile 
yülueldıaıni ıleri sürerek ko· 
yun ke1memektedırler 

1 Bir kôprüden otomobiller 
• 

ggçemıyor. 
Küçükbostancı üzerindeki 

köprü. son yağmurlardan ıon· 

ra üzerinden nakliyat ynpt· 
lamıyncak bar hııle gemııtır. 

Bu yüzden köprünün 
üzerinden otomobiller a-eçe· 
memektedirler --

Bir ameliy~t 
Daimi Encümen azaımdan 

B. Hılmf Şercmetliye duo 

Memleket Heutahaneıinde 

npandısltten e.melıyal yapıl· 

dığını ve aıhhi vaziyetınin 

ıyı olduğunu ötre ad ık. 8. 

Hılnıl Şereınetlf ye acil ııfa · 
lar dileriz 

- -
~ekerden alınan gümrüt 

resmi inoiriiece~ 
Aıık re, 23 (Huıuıi) 

Hartçten memlekeUmıze 

getirilecek tekerlerden a a 

ne.n gümrük resıninın indi 
rilmeıi huıuıuoda hükOmet 
çe verilen karar Mecllıe ve· 

rilmltllr 
Bu karara göre 938 ha· 

ziranma kadar memlekete 
ıthal edılc.cek ıckerlc::tden 
15 kvruı ıümrük reınxıi ye 

rine, kDb ıeker için 13,50, 
kriatal ıeker içfo l J ,50 ku 

ruı reılm alıaacaktır. 

celenmlf, karftr bild(rflmittir 
Suçlunun vekili avukat 

Niyazi Akvürek müdafaasını 
serdetmiıtir. 

M hkeme heyeti; müza 

kereden ıonrn suçlunun bu 
cınayetl ııleme11nde bazı ha 
flfletıci sebepler gördüğünii 

i'ive ederek. Süıeymnnın 
J 4 sene 8 ay aiır hapis 
cczumn mahkum edıldiğlni 
bildirmiıtır . 

-8. etlerine rağ
bet ~ zla 

Taya.re Cemiyetinin ter
tip etllğı yıl baıı piyango 
biletleri bu yıl ıeh

rımizde a-eçen yıl' rdaıı çok 

farkla olarak, bOyük bir rağ
bet görrnüıtür. Sirmcll<anu
nua daha ılk hHftaaında 15 
bın lfralak bilet sataıı yapıl
mıı ve bayilerde tek bir bı. 

et ·almamııtır. Bayiler ya 
pılno mGteRdd t müracaat 
üzerine lstanbuldan ikinci 

defa bilet getırlmiıler, on
lar d~ salalmııtır. 

Şimdiki halde bılet aatııı 

20 bın lirayı bulmuıtur. 

Bilet almak üzere ba)·ilc· 
re hata rnüracoat edenler 
vardır. Bazı bayiler İıtan 
b ula tekrnr bilet ııparit et 
rr işle dir. 

Geçen yıllara nazaran yıl 
ba~ı p yango bıletlerinin sa· 

tı~ı, beı miılıne yakan bir 

ıekilde artmıı olmasma ıe 
bep olar k, büyük tkraml· 

yenin reçen sene ~ehrlmlze 

isabat etmiı olm sı ıöıl•· 

rilmektedlr. 

H pishaneye 
Giderken 
ik ·nci ;,~ Sue 

' Dellil Oıman adında biri, 

vaııfo esnasında Z!\bıtaya 

hakaret 16uçile bir ay hapse 

mahküm e i mittir 

Dellal Oaınan dün bu 
mahk(imiyetinı geçırınck üz· 

ere müddeiu um lfje geti· 

rılmııtır 

Osman, ke dislni buraya 

sevkedı:n pohs memuruna 
da h1karet ettljlnden tekrar 

meı hut cürüm er m hkeme 
sine se\ kcdilmııtir Mahke· 

mede müddeiumumi ik l<a 
lemi katipleri ıle polis me 
muru ıohıt olarak dınleo 

mlf. ıuçu ıabit ıörülerek 

eıki cezrı11ndan ayu olarak 
on bet gdn hapse ve 47 it 
ra 40 kuruı para cezaaına, 

2 lira da mahkeme masrllf ı 

vermc:ğe mahkdm edilmiıttr. 
Oıman bir buçuk ay hap · 

ıınl reçirmek Qzcre hapiı 

haoeye 16nderllmlttlr. 

(Baotarafı btrlnct sayfada) 

mıyan bazı vilayet adı 

nm değlıtirilmesinde dil 
lnkılabımızın süratine uyul 
mak zarureti hiı&edildiı}in

deo bu kAounun deilttirıl
meai ve villyet ndlarmın 

değiıtirtlmesi itınin Rakaalar 
Heyetı neverılmeıinto itteni · 
len ıüratı temın ede.cejl ne 

liceılne varalmııtır 

Mühim mevkilerle ıöl ve· 
ittire aıbi ehemmiyetli tabi 

arızaiarın adlarının ne guret· 
le değiıtırileceğine dair mev· 

cut ınevzuahmızda bir ka· 

yıd ve sarahat bulunmakta· 

dır . Bu noksanlık zaman za. 
man kendisinı hıuettirmekte 

ve niteldm Büyük Önder 

Atatürkün ıon ıeyahatında 

da işaret buyurduklar1 veç· 

hile Gölcük gölü adınm de 

ğııtirllmesi Jıiode olduğu gl 

daha harız bir ıurelte ken 
diıini ıöıtermektedlr Buna 

binaen herhangi bir sebep 
le bu ıl~i mevki ve arızlar 

ad arının defittlrtlmeainde 
bu meyzuata ııtload edebil. 

mek için kanuna btr fıkra 

ilave edilmesi lChumlu ıö 

rülmüıtür 

Mevcud kanııuda 11nır de 
fittirme kaydı vaua da sı · 

mr teıbiti kaydı yoktur . 
Halbuki yemden kurulan na 

hıye, kaza ve vilayetlerin 

ı lk önce ıımırlarıoın tesbiti 

IAzım gelmektedir Kanunda 

teablt keyfiyeti turih E-dıl: 

mem•t o\duğu için bu gabi 
yeniden teıkilit vücude 1rc · 
tlrJlmesınc dair olen kanun

ların hepsi de ayrıca 11mr 

tesbitt için hükdmetıo Mec 

liıten aalabl yet almnaına ve 
bu ıurctle kanuni\ Lir fıkra 
eklenmesine zaruret ıörül

müıtür. 

Kanunda köy te§kill, ay. 

nlması ve b•rleıHrilın~uı ' 'ar-

111 da köy l<aldırılmuı hak· 
kında bir h<ikilm yoktur 
Gerçı b §ka bar köyle bir.e · 

ıen höyün kaldırılm ... u bu 
birleşme lçeıiıinde münde 

mfç ııe de ıörülecek ber 

banıı bir slyaıi ve iozlba 
ti ve yahud da hımsi sebep 

lcrle bır köyün kaldırılma -
11na lüı.um görülrlügü tak 

dirde kurnlmasmda o duğu 

gibi, kaldmlmasıoandft aynı 

formaliteye tahi tutuln1ası 

lçın kanuna bir cümle ila 
vesine lnzum görülmüıtar 

TetkılAt kanununda köy 

lerin bclea l e sınırına al n 
m111 veya beiedlye 11oırında 
bulunan bır yerin baıka bir 

belediyeye Yeya köy smm 
içerisine Yerllmeısi hıskkında 

hükümler •arsada belediye • 

11nırmdan müatnkfl köy teı · 

kil etmek Ü7.ere. a rrı lacak 
herhang bir mah1.>lle •eya 

ıemte dnlr bir kayıd ve sa

rahat yektur. Hı.muo, itin, 

bu iılerde mev;z.uata aıtınad 
edememekte; köylerin ve ıeıııt 
lerin belediye ıanırlarındaP 

ayrıldıkları zaman hazarla .. 

n an bu kanuna tabi tutul 

ruaları derplf edilmittir. 

Teıkilit fılerinde lizıo> 
gelen s6ratln temini için 

mecliııler içtima hıtllnde de· 

ğilse, gereken kararların öt• 
denberi carı u. u 1 e a ö -
r e d a ı m i e n c ü
menlerce verllegelmekte iıe 

de bazı müstaceliyet meıe 

lelerlnde iereddüde düıül
meııini önlemek için proje

ye ayrı bir lcoyıd konulmuı· 

tur. 

Birinci maddenin tadtleo 

buırlanan teklı ıudur: 

A Vilayetler ~urulm•'' 
ve kaldmlmaaı veya viliyet 
merkezinin teıbıti ve dei;J 
tirılnıesi D evlet Ş~ra11oın 

mütaleatı ahnarak kanun ile 
yapıhr. 

B Kaza kurulması 'ff• 

ka dmlmuı veya bir kazan· 
:n baıka bir viliyete bağlan• 
maaı il11ılı vi!iy~tlerin tdıı.re 

heveti ve umumi mecltıleri· 
nin miitııleası alındıktan ıon' 
ra ııınuo ıle yapılar. 

C Vll&yet adlaranm de· 
flttirılmeai villyet idare he 
yeU ve u mutn i mecllılolP 

ve Devlet Şur.uınm m6tale 
aları alandıktan ıonra lcr• 
Vekilleri Heyeti kttr.,i1le 
yapılar. 

D - Vilayet ıınırlar1D•P 

kaza merkez, ıınır Ye adfa· 
rımn teıblt ve dcğiıtirilmeti 

mühim mevki ve tabii arıı• 

arllarauan değtıtirilmeal, o• 
biye kurulma11 ve kaldırıl 
maeı bir k6 · 

yün veya nahiyenin batlı• 

bir vilayet ve l<azay" bai· 
lıl0ma11 ve vahut nahtyele · 
rin merkez ve smularanıll 

ıdnre hevetl ve umumi mec · 
lislerio mütalealara elındık· 

tan sonrn 0Bhlllye Vet,&le' 
linin karara ve Cumlıurrei

ılnın tasdikivıe yapılar 

E !\ahiye adlariyle köY 

adlurının değlştirılmeıl, yeni· 
den köy kurulcnası ve kal· 

dırı l ma11, kôyelerin blrlet

tırilmesl ve ayr,Jma11 •e kö· 
ylerın ayrn kaza içinde bir 

nahiyerl •n batka bir nohi 

yeye ba~lenmHı vilayet id• ' 
re heyet• ve umumt oıecif•· 

lerınin ve bir ınahalle ve •e.ı 

mtın belediye sınarmdan aY' 
rılmuı, müıtakil köy haline 

konulması du vali tarafındal1 

ıöıülecek lüzum üzerine bel · 
ediye m .. cli11i, vilayet ıdaı e 

hey~tl ve umumi mecli11i111fl 

mütaleaları alındıktan ,oıı · 
ra Dahiliye vekaletıoin taıı · 

dikiyle yapılır. 

F - Yukarıdaki fıkaral•' 

da umumi meclfs!er vertleO 
vazife ve salı\hiyetlere urnudl

1 

meclis toplantı halinde de 
fllse daimi encü , eQ tarafıo· 
dan yapılır 
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Bulgaris anın T ü t ü n 
İhraca ı A ıyo ı' .. 

Bu'gır;stan bir senede iuiİieht memleketlere 2 5 bin 
tan ~ıyılmış ve yaprak tütün, 34 ton da siğaıı ihraç etti. 

Sof ya gazeteleri yazıyor: 
Yeni intihap kanunuou 
tenkıt ed-enler arasında ha
ltikt demokrasiye avdet 
olunma.mı ve 1934 inklla· 
bandao onceki ifade parti 
hayatının ihya edilmlyerek 
bır çok demotuat memle· 

kellerde olduğu ıtb . nor
mal bir parti hayatının te 
aiaıni ıstiyenler pekçoktur. 
Gazetelere akseden yazılar 
dan ame1dd1Aına ıöre bun 
lar, pek tabii olarak, eski 
Pllrtlzanlardır. Bu eılu parti 
hderlerlne nazaran Bulıa· 
rlıtanda ıiyaul partıler, ulu · 
••I atılıı•n büyük hamleler 
hratmHına yalnız bir mu
l••vik rolü oynıımakla kal
tıa11 n111; ayna zamanda bun 
da imll olmuıle.rd1r Siya.

sal partilerin 8ulıarlıtanda 
•01y4lhm Te komünizm ılbi 
•ol cereyanların inkitafları 
na mani olmuş bulunması· 

dır . Halbuki ılyasal partlle
rıo ilgası hakkındaki kanun 
h\\kOmterine göre hazırl" 
ilan yeni intihap kanunu, 
lbüıttıkbel parlim~ntoya 

komüolıtlerin ıokulnbilrueal 
hnkaolarını bnır ıy-.caktır. 

ÇGokü; aağcı görünmek ve 
llattl lturünkü hfi'ktunet ide 
olojllerloe uygun bcyanna 
tııeler vererek namzetlijıoi 

ko1acak konaünlıtler bulu 
bacak ve bunlar mebuı ıe 
çaldiktea ıonra parllmento 

da kızıl thtill' bayrafanı 
dalıalaodarmekta bir bela 
ıarmlyeceklerdlr . KomOnıet· 

lerden bö1le b ir hareket 
bekleaıelr ile aa1et tabıt 
birıeydlr. Binaenaleyh hun 

lllrın ka.rıııına durmaaa icap 
~den •oıurlar. parllmentode 
l\ormel bir •urette mevki 
'ııal etmeıi ıereken pohtik 
Partilerdir 

Hük6metin ofranlıfını ya 
P•n "Dnea,. ıazetes iı~ bu 
iddialara cevap Yererek böyle 
bır tehlikenin yeniz o'duğu· 
na ı6yledtkt..a ıonra ıeç

l!ıit zamanlarde bütün bur 
J11va partılerln blrblrlerıyle 
rnneadele etme:kten parll
lbent•da komOniııtlere karıı 
tuücadf"le etmiye vakit bu· 
l•madıkltıranı vn hatta bu 
bileti rubiyeyi çok iyı bi 

len komüniltierln. Hi• b r 

fırkayı dıter sağı bır pBrtı 

aleyhine tefvlk Ye tahrık 

etmek ııbi propağ oda va 
•ata ve fır.atlarından iıtifa 

~e eylediklerin i ve: "Pızim, 
burjuTa parlllcriol l:aral<tc 

ti~e etmekliğ mlze lüzum 
Yokt•ır. On'arın birbırler 

bakk ın ~;dd neri) atı mey 
ri•ndadır. dediklerini ve 
burjuva fırkalar.na karıı 
Propalenda yap~tken bu 
fırkaların birbiri alefhinde 
lu neırıyattan ittifade eyle· 
diklerini hazırlatmaktadır. 

Kom6nizmden ve:ıaeçtıklerl 
l'llaldm ola o kimıelt rln bunu 
bil' kere daha halkın huzurun 
cı_ beyauoamelerle ı6vhye 
"•k bugilnkü hük6met ıde 
oloJılerme ıa.dılıı: it lacakla 
tııu filo edecekled ihtimal 
de doiru olaıoas ÇClnkO; 
~ı&akl bot,..ık propalasa · 

da ıfsttemlerıne nazaran 
l<omünhtlerlo bütün sol 
partıJere karııarak parla. 
mentolara sokulmaları ve 
fak at komünizmden vaz 
ııl"çtıkluınt aleni bir surette 
llandon ımtioa eylemeleri 
eerektir. Binaenaleyh Bul· 
gariıtanda da böyle bir 
hareketın aksi elbette a-ülünç 
olur Akıi kabul edilse bıle 
yenJ ıntih.ıp kanununda ıa. 
rahat vardır K:anuıı bu ka· 
bil kfınıelerln na01zetlikler · 
lnı ıukut ettirmeyi amirdir. 
Yazı ıöyle bıtmektedfr: 

"Hal böyle olduktan KOD· 

ra ortada bir komünizm teb
llkeıi mevcuttur, dtyet'ek 

müntebıbı telaıa dOıürmek 

ve rahatsız etmek çok yer . 
aızdir . 

Bu, kendi kuvvetlerfmizı 

tereddüde düıllrmekten lba
rett ı r ki bizi atalete ıewke 
der .• 

Bulgar ihracatının ilk ka· 
lemina tütün tcıkil etmekte· 
dir 1936 yıh zaıfmda f ul 
garlar 20O11 ton yaprak 
t6t0n. 34 ton attara ve 2 .576 
kılojum kıyılmıf tütün ıh 

raç etmlf erdir Bunun Bul 
garlıtana temıo ettiği para 
bir milyar 268 milyon 670 
bin 683 levadu. Bu ihraca 
tıa\ hanel memleketleıe ya
pı ldıimı anlamak tçıo aıa 
ğıdakı huliaala11 tetkik ede 
lım: 

Almanya ya l 3.234 ton 
ıhraç edtlmiı~lr. Bunun tu 
tarı 768 mılyon 11; bin le 
vadır Yani bütftn tütün ıh 
racatınm yüzde 66 nlıbeU 

Alwauyaya eıttn- . 

A •uıturya ya l 170 ton ih 
raç edllmit ve 75 milyon 
544 bin eva ahnmıttır. 

Lehtstıtna 1096 ton ihraç 
edilm t 103 mılvcn 137 bio 
levft alıomııtar. Mı11ra yapı 

lan tütün ihracı 810 ton
dur 38 Mtlyon 995 bin le· 
va tutmuıtur 

Çekoılovakya Bul~ristan 

dan 7J.7 ton almııttr. Bu
nun tutarı 77 milyon 340 
bin levadar 

Btrletik Amerıkaya 603 
ton UUüo aatılmıı 74 mil
'VOD 98& bın leva ahnmııhr. 

Yukerıyi\ aldığımız bu 

raliamlar 1~36 ihracat yılı 

n a aittir Hunları 1935 ıh 
racatile karşılaıtaracak olur 
ıak görijrüı. k ı, 1936 ihra
catı 1935 senesine niıbeten 
hem kemiyet ve hem kt'y · 

fivet itlbnti 1e daha azdır. 

Çünkü; 1935 ıenesi tütün 
ihracat •ek unu 24 324 ton 
clur ve bır mil1ar 390 mil· 
yon 450 bin 549 leva tut
m•ıftur. 

TOtao ihracatının Bulıar 
ihracatında na11l önemlt bir 
yer i11al ettiğini antamak 
için tütünOo bütün ıhracat 

ml\Uarının yüzde 32.4 ilnü 
tetkil ettiğini ve Gç milyar 
910 milyon 382 bin leYalık 
ihracat karııhk yekanunun 
bir milyar 268 mılyon 670 
btn 638 leva•mı, tüUlnOn 
temin evledlflnı düıOnmek 

kiıfidır. 

Mamafih Uulıar varid bet 
çeılnde l•emlt bJr rol oy· 

Gazete otumağı meneden 
vasiyetname 

Birl eıık Amerikanın Ken· 
taki eyaletinden ihtiyar bir 
ç.ftçı geç~nleıde vefat de· 
rek oldukça ehem cıiyelH 
bır yekftn tutan çiftlik ve 
aatresini çiflik nazırına vaıi 
yet etmlıti Vasiyetnamesi 
açıldığında nazırın bu mira
sı alabilmesi içio bir de ııut 
bulunduğu ıörülmüıtür. 

Nazar bütün hayatında kö
ttyyen gazete okumayacak! 
V aslyetnamerıin bu ıartma 

riayet etmeyip ıazete okur
sa bıraktığı külliyetli miru 
tıımamile btr hayır mQuıe · 
sesinin elıoe geçecektir. 

T o~yo ohmpiyadlan 
1940 Seneainde Tokyoda 

yapılacak olan on tUnct ol
fmpiyad oyunları için Japon 
olimpiyad komite11 kıt olim -
plyadı müaabakaları için le· 
ap eden programı tansim 

etmlıtir 

Kıı olimpiyadı oyunlara 
1940 ıubatınm üçilode Ol11a
piyad stadında büyilk bir 
meraainale açılacaktır 

Mügabakelar buz nzerln 
de Hokey ile baılayacaktır. 

Müıabakalar op d6rt ıuba 
ta kadar hergün nwhteltf 
hareketler üzerinde yapıla 

caktar. 
Tolryo Olimpiyad komi · 

teıi. müıabakı lara aid nısa 
matı teıbit etmek üzere 1~38 
ıeneıl martında bir topl•nll 
yapacaktır. Bu topianttda 
orıanizaıyon iıleride karar 
laıtırılacaktır. 

nıyan bOtün, yalnız jbracat 
hesabıle Bulıertıtan• lfi bir 
verım teman etmekle kalma 
maktadar. TQtün. dahilde de 
devlet bOtçeıl için çok önem 
lj bir 'varidat faalıdır. HQ · 

kamet 1936 aeneıl zarfında 
tQlün imallthanelerlndea 
murıyeye bandrol hakkı ola
rak 666 mılyoa 318 bJsa le
va varidat almııtar. Bu ye · 
kan 1935 ıeneıl Hrfında 
ddha azdı ve 639 milyon 
47 bın leva kadardır. 

Hulıarlıtao biltçeıtnde bu 
kader Önf'mlt bir yer ı11al 

eden UltQnOn bariçtede Hul. 
ıar le•aıımn lıtiluarıaı tutan 
ıhracat meddeıi eldufun" 
tilphe yoktur. TQtiln, •JDı 

za-nanda Bulıarlıtanda mi• 
hinı bir halk tabakaııoın ıe 
çlnme va11hııdar. Cenubi 
Bulgaı-iı;tan halkı klmileD 
tütün zlraetile ,.•HuldOr 

Romanya ile Uulıariıtana 
Ruıçuk · Gürıevo araamde 
feribootlo bAflamak üzere 
her lki devlet miiC11 e11tllerl 
arasında aylardanberl devam 
eden müzakereler bitmtı •• 
bu it olhai bir ıafba y~ er~ 
rek, montaj "Yeıalr bütOn 
maauifat dahil olduiu h'11 · 
de . 34 milyon 689 bin 894 
leva \'a NOrenberıde Maıinen 

Fabrik Auıasbura fırroa1ına 
ihale edil mtıtlr. Fertboot 
1939 yazında f aallyete ı•~ 
mit bulunacakhr. 

"Zora,, ıazeteıtn~ ıöre 

Yugo~avya hOklmeti J938 
biltçeıinl bazırlamıı "Ye pro
jeyi parllmentoya araetmlt 
tir . Yeni bOtçe on iki mil 
yar 180 milyon dinardır Ye 
ıeçen ıeneklne nfıbeten bir 
milyar 270 mil100 fazladır 
Bu fazlalık 938 bfttçeıınde 
mllll mGdafaa faılına kona· 
lan tabıiaabn lezayiidünden 
ılerl plmektedlr. 

TOIUWILI SAYFA• 3 

1937 fılıadl 'tanarecilk Fransa Ha iciyeNazınn 
B;. h•~l~ !!~~~nYODI b•· ınOrtaavrupaSeyahatı 

•eneye giriyoruz Onun lçia. 
biraz arkRmıza bakalım ... 

1937 Seneıi tayyarecilik 
ıahaıunda bGyük rekorların 

knzanıldıiı bir yıl olmuıtur. 

Rüyilk rekorları kıran mem · 
leket.erln baıında Rusya ıle 
ltalya, Almanya v~ Franaa 
relmektedfr. 

B. Oelbas yaptığı 2nlasmalarla f ıansa için A rrupadı 
yeni mütıef ıkler an yor. 

Tayyarede: Ruı1a 11, ltal· 
ya 10, f,.anıa 4 , Almanya 1, 
Amerıka 1 rekor elde et· 

mtıttr. 

Deniz tarrareıinde: ltaL 
ya 22, Frann J, Amerika 1 
rekor kaaeomııtar 

lcalya >~iman rekorlan ar
aıında 100, 1000, yGk ile 
500 ve J 000 kllom•tre re· 
korları .-ardır. 

BOJOk b~ şehirdı yıl~ı OC 
bia unıın oluyor 

YanııD, eakidea lıtaabu· 
lun en blyilk bellııydı: Şeh· 
rio büyOk yaarıalarla hara· 
bellklere d6nmlt koca ko· 
ca aahaları az mıdır. 

Fakat, aarl itfaiye teı"ill· 
tı ile latanbul artık bQyük: 
yanıın fellketlerindrD kur · 
tulmuıtur. . Bununla bera 
ber. bılhHH kııın, yaoaın 

nüfuı çok olaa yerler içta 
daimi bir tehlikedir. 

lıt.a.Ouldakl yanıınlar 
lıalckıoda eUmiade bir bftap 
yok Fakat. Franaada neır•· 
lun~a bir tıtHllkt--a 6lreD 
dijlmiae ıire, Pariıte Hn• · 
tle lıt itte iç bia J•OllD 

eluyoımuı. 

Gene aynı lıtHUk bize, 

ranıanıa en çok telaltkeli 
ılrllen yerlerden ai7acle 
pek ılıuma! Tertlmtfecek 
yeriewden çıktıjuh 161teri· 
yor. Bu da yeaıın çıkmak 

thtlmah olan yel'lerde ııka 

tertibat alandıiıaa, pek Ahu 
mal werilmıyeD 1erlerde bu 
tedbirleriD ilamal edlldillDe 
bJr delilcllr . 

Dünyada nı kadıı 
yıııyabilir. 

• 
IOllD 

Diplomatik Korreıpondanı 
aazeteıf, B. Delboıun orta 
Arupada yaphlı ıeyahatio 

ıon merhalesini teıkll eden 
Perajı ziyareti bak kanda dl· 
yorkı: 

• B. Delboıun Perafda kut 
landıjı demokraal, mıl letlt'r 

araııada teıanOt, kardeılık 

ve ldalet prenaıpleri her 
millet.o kendi topraklarında 
ki iılui bızz ~t kendlılnin 

ıarmesi kanaatial de taza 
mmum etmek ıerektir. Keza 
mtlletlerlD birbirleri karıı
tında tam bir hukuk mü 
aazata da bulunma .. lizımdır. 
Ancak bu ıuretledlr ki Mıllet· 

leri hayatmda auhuru zaru· 
rl ola• ıerıınlilder ıaale ol
unabıllr. Peraidada olduju 
ııbi. bir memleket kendiılne 
merkesi A vrupaom bir mil 
letlerl ı•mplyonluiu veya ce· 
rmenlık dalialanna kartı 

bir ıed rol6oü verdii• müd 
detçe aerıinlijlo lzeleeine 
lmkln yoktur •l•r Fıran11z 
milleti ll~ndl egkl preoııp· 

terine ıamimtyetle iman ed
lyorta Fuanııs politikaıman. 
Anupa anlaıma" z•holye:tne 
Ye Fıransaz ideallerine ııt ol
arak bazı deıtlar tarafından 

yapılan hareketleri korum•· 
ya kalkıımay•calıaı bekllye· 
blllriz ,. 

Pranıa ha..tclye nezıranıD 

orta Te ıarlil AYrupada ya 

pttlı ıeyahat • Oçüncü me· 
rhaleıl, yani, Belrrad ziya 
reli hakkında Fran11z ıaze

telerinde uzun neıriyata te 
aadüf edı!:nektedir. Bu ya· 

zılarda hlkhn nokta Delbo 
ıua Belıradda iıtlkbalt ean 
aaıoda balk ile polaı araeın 
da zuhura ıeleo ~e bir DÜ 

maYifçtnln 610mQ •e birka 
çının da yaralanmaıı ile ne 

Ucelenen ça.rpıımaler iıe de, 
müf rıt ıol cenah mCbteana 

Dilara yG&lndeki inaan-
ol111ak ilzere bOUlo ı zete 

larm 1ay111 iki buçuk mil · 
ler hldlaeyi tebarüz ettire· 

yardır Bu. lkl bu,uk mJl1u 
tnıaa. 136 milyon kilometre relc yasmaktın te.-akki et-

melde Ye fakat, tee11üfe ı•· 
ıeDif lilıncle elan k6nenia 
71 000 000 a. i d ynn ol,.alarına ralmen, Fr· 

• ' u ua•r • • , .... 
L d anıanm YuıoılaYJ'&da fey 

maıda ır. .ı 

1 
kalide ıewddii•nln tezahürö 

Demek ki dlayan .. yara t k k d t •-t di ) 
ı o ara ay e me" e r er. 

11 bottur lk lManlar bGylk B ü b tl F 
nehirler kenarlarına Ye ko 

u m neıe e e raoıız 

ıazetelerlnden aajdaa .. Ec 
lay yıııayıf temin eden top lao de Partı. ile 1116frlt ıo . 
raldar lzerioe yerleımlıler · ldao "Humaolte,. Stoyadi
dlr Bu dCbtur zamanımız 

da da dellımealiıtir . 

Bol ıu, harerat ve ztya 
olan yerler ilk çailardanbe 
ri inıanlar araaında kaYıa 

mevzuu ohn•ıtur. 

Genit Aıya topraklarında 
altı mıl >on ktbmetre kurul · 
mamıı toprak vıudır Ame 
rika kıtasındaki bu yerler 
bir buçuk milyon kilometre. 
Afrtkada beı milyon kilo · 
metre, Anupada bir buçuk 
mtlyoa kUometre murabbaı 
boı toprak Yer dır. 

lo .. nlar billün kürre ize 
rlne daiılıa l ar ki lometre mu 
rabba beıına 144 1 inaan iı · 
abet edecektir ki buıtlo 30 
laaan laabet edebiliyor. 

KOrremtz, buıilnkl iaean
larıa dlrt mlıll fazlHını 1•· 
ıataeak derece ıenit •• ze· 
aıtadır 

Garip bir ha Jise 
Amertkada Fdfp Bravn 

adla bir havdut tevkif edil 
miıttr Haydut, uıulerı fo 
totrafı çekilirken zabıta 

memurlanna: 
- Beyhude zahmet! Ç6n· 

kO benim fotoğrafımı çek
mek mütnkün değildir De 
mittir. 

Bu ıöze ehecnmlyet vertl
memif, fakat berkaç defe 
teıebbüs edılmıı ite, haydu 
dun f otolraf ıoı elde etmek 
mtlmküa Qlaoaamııtır. Bu 
bayc&uduo reemlnl çekrnek 
tçln kullaDılao pl&k •e fı· 
ltmler ılmal1•h olmak!adır. 

Bu hldlMJ• fen mehafi 
liade b6ylik bir ehemmiyet 
Yerll .. ktedir 

novlçe tlddetle bGcum etm. 
ektedlrler. ttEchoı de Parla» 
Franuezlarıa YuıoılaYJ• 

ahvalin~ hmamile Yakıf bu-
lunduklarını yazdıktan ıonra 

Belırad mevkl kumandanı 

ıeneral Tomaçin intiharı ve 
Fraoıa bOyQk erlıllnaharblye 
re ıi ıeneral Gameline Yu
goılavyada natıl atuamele 
edlldlil malam oldufuou 
lmalt bir lhan ile iıaret et· 
meld~tr. Oıfer ı•zetelerla 
ekıerıat, Stoyadlno•lçln De· 
lboıa hitaben ıöyledıjl nu 
tukta Milletler Cemiyetin 
den bahı"dtlmemesinff teea 
ıüf etmekte leeler de Yuı · 
oı!av · Frao11z doıluiunuD 

ku•Yetll olmakta de•am et
tıiınl iddia eylemektedtTler. 
Sai cenah ıazet.,lertnd~n 
bazıları Delboıun bu ıe1a· 

ba.Un2n münaaebehiz bir ha

reket olduiuou iddiada be . 
rdevamdırlar Bu neırlyat 

araımda ltalya · Yuıoıla.-
yn münaaebetlerfnin de mO• 
hım bir yer 111al ettiği ıöze 

çıupmaktadır. Sal cenah 
bu iki deYlet ara11ndekl mG~ 
ouebetlerln iyilıetmetine fr. 
anıanın lmil oldujunu teb
arib ettirmektedir. MOfrlt 
ıol cenah lıe ltalyaya kartı 
aöıterd ii ., •• ,ılden dolayt 
Stoyadlnoyfçe ııddetle liClc
um etm.ektedir. Mut•dtl NI 
Yuıoılo•yaya karıı mutedil 
bir lıaan kullanmaktadır. 

Fra•ıa hariciye nezareti 
ile temaal•rı malam olan 

<tTempı. Belırad dyaretlol 

mewzuubehıetmekt• ıec•kme 

t!e hareket etmlt Ye henüs 
kal! mGtaleasını neıretme

mtıtlr. Bu ı•zde yalnaz De
lboıun Pıaıdan Belırada 
hareketinde Itır makale ne

ırederek Yuıoılavların Del
boıa yOrekten bir tıtlk bal 
yapac"klarından emin oldo 
tunu, Franıao•D ltalya - Yu 
ıoılaYya münaıebetlerlnla 

lytleımeılne (ahımıt bulun 
dulunu 1azmakta ve Belı· 
raddakl iıtıkbal merHlml 
eına11ode •ukua ıelen ba
diıeleri «V azıyet(n muhalif 
p•rUler taraf andan ıultıtlmal 
edtlme.I. diye tanıf etmek 
teı.iır . .. Humaoite• m6ıteaQa 
olmak ibere b6tüıı Fnn11z 
ıaaetelerl bu bldieelerln da
hıll aMhiyette olduklarını Ye 
frao11zların bunlara aıOda 
bale etmeler& yarlt olmadı 

l•D• yazmaktadırlar. 
( .. Journal. deı Debatı,.) 

• 14-12- J 937) ıazeleılne ıi· 
re: Franııı hariciye naıurının 
yapmakta oldutu aeyahall• 

uyıunıuzluiu V arıo•a •• 
f6kreıte ıörülmOtlO; Belı 
radda n6ma1ııler ile pollı 
arasında çarpıımalar oldu 
ve k n dakOldü. Belıradda 

bu seyablllin uyıuoıuzlukla· 
ra daba barı• bir tarzda te 
ceUı etmlıtır. Kendilerin• 
doıtluk.la balla bulundui• 
mua memleketlerde Franıa· 
nın dahili mücadelelere ka· 
raıtmlmHı f e.-kallde tee11l
f e t• yan bir haldır Franea· 
nın Yuıoıla•yada b6y6k ... 
mpatilere mazhar buluad• 

(Lltf• earfaıı tMlrillia) 
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(Baştarafı üçüncü sayfada) 
ğu ve bu sempatilerin her 
fırsatta izhar olunduğu mu · 
hakkakdır. Franuzlar sem· 
patilerin tezahüründen fev 
kalad~ mütehasslstlrler Fa
kat bu sempatilerin dahlli 
politika istismarları ıle bo 
zulmasına meydan verme· 
mek laı.ımdır. Bunun için 
hariciye nazırımızı misafir 
eden bir bük6met reisine 
kMtı gürültülü nümaytıler 

yapılması endiıe verici bir 
haldır. Bu hal, diplomatik 
teıebbüılere faydetı olmıyan 

üzünUiler yaratır. Zaten bu 
gibi nürnaylılerln ıumullü 

neticeler vermesı hatıra ae
lemez. Pfonyada Beck gibi 
Yuaoılavyada Dr. Stoyadı 

novlç daha Fransa ile mev· 
cut baiları kırma niyetinde 
değildir Maamaf ih Yuğos · 
lavyanın İtalya ile münase. 
betlerine verdiği istikametin 
Franıa · Yugoslavya müna
sebetlerini tadil ettiği de 
muhakkaktır . Bu brkımda 
Yuıoslavyanan vaziyeti Al 
manya ile anlaıma netlceıi
nde Polonyada buıule gel 
mit buluoan vaziyete ben· 
zer. Bu uazlyet devamla ta
tbik olunan bir politikadan 
ziyade bir atmofcr mese
lesidir. Mevcut anlaımayı 
ldameye ve beynelmılel tah· 
rlpkar herharekete mani ol
maya matuf a7lm devam 
edeaelmektedir; fak at ıaye 
hususunda anlatma mevcut 
be de kullanılacak vasıtalar 
hakkıona görüf birliği olma
sa gerektir. Gerek Belgradda 
kullanılan bazı tabirler ara 
ıında, nüans itibarile farkh 
olmalarına rağmen, manidar 
olanları vardır. Her vakit ol 
duğu gibi Delbos Milletler 
Cemlycllncen bahselmlıttr 

Stoyadinoviçtn Milletler Ce
miyeti hakkında her Uirlü 
imalardan kaçındığını kay
dedmek zaruridir. 

Bu vakıa, Stoyadinoviçin 
Romadan henüz aydet et
mlf bulunmuı \'e muHolini 
nln Milletler Cemiyetini terk· 
edeceil hakkında kendlılne 

malmüat vermlt olması ak 
abinde zuhura gelmeıl itlba
rlle daha ziyade dikkate ıa· 
yandır. 

Sağdan (" Eche de Parla., 

-13. 12 1937) gazetesin~ gö
re: Delboıun daha bu 
zıyaretlerin baılangıcmda it 
aret etmittik. Miralay Beck, 
Kral Karol ve Dr. Stoyadln· 
ovıç, azçolı farklarla müte 
kabil teminat politikuı ta
kip etmektedirler. Bundan 
dört ıene evvel Polonya ve 
üç Küçük itilaf devleti Fran 
lll ile birlikte pıınjermanlz· 

me karıı bir blok vücude 
getlrlyo r l e rdı. liugün he mü 

phem pazarlıkları devresı ba

şlama~ bulunuyor. Hertaraf · 
tan halkın Fransaya karşı 

bes lediği muhabbet tebarüz 
etmektedir. Yugosl&vyada 
Stoyıadınaviçe muhalif olan 
§ hsıyetler onun takip et
mekte o'duğu polıtlkamn 

müphemiyetini ıleri EÜrmek · 
te d!rle r. Bu ldd:alarmda çok 
haklıdırlar . Bu hususta bir 
kaoaat 
Delbos 
aıoda 

··--- ... 

husu ie getirmek için 
ıle Stoyadlnovlç ara
söylenen nutuklara 

okuma kafidir. Delboı ıul · 
hun dostu olan milletlerin 
icabı halinde, herhangi bir 
tecavüze mani olmak için 
baıbaıa yürümeleri lüz.uwa · 
nu bir defa daha ılerl sür · 
müttür. Yugoslavya Beıve · 

kılluln verdığl cevap Polon· 
ya Baıvekilinln ıöylemiı ol· 
duğu nutka benzemektedir. 
Stoyadinavlçio nutkunda bu
gün Franaamn ittifakları sis 
temini sembollza eden Mtl · 
letler Cemiyeti hakkında 

herhangi bir allüziyonun 
mevcut olması dikkate ıey · 
andır Çünkü Muuoltnl Mil · 
Jetler Cemiyetinden çekilmek· 
kararını verlrkr.n Stoyadlno 
viç Romada idt. Stoyadino 
viç hatta antlkomintern kak· 
tına itUrak etmeyi bile dü 
ıünmüıtü. Demek oluyor kt 
Yugoslavyada hükumet ile 
balkın bl11iyah arasında ça
rpıtma vardır Bu muhaaa
ma dokuz aydaoberl birkaç 
defa kendini göatermiıtir . 

Çekaalovakya cumhurrei· 
ıini a l k ı ı l a m a y a 
ıelen köylüler polis tarafın· 
dan gerlyo sürülmüılardl . 

Bunlar polis tarafından f e 
na halde döiüldüklarinden 
Fransa sefarethaneslne iltica 
etmitlerdi. Almanya barlcı 

ye nazırının Belgradı ziya · 
retl eınasında da buna ben 
zer hadııeler olmuı ve bu 
hadtıeler dün de Fransa 
hariciye nazırının geçtiği 

yollarda tekrarlanmııtır. 

Stoyadlnovlç Fransaya kartı 
yapılan tezahürlerin bir ve 
aileden bir vesileden ibaret 
bulunduğunu ve nümaylıçl
lerin hüıuıi gayeleri oldu· 
ğunu geçen martta ve ha · 
ziranda söylemiti. Böyle bir 
vesile varsa bu veıileye baı 
vurulması Yugoılavya dip· 
lomaslnln takip ettiği poli· 
likanın tasvip edilm edil 
memestden ileri gelmekte· 
dir. Velhasıl Yuaoılavya 
nüfuz edilmiyen bir memle
ket değildir . Yugoslavyada 
olup bfteDlerden haberdarız . 

Netekim General Tomlçin 
intiharından bahıedlldiiini 

ltlllik ve bundan az zaman 
evvel General Gamllnin ne 
tarzda istikbal edildiği meç
hulümüz degildir. Stoyadi
novıç Fransa dostluğunun 

Yugoslavya için ~aas oldu 
ğunu söylemııur. Bundan 
ıonra ıözleriyle hareketle 
riy le hareketlerini birbirine 
uyduracağını ümıt edelim. 
Sağdan (~Epopue" - 13. 

12. 1937) Yugoslavlatın Fran· 
saya kar§ı besledikleri dost
luk duygularının bir defa 
daha kuvvetle tebarüz elli· 
rildiğıol, Yugoslavların Fran
,aa ha r ı clye nzırım "yaıasan 

Frllna&" ıedalariyle karııta . 

dıklarmı, nümayiılerln bir 
müddet ıonra "yaıasm Fran
sız demol<raslsi. , ~kahrol · 

sun faılzm" bağrıımalariyle 
tet"ssüfe tayan hır hal alnık
larmı, bu halin İtalya - Yu
goılavya yakınlaımuının 

bir akıulameli alması muh 
temel bulunduğunu, fakat 
devlet makamlarının bu 
üağrıımaları rej ime !tarıı 

bir hareket ıelakkl ettikle 
rini yazmakta ve bütün 

alakadar elliğini tebarüz et· 
tlrmektedir. Roma ziyareti 
esnasında Muaaollnlnin Sto· 
yadlnovlçde derin intibalar 
vüznde getirmek lıtedlğini 

yazan bu gazeteciye göre: 
Yugoslavya Mosko'taya kar 
t• beıledlil hislerin oldukça 
soğuk olmalarına ratmen, 
beraangl bir ideoloji müca
delesine girmek lıtememek· 
tedlr. Mu11olini Stoyadino· 
vlçln Roma seyahatinin ye· 
aane netlceılnln ekonomik 
mahiyette olduğu zannedll · 
mektedlr. Belaradda ha11a 
ordusu zabıtan mahfelinde 
verilen ziyafette ıöylenen 

nutuklar f~cl anlardanberl 
Yugoslavyayı Fransaya bağ
layan rabıtalar tebarüz ettir
mifUr. Yeni harp zuhur et
tifl takdirde Yuaoslavyanın 
f.ransa ile birlikte hareket 
edeceğine eminiz . Stoyadı
noviç Romadan gelmekte 
ve önümüzdeki ay zarfında 
B e r l l~n e g l t m e ı 1 

kararlaıtmlmıt bulunmakta· 
dır . Yugoılavya Kiiçük İti · 
lif ve Balkan Antantına ka
rtı deruhte etmıı bulundufu 
taahhütlere aad1k kalacak 
olursa bu ıeyahatlerden kl-
mıe ıtklyet etmiyecektır. 
Yarın Fransa ile Yuıoslav-

ya arasında ticari ve mali 
birer anlaıma imza edile· 
cektlr. Bunlar Franıa tle Yu
goılavya arasında iyi müna· 
sebetlerin devamına amil 
olacaklardır . 

Belgrada muvaselt-t etme· 
kle Delbosun seyahatinin en 
nazik noktasına vasıl oldu 
iunu, Stoyadinovtçln Roma· 
ya gltmlı olma11nm ve Ber 
lını ziyaretinin kararlaıtml 
mıı bulunmasının böyle bir 
tesir husule getirdiğini, ma 
amafih bu faraziyenin doğ 
ru olmadığını, bu seyahat
lere rağmen birçok memler· 
de Franıaya kartı bağlılıiın 
tezahür eden gelmekte oldu· 
gunu yazan radikal - sosya
liıt ( "Repubitque,,) gazete
teılne göre: Saltanat naibi 
Prens Raulün takip ettiği 

politika Yugoslavya ile İtal· 
ya arasında mevcut bulun
muı olan gerginliğin izale· 
sine matuftur. Kral Alekaan
dnn ölümünden ıonra Yu 
goslavyamn Bulgaristan ve 
İtalya ile akdettiği anlaıma
lar ve Macaristana yakınlaı · 

mak huıuıunda göaterdığt 
meyiller Fransız politika11· 
mn dlrektlflnine zıd ıeyler 
değildir. Vaziyet, Yugoslav· 
ya Almanya politıkasına ba -
ğlanacak olursa tehlikeli bir 
tekil alır . 

' 
Teesaüfe ıayan bir cthet 

varsa o da, birçok mc:mle 
ketler olduğu gibi Yugoslav 
yadd da harici polttlkanın 

dahili politikaya karııtırıl

ması ve bu yüzden hadiııe 

ler zuhur -tmesldır. Stoya 
dtnovlç hükumetine halı ha· 
zırda ı ıddetle hücum edil· 
m.-ktedır . Biz Fran11zlar bu 
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nümaylflerJn mahiyetini ta· 
yine salahiyettar deflldir; 
fak at husule getirdikleri te
sirleri maaleaaef, müıahade 
mecburiyetindeyiz. Biz Bel· 
ırad hAdiselerl hakkında hü· 
küm vermemeliyiz; netekim 
pollıtn hareket tarzı hakkın· 
da dahi büküm verebilecek 
vaziyette değiliz. Yalnız bu 
nu tıaret edelim lci, bu nü 
tnayiıler talebelerden ve eı 
ki muhariplerden sadır ol-
maktadır. Yugoslavyada Fr 
anaaya kartı dostluk hisleri 
müttehit bit manzara arzet· 
Uğl gfol bütün dünyada Fr· 
ansanm adı hürriyet mefhu 
muna sarsılmaz bir surette 
bailı bulunmaktadır. Bütün 
bunlar heyecan verici ıey

lerdir ve bizim için kifidlr
ler. 

Komünist ( "Humanlte ) 
13 - 12 - 937 gazetesine gö 
re: Yugoıla• milleti hem 
Fran11tya kar•• olan bafhlı · 
ğmı hemde Stoyadinovlçtle 
etrafındaki faılst taraftarla · 
rının Yugoslavlara telkin 
ettilı' leri nefret duygularını 
izhar etmiıttr. Stoyadtnovtç· 
in jandarmaları Fraoıız dev
let adammı alkııhyanlıua 
karıı hücumda bulundu . 
Yugoslavya baıvektla ha~k 
cephesini Franıasına karıı 
dostluğunu böylece izhar 
etmlı oluyor. 

Delboıun, muhatabının 

karakterini unutmıyrcağım 
ümit edelim. Stoyadinoviçln 
etrafında, Maratlya suikas• 
dıoı yapan korkunç ustdı· 

!arın mümessilleri vardır . 
Ustaı ileri gelenlerinin çoğu 
İtalyada ve Muasolininin 
himayesi altında altında ya• 
ıa malcatadırhr. Yugoslavya 
karalmı öldürenlerin hami
leri ile mukavele imzaladı. 

Stoyadlnovlç zamanımızın 
en meıum adamlarından bi
ridir .. Mamafih it baıında 

bulunduğum zamandan beri 
Yuaoslnv mHleti onu taıvlp 
etmediğini def atle yuzune 
vurmuftur. i Stoyadinovlçln 
antikomintern paktma itti· 

raklne mani olan kuvvet 
Yugoılavya ,eıkarı umumi 
yeslnin bu tazyikidir . Yu-
goılavya 1935 seneılnde 

sanksiyonları kabul edenle· 
rin birincilerinden ldL 1937 
senesinde ltalyanın Habeı· 
lstandaki fütuhatsnı birinci 
olarak kabul eden ve bu 
snretl'.; Yugoılavyanın dahi 
devletin Habeıistan halini 
almasını kabul eden Stoya 
dlnoviçtir. Zamanlar ne ka 
dar değlfiyor. 

Ne olursa olıun Yugosla• 
milleti kendi baıvekılıne 
zıd olarak Fransa ile bera · 
berdir. 

Belediye Riy setinden: 
Eski elektrik tesisatından çıkarılan müstamel üç motör 

ve d lnama satılmak üzere 24 12-937 tarihinden itibar~n 
15 eün müddetle müze yed eye çıkarılmııtır Muhammen 
bedelı 600 liradır . lhalui 7·1-938 tarihinde Belediyede 
yapılacaktır . Taliplerın Belediyeye müracaatları ilan 
olunur. 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Belklı - Bandırma ve Belktı - Edlnclk yolunun 
muhtelif kilometrelerindeki tamirah eıHlyenln eksiltme 
müddeti temdit edildiği hald<? iıtekllsl çıkmadığından 

IÜ · l 938 tarihine raalıyan pazartesi ıGnü 1aat 15 ıe ka
dar bir ay zarfanda pazarlıkla verilecektir. 

2 - Belkıa - Bandırma yolununun keılf bedeli 1585 
lira ve Belkta - Edincik yolunun keııf bedeli 1 126 liradır. 

3 - Bu lfe altkeılf varaka11 ve evrakı ıalreyl ıörmek 
tatlyenler her gün Encümen kaleminde görebillrl~r. 

4 - Pazarlıkla ihale Hükumet dairesinde müteıekkıl 
Vilayet Daimi Encnmeni tarafından yapılacaimdan lst~k· 

itlerin Enc(imenlo toplantı günü olan pazartesi ve perıem· 
be günleri aaat 15 de Encilmene müracaat etmeleri ıl&n 
olunur. 

4 - J - 563 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Balıkesir idarel huıuslye akaratından eski Hükil· 
met caddesinde ve eski sıhhtye dairesi ittisalinde temh
ken satılığa çıkarılan ve muhammen bedeli 1000 lira olan 
kahvehane için lıtekll çıkmadığından 30-12-937 tarihine 
raalayan perıembe günü saat 15 fe kadar bir ay zarfında 
pazarlıkla verilecektir. 

2 - lbale Hükumet dalrealnde teıekkiil edecek Vtll· 
yet Daimi Encümeni tarafından yapılacafından latekllle
rln Enc6menin toplantı günü olan pazartesi ve perıembe 
günleri saftt 15 de Encümene müracaatları llln olunur. 

4 - 1 - 554 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri hayvanatunn senelik lhtf'yacı olao 
( 130) ton Saman 31·12.937 cuma günü saat J 1 de açık 
ekalltme surettle mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti mu· 
hammeneal ( 1950) liradır İstek itlerin ıartrıameatnt görmek 
için her gQn v'e eksiltmeye lfUrak edeceklerin vakti mu
ayyenlnde ilk teminat akçası olan ( 146) lira (25) kuruı· 
luk teminat makbuzu ile kor satın alma komlsyonurıa 

müracaatları. 
4-1 - 568 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

9· 12 937 Perıembe güoü ihale edileceği ilan olunan 
20,000 kilo mangal kömürüne talip çıkmadığından pazar• 
lığa konulmuıtur. Pazarlık günü 1- 1-938 cumartesi aaat 
1 1 de muhammen bedeli ( 800) liradır. Muvakkat temi" 
nah (60) liradır. lsteklıler : n mezkur iÜD ve saatte mu· 
vakkat temlnatlartle kor satın alma komlıyonuna mOra
caatlan. 

1-4 -569 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahalleıi 

Şeyhlütfullah 

Cinai 
Bir bap oda 

Hududu 
Sağa Çil Hlaeyln oflu 
Halil İbrahim ve bira · 
deri Mustafa evleri 
solu Parçelıoilu Salih 
ve Ali evleri arkaıı 

AbdüHelim Hacı Ah· 
met bahçesi önü yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı bir bap oda 
nın 24 ıehlmde l 4 ıehmlne Hacı Mustafa oğulları Huaıı 

ve Muharrem Hasbinin Eylul 324 ve 20 sıra numarab 
Tapu kaydı mucibince mali ıken bunlardan Hasan 14 se
htmden ibuet o 'an hi11estol oo madeni lira mukablllnd4' 
Teırlnsanl 324 tarihli mabeyin senedile diğer sehıındat 
kardeıl Muharrem Hasbiye tatmıı ve o ıuretle tamamın• 
maliki Muharrem Hasbinin de 25 ıene evvel ölümile karı•' 
Haıibe ve evlatlara İsmail Naili ve Hüseyin Şuiirl ve S•
dettioe kalmıı olduğundan bahisle namlarına tuçil edil'"' 
mesi istenıldlğinden tahkikat yapmak için 5- 1-938 günil 
mahallıne memur aönderılecekttr. Bu yer hakkında bun· 
lardan baıka bir hak iddiasında bulunanlar varsa bu gOP

ler içinde yazı tle Tapu ıicil• muhafızlıiına ve yahut rn•· 
hlllline gelecek memura müracaatlart lüzumu ilin olun~ 

1 yesl ve 'Satyazmanı; Hahke11r aaylavı H. KAkAN 
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