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Başvekilimiz Dün Elizı- A 1 m an Manevralarının 
""' ga endişe .. Hareket Etti .. Uyandırdığı 

8. (~elal Bayar, ()1·d111111ız1111 Dersiın 
lla v•ılisiıı,ıt~ Y ıtpac<ığı \\'laııevı·<tl<ıı·dıı 

Hıızır Buluııac<tk . 

Almanyadaki askeri harekatı, Çek meselesinde 
kati netice ye yaklaşılırken Alman kudretinin bir 
nü.mayişi gibi telakki etmek yersiz değildir. 

Ankara, 24 (A .A ) - e., halde dün akı&m eksprese 
Vekll 8 . Celll Bayar dün bağlanan huıuıi bir trenle 
•kııun beraberinde Hariciye Aokaraya hareket etmlıle r 
Vekilt B Tevfik Rüıtü ve cumhurrelı1'il baıkatlbi, 
Araı olduiu halde lıtaobul baıyaver, uyla•lar ve bir · 
dan Elizığa müteveccihen çok zevat tarafmdan uğur 
hllreket etmlıtir. lanmıılardır . 

Dahllıye Vekili B. ŞükrO Baıveklllmlz, mllnevralar-
Ka1a da Ankaradan Baıve da bulunmak üzere perıem 
lclle refakat etmlıtır . be günü Ankaradan doğu 

lıtanbul, 24 - Baıvektll ya gidecekler ve 30 Aius 
llllz B. Celil Bayar, refa toıta tekrar Ankaraya dö-
lcatlertnde Hariciye Vekili B. aecekler dır. 

_!e•flk ROıtii c.Araa olrluiu 8. ~eli.l Bayar, ayhilden 
====== 

Hatay Meclisi 
2 EylCılde Toplanıyor .. 
~nü11üzdeki perşembe güftü yapılacak ilk teplantıda 
Hıtıy devlet reisi ilı ~aıve~il ve kı~ine seçimi yapılaca~. 

Ankara, 24 (A.A.) - Hatay 
llleclııınıo 2 eylul perıembe 
tünü toplanacaiı resmen 
ilin edılmııttr. 

Ogün Hatay milli bayra 
lllı aayılacak ve her yıl kut· 
lulanacaktar. 

Antakya, 2-4 - Uatay 
l1ltllt mecllıl yakanda tarihi 

•azıfeaıne baıtıyacakhr. 

Bu münasebetle o gün 
fia tayın her tarafında bay 

'"ID yapılacaktır. Bu huıuı 
t" ılmdideo hazırlıklara 
baılenmııtar. ilk toplantıda 
lllechı retıt ıle rlyaaet dlva 
1'1 aeçllecek, bunu müteakip ,.__ 

Hatay devlet relıl intihap 
olunacaktır 

Bu intihabı; kabineyi tet 
kile memur baıvekllln 

ıeçtlmeıl takip edecektir . 

Hatay hüküınetl; baıve 

kil in relıllğlnde 4 vekilli bir 
kabineden müteıekkll bulu
nacaktır. 

Baıvekıl; meclisin ilk gü · 
nü proğramım da okuyacak 
ve ttlmad jstlyecektı ... 

Antakya, 24 - Hatay 
baıtan baıa aevlnç içinde
dir. Mı li mecllsln toplana
cağı eün muazzam ıenhk 
ler olacaktır. 

• itibaren de yeni dcvte me 
aaııtne baıhyacak ve Büyük 
Millet Mecllalne ıevk edile 
cek kanun ve kararnamele
ri hazırlıyacaktır 

Fransa 

Yani ~ir ~arp gemisi 
ya111yor . 

Parls, 24 (AA) - Bahriye 
nazaretl teblti ediyor: 

Bahriye nazırı B. Kam· 
penıl: 35 btn tonluk yeni 
bir hattı harp gemisinin in 
ıaat tezgahlarına konulma· 
sına dair olan emirnameyi 
lmza l amııtır Bu gemiye 

l~nf ormasyon Gazetesinden: 1 
Alman ordusunun manev 

raları ve Südet meıelesı bu 
hafta ıonunda btr çok tef
ılrlere mevzu teıkıl etti. 
Bunda hayret edilecek btr 
ıey yoktur, çünkü bu ıkl 

enternaayonal hidiıe araaın· 
da bir münaaebet var gö 
rünmektedir. 

lnıılız kamoyu bu maoev· 
ralar hakkında biraz endııe 
izhar etmfftl, fakat 
Londrada ve Parlıte 

Almanyanın aıkerl organt 
zuyonunu tecrübe etmlye 
tamamlyle hakkı alduiu 
m6talea11nda bulunulmakta. 
dır. Almanyanın askeri or
ıanı Deuhche wehrln tabi
riyle bu "kOçük manevra
lar .an ehemmiyetini müba
llğa etmemelidir. Bundan 
endııeye mahal yoktur. 

Bu zihniyet-izaha hacet 
yoktur ki - IOzumlu tayak
kuzu izale etmez, İnııltere 
bu tayakkuzla birlikte ıillh-

Ademi Müdahale Ko
mitesi Toplanıyor .. 

Klemenıo lımi verilecektir 1 lor~ Plimut, Ademi mü~ahıla komitesinde ıza olan ~81· 
Romanya 1 letler ıurah~aslanle görüşmelerine devam ediyor. 

. 

._. 1 

l l. ı ·ı· • • b 1 1 ondra, 24 (A.A ) - Lo · 
nılf a orta 8 ÇI ığım Ü- rd Plim ut, ademi müdahale 

· "k ı 'I' · • k it' 1 komlteıinde aza olan bat· yu 8 CI 111 YU Si ıyor. ı.ca devıetıer murahhaeıaraıe 
Bled, 24 {"' .A.) - Ôi-

renlldlğine göre Romanya, 
Ankara, Belgrad, ve Varıo 

vadakl orta elçıliklerlnl bü
yük elçiliğe yükseltecektir. 

ı. ı ........... .. 

Tü.rkkuşunda 
Bir Aylık 
Faaliyet. 

müıaverelerlne devam et
mlıttr . Bu müıaverelerln 

mevzuunu General Franko
nun notası yQzüoden tahad. 

düı etmlf olan vaziyet teı· 

kil etmtıtlr. 

Ademi müdahale komite -
sinin herhangi bir içtima 
akdetmesi derplı edılmiı de · 
ğildır Vaziyet tavazzuh et
meden ve komitede mümea -
ılllerl bulunan muhtelif hü 

kumetlerle hiç ıüphealz Bur· 

goı hükumeti bu baptaki 
hattı hareketlerini izah ey. 
lemeden evvel hiç bir içti. 
ma yapılmama11 muhtemel 
gör ülmektedlr 

Londra, 24 (A .A.) lı-
panya ile tı gören lngiliz 
armatörleri komitesi, dün 
akıam neırettlll bir teblli 
de, Franklstler tam muha
rip hukuku tanınma11nın 

aleyhinde bulunduiunu bil
dirmekte ve Burgoı hiikü
metınln iki emniyet limana 
tesisi hakkmdaki teklfflnln 
de failıyalta tadblk lmklnı 

olmıyan bir tekltf olduAunu 
kaydeylemektedir. 

Girid İsyanı Maznun
lartnın Muhakemesi.. 
29 Temmuz luadını cıklriiıların birinci grubunun mu
~ıtemesi ~itti va 6 ~işi idamı mah~üm edildi. 

Ankara, 24 (A .A.) - Türk· 
kuıu motörlO, motönüz 
kampları temmuz ortaaanda 
afuıtoıun oo betine kadar 

· motörlü tayare mektebinde 
788 saat 25 dakika silrmüt 
olan 4514 uçuf olmuı, loö· 
nü kampında ile bu müddet 
zarfında 9481 uçuı yapıl 

mııtır. 

Motörlü tayare mektebin 
de yalnaz baılarma motörlü 
tayareler üzerinde uçmakta 

• 
Iranın En Bü-
yük Demiryolu 

Açılıyor. 
Tahran, 23 !Radyo) - 886 

kilometre tmtldadındaki bü 
yük demlryolu, ıona ermtı 

tir Bu yol, lran hükümeti 
ne 26 milyon lnglliz liraaı-

Her Kazada 
Bir Halkevi 
Acılacak. , 

Yurdun muhtelif yerlerin · 
de açılan halkevlerlnln b1l

ha11a gençler üzerinde çok 
büyük terbiyevi roller oyna-

AUna. 24 ( Radyo ) 
fianya harp dıvanı, Gırıd 
11Y•nını çıkaranların birinci 
trubunun muhakemelerini 
bıtırmiıtır . Maznunlardan 
b~ı ktıt gıyaben idama, 6 
t~ıı müebbed kürele mah 

Utn olmuıtur. 

Bunlardan baıka otuz ki
ti lldalara ıürıOn edilmlf, 
Yirrn\ kiti de bereat etmt ıtır. 

Harp divanı, bugünlerde 
llıaanuolarm ikfnci grubunun 
l1luhakemeıln e baılayacaktır . 

k.andlye. 24(A.A .) - Dı
"•nı harp, 29 temmuz fesa 
dı nıeaelesinde aııağıdaki 
ltlabkümiyet kararlarmı ver 
llltıur: 

l Arlatıd Mıhotaklı, 
Jarı Muntakıı Manuıoı Vu 
1 udalcı., Emenuel Bakladlı, 
1darna· 

' 
2 Eınanuel Muntaklı, 

~tauel M•ntakH, Ôıtrat· 

yadiı, Y orgl Lada kıs müeb
bed ağır hizmetlere; 

3 - İki kiti 20 ıene ağır 
hizmete; 

4 lkı kiti 18 ıene ağır 
hizmete; 

5 - lkt kiti 15 ıene ağır 
hizmete; 

Ö Üç kiti 1 O ıene ağır 
hapı cezuma; 

7 - Üç kiti 4 . ı eııe •gır 
haplı cczaa ına; 

8 - Yırml dört kiti tki 
ıene hapta cezasınıı ma h
kum edılmif , yirmi beı kiti 
hakkında bereat kararı ve 
rtlmlttlr. 

iık altı ma hküm hakkın · 
dakı kararlu gıyabı olup bir 
ay zarfında l9'b atı vücut et 

t ı kl erl takdırde davaları ye 
n lden rüyet edıl~cektlr 

Bu perıembe günü ıkinct 
ıerlye dahil eıhaıın dav.darı 
rüyet edtlecektlr. 

olan talebenin sayuı 39 
dur Her iki kampta 
yapılmıı olan bu 13.995 uç 
uıta en küçük bir kaza 
ve arıza olmamııtır. 

M.Hodza 

lord Runçimanla uzun bir 
görüşmede bulundu. 

Pr&ğ. 21 (A A ) -- Lord 
Ruoçlman ıle Baıvekıl M 
lfodza dün akıam üç buçuk 
saat görütmüttür 

M. llodza bugün Reııı-

cumhur Beneıe hu ıörüıme 
hakkında izahat verecektir. 

Prai salahiyettar me -
hafıllnce her iki taraf için 
memnuniyete ıayan bir mil

ukerc e•aaı bulunduju ıöy 
lenmektedlr. 

na mal olmuıtur. Demir 
yolu. bu ayın 26 11nda biz -
zat Şahinıah tarafından bü· 
yük meraıtmle açılacaktır. 

---..19-)(iır---

S ivil ler, Subay .. 
Unif armasına 

Elbise Benzer 
Giyemiyecek. 
Sivil ve reımt müenue 

lere mensup olanların kıya 
fetlerl etrafmda Baıvekilet 
ten yapılan tebl lğat üzertne 
Dahillye Vekiletınden vıla 
yellere bir tamim yapılmıı· 
tar. 

Bu tamime göre ılvtl de 
nlzcıler, devlet hava yolla 
rı , Türkkuıu, ıehlr bandosu, 
deniz ticaret, kaptan. çark -

[Sonu ikinci ıayfada J 

dıkları görülmektedir. Hal
ke~lerlnln bu rolleri gençle · 
ri milli kültürle yuiurmak 
huıuıuoda tecelli ettlll ka
dar, ıpor, temıll, gOzel ıa 
natlu, k6y ve köycülük, iç· 
tlmai tesanüd husuıunda ı•

ürlandarmak ıekhnde de te· 
barüz etmektedir. 

Halkevlerinln gençliği uyan

( Sonu ikinci ıayf ada) 

Belgrad- Tiran 

Tayı re saf erleri bıılıdı. 
Tiran, 24 <Radyo) - Yu 

goı!avya tle Arnavutluk ara 
ıında tayare poataları baı· 

lamııtır. Bugün Belgrattan 
kalkan ilk Yuıoılav tayare
ıl, buraya muvaıalatanda 
büyük ter.ahüratla katıılan 

rnııhr. 

lant!laaını hızlandırma11 icap 
cttlllnl pek iyi takdir et. 
mektedtr. 

Almaa manevralarında 

yakın bir tehlıke ıörmemek 
mantıkidir. Üzerinde durmak 
lıtemedllimlz bedbin bir fa 
raziye ile, Alman batT•kllt
nln biraz eıkl yazılarında, 

bir harp halinde taarruzu 
nun "gece karanhjıoda ıtm
ıek. gibi aerl olacafını ha· 
ber verdlll hatıra getirilebi
lir. Bugünkü aıkeri hareket 
lerin eararla bir tarafı yok
tur. Bu hareketlerin karak 
teri daha ziyade teılr yapı· 
cıdır Te bu manevrayı Çek 
meselesinde kati neticeye 
yaklaııhrken Alman kudre . 
tinin bir n6mayltl ılbl te
lakki etmek yersiz deftldtr. 

Lord Runçlmanla arkadaı
ları Alman SOdet murahhaa
larıyle yeniden mOzakareye 

baılamaktadırlar. Buıünkl 

ıartlar içinde bir tahmin 
beyhudedir. Bir ,andan, Sl
detler mıntaka11ndan bet 
yüzden fazla belediye relıl 

nln lçtlmaında nahiyelerinin 
mahalli polltıka yapmıyarak 
"nuyonal - ıoıyalııt ıdeolo· 

jtıl prenılplerlnl tatbik Ye 
müdafaa etmek,, huıuıunu 

kerarlaıtarmalarlyle fena bir 
tıaret verılmlttlr; fakat, 6te 
yandan, mazide çok müıkll 
davaları halletmlt olan ln
ıllız müzakerecisinin maha
retini heaaba katmak il· 
zam dar 

Esasen lnglltere, lmpara 

torluiu üzerinde tesir yapan 
meselelerden hiç biri karıı · 
11nda likayıd kalmamıya 

azmetmııtır. H ıcaz Ye Necid. 
krala lbniasuuatla kardeıA 
Emir Mohammedln Londra
yı zlyarett de bunu ıöıter -
mektedtr . lbnf11uud iki ıene 
içinde üçüocO defadır ki in 
glllz hOk6met merl<ezlne ge 
liyor ve bu def akı ikameti 
bir ay ıü"cektır. 

Bugünkü ıartlar itinde lo 
gıliz hükümett ıahsi otorite· 
ıl kuvvetli olan yeıine Arap 
h6kümdarına lıUnad etmeyi 
faydalı bulmaktadır. Eıkl 

Irak ve Mıaır kralları genç 
yaıta vefat edehberl, lnıll· 
tere, n6fuıu Hlndtıtana ka· 

dar ıamil olan lbni11uudun 
hakemltit vaııtaılyle yahu 
dtlerln muhacereUnden ve 
FıllsUnln taksimi projeıinden 
çok kızmıı olan Arapları tes

kin etmek istiyor. 
Bafdadda hOküm ıüren 

genç kralın amucaaı Maveral 
Şerla Emlrl Abdullah - ki 
lnıılızler lıendtılnl Ftllıtin, 

Suriye ve Şerla üzerinde 
kral yapmayı taıav•ur et 

( Sonu llrlael NJfacla ) 
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AlmanManev- Kadınlara Erkek, Erkeklere 
ralarının Uyatı- Kadın Bulan Bir Teşekkül .. 
dırdığı Endişe. S. O. • 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
mtılerdl-kifl derecede nü 
fuza sahip değildir Bu iti- l 
barla lngllterenln lbnlaauudun 
müzah~rettne kıymet verme· 
ıl ciddi eebeplere iıtinad 

eder. Üç ay enel kont Ath
lene ile prenıes Alice hedl · 
yelerle kralın oezdloe gön
derllmlıtt. 

Görüldüğü rıbı, lnııltere 
kuvvetini artırmak ve dün· 
yanın her tarafındaki haya · 
ti meof aatlertnt müdafaa et· 
mek lçfn ıayretlerfnl bir 
lahza bile yavaılatmamak · 

tadır. Bu uzun soluklu bir 
politikadır ki, iki memleket 
mOme11ıllerl araeıodakl de· 
vamlı temuların da aöater . 
dllt glbl, Franeanın tam bir 
müzaherettne lıtln!ld eder. 
Daha bu ıabab, 8. Jorj Bon· 
ne lnrlflz f110dert 8 Kem
belle görüımGıUlr. 

GüoOn endfıelerl karıunn · 

da, bu müıterek sulhçu lra· 
de, General Vılmenln Beril 
ne yaptıiı ziyaret albl kuv 
vetll bir huzur unıuru rlbl 
görünmektedir. Gazetelerden 
birinin yazdığı gibi "Bomba 
gönderecek yerde Generalin 
göndermek daha hayırlıdır. ,, 

Büyük harpte f ran11z ve 
lnglltz tayarecllerlnln taıımıı 
oldukları mert ruh fay dalı 
tema.lan kolaylaıhracakhr . 

hiı orduda aynı derecede 
mebzul olan kahramanlık, 

karı•lıklı bir takdire yol 
açmııhr. Bundan neden, 
ıulh imkanlarına yeni ufuk
lar açacak daha derin bir 
anlayıı çıkma11n . ., 
Noye Zurlıu Zaylurıgdan: 

"Bir harbe çevrilmesinin 
önüne timdtllk geçtlmlt olan 
Ruı -Japon anlaımazlıfının 
tehlikeli ıafhuanda, umu -
mun ali.kuı Almanyanın 

oynıyacafı roliln üzerinde 
toplanmııtı. Berltn, uzak 
ıarkta itidale doğru yürün · 
meal için nüfuzunu kullanır· 
ken , Çekoılovakya meıele

slode ıeslnl yükseltti. Hiç 
tüpheılz ki, Alman dtploma
slılnln tasavvurlarını bilmek 
ıüçtür. Fakat buıünkü gün· 
de, tkl büyük devletin bir 
cihan harbine çevrllme1l ıh · 
tlmali çok kuvetlt olan bir 
harbe tutuımalarında Alman· 
yanın hiç menf aall yoktur. 
Nasyonal ıoıyalfst rejiminin 
müdafaa kuvettyle ekono· 
misi, uzun müddet devam 
edecek olan bir cihan har· 
bine henüz dayanabilecek 
bir kudrette değildir . 

Almanyanın belki tecrld 
edtlmtı bir düımana karıı 

kati netlce~I almak gibi bir 
ıanıı olabilir. Fal<at Japon 
ların lıtlli harbi yanında 

bir de bir Ruı ...., Japon har
bi patlayacak olursa, o za · 
man bütün büyük devletle
rin lttlraklyle büyük ok ya · 
nueta yapılacak olan bir 
harpte kati netfce alınacak
tır. Bu ittbarla, bu büyük· 
lükte bir anlaımazlıiı müm · 
kin mertebe uzak bir za. 

mana atmak, Almanyanan 
menfaatleri icabındandır. 

Fakat, bu düıünceslnl tat· 
bik etmek yalnıa Almanya
nın elinde olan hır meıele 
değildir. Pakta arkasında fa. 
allrette bulunan na1yonal 
ıoıyallıt dlplomaslıl Japon· 

Londraqa Kurulan Ve S. O. S. ismini Taşıyan 
Bir Müessese, Er kek flrkadaşı Olmıyan Ka
dınlann İmdadına Koşmakta. Onlara Balo 
İçin Kavalye, Gezinti İçin flhbap Bu/maktadJr. 

Amerikalının bu fikri al· 
dığı kaynak da Amerikan 
ünıveraltelerldir . 

Orada, kız ve erkek ta· 
lebeyl birbirine tao ııtıran 

bir teıktlit vardır. Meseli . 
ünlvenltell bir kız bir balo· 
ya , bir çaya gitmt>k lıtlyor . 

Fakat erkek arkadaıı yok, 
veyahud yeni bir arkadaı 

tatlyor. Derhal buraya mü 
racaat eder. Dalr~nln doıya 
larıoda erkek üolvenlte ta
lebelerinin fıılerl vardır. Bu· 
rada gençlerin boyları, yaı 
ları , zayıf veva ıtımanlıkları, 
esmer veya earııın oldukla
rı, yaıları , tablatlerl, neler
den hoılanıp nelt!fden hoı 
lanmadıkları yazılıdır . 

Birer de fotefraflan var· 
dır. Mlı A bunlara tedklk 
eder ve faraza Mfıter B yl 
keodtılne en muvafık kaval · 
ye olarak seçer. Ondan ıon 
ra ıencio adresine haber 
gönderilir, yahud kız onu 
arar, bulur ve beraber ba 
loya, çaya giderler. 

Genç kızlara bu kolaylık 

gösteriliyor da kadınlara nl· 
çln göıterllmeıfn, fıte Nov· 
yorklu Mllter Ted Pekham, 
bundan mülhem olarak yaı
lı kadınlar, dul kalmıı genç 
ktmıeler için böyle bir biz 
met dafreıl kurmağı dütü · 
nü yor . 

Yalnız, üolvenltelilerin, 
gençlere birbirlerine arka
daılık etmeler! için kurdufu 
bu teıkılata mukabil , Ame· 
rlkalınm düıündüğü mües 
sese bir ticaret müe11eseıi 
olacaktır . Bunda da zarara 

·ya ile muvazi yürümlye baı · 

ladığı gündenberl Tokyonun 
elinde Almanyanın uzak 
kalamayacağı anlaımazlıklar 
çıka;mak imkanları vardır. 

Zaten 1936 sonbaharın· 

da hazırlanan Alman Ja · 
pon anlaıma11na gerek dıı 
bakanlığının, gerekse ealihl
yetll aıkeri erkanının itiraz 
etmlt olmaları, hep bu mü· 
liıhazadan ileri gelmlıttr. 
Neteklm, anlaımayı, o za · 
mankl dıt bakanı Noyrat 
değil, Rıbentrop lmzalamıı 
hr. 

Rıbeotropun Japon elçi · 
ıtyle yaptığı görüımeye dair 
Tokyoda çıkan haberler Al. 
man dıı bakanlığına çok 
11kıotılı eaatler yaıattı. 

"Aeabl,, Alman dıı bakanının, 
Çangkufen anlaımazlığmm 
her eafhasmda Almanyadao 
göreceği yardım huıuıunda 

Japon elçisiyle mutabık kal· 
mıı olduğunu haber verdi 
Böyle bir tefsirin muhtemel 
aklılerlnl göz önünde tutan 
Berlln, büyük bir asabiyet 
içindeydi. Bundan dolayı, 
Alman diplomaalıi, Alman 
yanın Japonyayı tahrik edl 
el hareketlere katlyen te~vlk 
etmediğine dair logıltereyl 
ikna etmlye çalaımııtır . Al
man dlplomulılnlo itidal 
tavılye eder mahiyetteki ba· 
reketlerl . lnglllz matbuatın 
da takdırle karıalanınca Rer 
lın rahat btr nef eı almıı 
hr,, 

girmek tehlllieı i olmadığını 

goıuyor Daireye kayıdlı 

erkeklerden h içbir para a lın 

mıyacak, bu suretle eza 
adedi fa zla miktarda arta. 
caktır. Buolera btlakttı mü· 
e11eee para verecektir Fa· 
kat, keodiılne kavalye bu · 
lan kadından S. O. S yazı · 

hanesi oldulıça iyi bir üc · 
ret alacaktır . Bulunan ka
valyenin de kadından para 
koparıp koparmamaeı ken · 
dlılnln bileceği bir ittir. 

Londrada teıekkül eden 
bu müeueıenln batında, Mis· 
ter Pekhamla ortak olarak, 
bir kadın: M lıl• Farkareon 
bulunmaktadır Bır taraftan 
kad1Dlarla müoasebatta olan 
bu müe11esenln pek tabii 
dır ki tkl cinsten de birer 
baıa ihtiyacı vardır . 

S O S. e kayıdlı {Jııolo} 
lar arasında iki de prenı 

bulunmakta lmtı . Bu hususta 
kendisine sorulan bir suale 
Mislı Farkauon ıu cevabı 
veriyor: 

" - Evveli. kellmeyı doğru 
kullanalım: "Jigolo,, bir ka· 
dına baloda refakat eden 
ve onunla danıettlğl için 
kendine para verilen adam· 
dır Halbuki bizimkiler '"ka
valye ve erkadaı,, dır. 

Zanneder mlılnlz ki, be· 
nim gibi bir k dın böyle 
.. Jigolo,, itlerine karıııın . 

Bizim "kavalye · arkedaı., 
lar yüksek aileden ktmıe · 

lerdir •e gene yüksek aile· 
lere menıup kadınlara, ıe

hlrde bir yere giderken re· 
fakat ederler. 

Bunların hepsi üniversite 
mezunlarıdır, ull ailelerdir, 
earaya takdim edılmlı, kra
lın kabul mera1lmlerlnde 
bulunmuıtur . 

Kavalye, arkadaılarımız 

araaında da bir baron bulun 
malıtadır. Kendisi büyük 
bir baronluğun varlıldlr . lı 
koçvada ıatoıu vardır. Son 
ra iki Rus prenıl de teı· 

ktlita kayıdlıdır. 

Kavalye tutan kadınlara 
gelince: Bunlar zengin ka · 
dınlardır . Paraları vardır, 

eğlenmek lıterler . Fakat 
zavallıların arkadaıl arı yol<· 
tur Kocaları ölmüı veya 
ayrılmıştır. Oğulları yoktur 
ve vardır da evlenmiştir, 
onlardan uzak yaıamakta 
dır . Bunlar kendılerlne on · 
larla beraber balolara gide 
cek, lokantada yemek yiye· 
cek klmıeler bulduğumuz 

lçln bize müteıekktrdlr 
"Gençler damları tlc ak

ıamdan gece yanıma ka
dar kahrlana bet dolar 
alırlar. ikiye kadar kaldık . 
ları takdirde kendilerine beı 
dolar daha verilir Ondan 
sonraki ücret eaat bat ı na 

bet dolardır. Bu suretle, u · 

at üçe kadar bir kadına re 
fakat eden kavalye arka· 
daı on beı dolar alır . 

"Uzun ıP.yahatlar için ki 
ralanan kavalye arkadeıla · 

rın da dokuz ve on bir dolar 
kadar blr para aldıkları var· 
dır • 

-
~~=============================================~~ 

!iEHiR • E~Alll51lLl5Ri 
@1====================,=======================~ 

Belediye Meclisi f evkal Balıkesir Tale· 
Ad s· T ' y be Kurumu Top· a e lr Opıantl aptı .. lantısı Bugiin -
l)iiıı k ii T•lplıın t tfl<t lele- Yapılacak. 

Geçen yıl içinde lstanbulda 
kurulan Balıke1lr Talebe 
Kurumu bugüo akıam saat 
21 de Halkevınde fevkalade 
bir toplantı yapacaktır. 

• 
diJre Intilıııb:ınııı Bir Teş-
rine\rvelde B«ışle:1111e:1sı 

Kalıııl Edildi. Bu toplantıya Ankara lı
tanbul yüksek mekttp ve 
ünlvenlte talebeslle liıedeP 
bu yı 1 mezun ve Hıe · 
nln son 11nıf ına geçenler. 
talebe velılerl ve diğer ba · 
zı zevat davet edllmtılerdır. 

Belediye mt!cllsl dün saat 
15 de B. Naci K odanazın 
riyaeetinde fevkalade bir iç· 
Uma yapmııtır . 

Relı, el<serlyetfn 
duğunu ıöyltyerek 

bulun· 
celseyi 

açtı ve ruznamede bulunan 
ıu itler üzerinde konuşuldu: 

1 - Belediye mecllıl in · 
tthap müddetinin teıbltl, 

2 - Bazı belediye em· 
lakinin tahılı ıeklllerlnln 
tebdtlt, 

3 - Buı fuıllar ara110 . 
da münakale yapılması .. 

Meclis, yen i belediye intiha· 
bı zaman ve müddetini tea · 
bu ederek reylerin bir teırin 
evvelden on {dahil) teşrin · 

evvele kadar verilmesini 
kabul etti. 

Bundan ıonra ruznamede 
bulunan diğer maddeler de 
okunıuak büdce encümenine 
havale edildi. 

Büdce encümeni bu mad· 

Erdekde ... 
Zeytin sine~leri ile müca

dele yapıhyor. 
Erdek, l Hususi ) - Er 

dekte zeyUn ılneğl müca-
delesine başlanmıı ve de· 
vam etmektedir. 

Ziraat memuru tarafından 
idare edllml§ olan birinci 
mücadele ıona ermlı , tklncl 
mücadele de baılamak üze 
redir. 

Zeytin ıineğl mücad~le 

ıtnden iyi netice ahnmııtır. 
Bu hususta ziraat memu 
ru B Ferldin gayreti ıörül 
mektedır . 

Bu devamlı çalııma kar 
ıısıoda Erdek zeytlncllerl ı 
memnuniyet duymaktadırlar. ' 

Diğer taraftan Edlnclkte 1 
de yakmda aynı mücadele-
ye baılanacak ve bu müca 
dele de Bandırma ziraat me 
muru 8 . Bürhan tarafından 
idare edilecektir. __ ,....,, .... , 
Siviller, Subay ,, 
Unif armasına 

Elbİse Benzer 
Giyemiyecek •• 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

çı mektebi gibi mektep ve 
müe11eıeler menıupları de 
nlz subayları elblıeslne ya
kın ıekilde elbise atymekte 
ve bunların aekeri dlıtpllne 

muhalıf olarak yaka ve ön· 
lerlnln açık bulunduğu . ütü
ıüz elbiıe ve pantalonlarla 
dolaıtıkları ve ellerinde pa. 
ket ve eıya taııdıkları gö 
rülmekte ve bu tarzda ha · 
reket etmeleri doğru olma 
dıiı beyan edllmektedlr. 

Bu gibi ılvll mektep ve 
müe11eıe menıuplarmm el· 
blıelerl önü tek düğmeli 

deler üzerinde tedkikat ya-

parak neticeyi mecllıe arz · 

edecektir. 

Belediye mecllıi, encü 
menler bugün öğleden ev· 

vel t.edkıkatıoı bttirlne 
öğleden ıonfa eaat 15 

Toplantıda Kurum ıılerl 
(berinde konuımalar yapı· 

de toplanarak mü:ıakereye lacak ve merkez heyeti ıe · 

devam edecektir. çllecekttr. 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~'!!!!!!!!'l!@!!!!~!!!!'""!!!~~-

ZiraatBankasıBuğday 
Mübayaasına Başhyor. 
B<ıııka 811 Yıl liöylüfl(~11 

3 Milyoıı Kilo Bıığ·dııy 
Sıttııı AlllC<tk. 

Ztraat 8anka11 29 ağuı
tos pazaftestnden ıt ıbaren 

buğday mübayaaeıoa baş' ı· 

yacaktır . 

Bankanın buğday müba· 
yaa11na baılama1ının ıehrl 
mlz buğday piya1uına da 
te1lr edeceği, çiftçi 
ve köylünün bundan lltıfa · 
de göreceği ıüpheatzdtr. 

Bankaya bu yıl üç bin 
ton buğday mübayaa11 tçln 

~uval çalmıs 
Çağıf nahiyesinin lnkaya 

köyünden Hüıeyln oğlu 

Zeyna1 admda biri zahire 
pazarında Küpeler nahiye 
ılnln Ctoge köyünden Meh
met oğlu lbrahlme aıd bot 
çuvalları çaldıfıodan yakı

lanmııtır. 
-~-

Her Kazada 1 

salahiyet verilmtıtir. 

Af yon mübayaısı: 
Ziraat Banka.ınıo afyoD 

mübayaaaıoa baıladıjıoı 

yazmııtık. 

Banka, temmuzdan ıt1ba· 
ren faaliyete baılamıı ve 
her pazarteıl 18 !ı günleri 
lstaayondakl buiday ıtloıun· 
da konak11z birinci nevi 
mahsule klloda 4 lira , ko · 
naklı ikinci nevi mahıule de 
kiloda 3 lira avanı veril · 
mek ıuretile ıimdlye kadar 
13 bin liralık afyon eatıl1 
a ' ınmııtır 

Mübayaaya bu ay niha
yetine kadar devam edılecek· 
afyon paralarının üıttarafı, 

uyuıturucu maddeler lnhl 
earı taraf andan afyonlarıP 
morfin dereceılnln tayinin· 
dan. ıonra tediye edilecek· 
tır . --:----

Bir Ha 1 k e v i 1 tSTANBUl RADYOSU 
Acılacak. 

(Baı t r;fı birinci sayfada J 25 - lğustos-1938 Perşembe 
ÔGLE NEŞRİYATI: 

dıran ve aydınlatan me · 
12 30: P iakla Türk mu· 

salılni daha ziyade teımıl ıtkiıl. 12 50: Havadfı 13 05: 
için, halkevlert olmayan 
ye r le r de y e n 1 d c n Plakla Türk muılklsl 13.30: 
h a l k ev le r ı kurulması Muhtelif plak neırlyah. t 4: 

takarrur etmlıtır. Ş. mdil ik Son. 
Türklyenlo her kazasında AKŞAM NEŞRlY ATl: 
bir halkevl ku rulma11 tSU Saat: 18 30: Plakla Tilrk 
itibarile kararlaştmlm ııtır. musikııl, 19. 15: Spor mü 
Bunun tçln , Cumhurıyetln habelerl : Eıref Şefik. 19, 
on beıincl yıldönümüoe te· 55: Bona haberleri. 20: Saat 
ıadüf eden 29 Teı,tnevvel ay•rı: Grenvlç rHadhane1ln 
938 de aÇılıt törenleri yapıl · den naklen . Selma ve arka· 
mak üzere yeniden birçok daıları tarafından Türk mu· 
halkevlnln hazırlıkları yapıl · slklsl ve halk ıarkıları. 20. 
maktadır Uer kazada bir 40: Hova raporu 20.4~. ô 
halkevl açıldıktan ıonra bu mer Rıza Doğrul tarafın 
evlerin, nahtyelerde de birer dan Arapça ıöylev . 21: Sa 
ıubeıl açılmak üzere yrni at ayarı: Orkutra: ı _ V•-
den faaliyete geç.leecektır. ber: Oberon. 2 Netbal: 

olacak, kol, omuz ve yaka · Va lı trtıt 3 Ganne: Le 
larında deniz ıubaylarına ealttnbank. 21,30 Şan: lncl 
benzlyen ıırma ve ıerlt, ve arkıdaıları, 2 1,50 Sa• 
defne dalı ve ay yıld12. bu - eıerlerl: ReFik Şemsettin ve 
lunmıyacaktır Vekaletin bu arkadaıları , 22,50 Son ha-
tamimi üzerine kıyafetlerde herler ve erteel ıünün prol· 
derhal tadtlit yapılacaktır. ramı, 23: Saat aJara: So•· 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Salahiyetin Tevsii. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami ııaylı 

105 -

U::urı zamandanberi bıl
yıik gayretlerini e~irgeme 

den gazeltmlze kıymelli 
Yaz1iar yazan değerli avıı-

kallarmuzdan B. Ka 

sını Sami Paylının son 

:amanda f a=la mtşgullyell 

VazU kanun 155 ncl mad· 
de ile evin daimi ihtiyaçlara 
için koca gibi, kadının dahi 
bırlıtı temıll hakkını haiz 
ol dutunu ve 156 ncı mad 
de ile de icadın temıll salibi 
htlnı ıuilıtlmal ettlfl veya 
fıtıDJalden Aciz bulunduiu 
takdirde kocanm bu aalihlyetl 
lcarıdan k11men veya tama 
lben nezt edebtleceğt ve 157 
bel ınadde muclblr.ce hi
lchn karının talebi üzerine 
llezin ıebepılz oldujunu 
1•bat etmeıt tartlyle aa1ahl · 
httnı iade edebıleceilni bil· 
dtrdlkten ıonra (koca, sara· 
haten veya zımn~n izin 
Vermedikçe karı kanunen 
haız olduiu temı\l aalahl
Yetını tecavüz edemez) ıha 
'eıını havi bulunan 158 ncl 
lnaddeyl vaz etmlttlr. 

Bu madde karanın haiz 
olduiu bırlifi temıil ıalahl · 
Jetinin fevkinde fıtfmall sa 
1lhtyet etmealnden münba 
hlıdır. Fakat bu salahiyet 
lcocanın ıarahaten veya zı 
lbnen izin vermeılne müte. 
'"kkıfhr Koca mezuniyet 
Ver111edtkçe kara ensen ha· 
11 o1dufu temıll aalihlyetint 
t'cavüz ve bu nlihtyetln 
fevkinde hare~ atta buluna 
lbaz. Koca tarafından karı 
h vetllecek olan bu ıalahı· 
tet icarın an 155 net mad · 
dedeki ıalihlyetl aahyeıl 
haricinde ve fevkalade kıı· 
lnındadır. 

Sarahaten veya zımnen 
lıın keyfiyetini bker m(sal 
ile bildireyim: Kocamo berayl 
ticaret veya tebdili hava, 

hır müddet btrlifln baıandan 
a1rılmaaı icap ettlfl takdir 
de 152 ncl madde muci 
bınce kocaya ald bulunan 
birlık relıltil. e•ln intihabı 
•e çocuklarm münaafp 
•eçblle taıeat gibi birlik rl· 
hıetıne mahıuı talahiyetl 
lcarııuna terle etm~ıi veya 
hllıta olmak suretiyle aile 
btrlıtı rlyaaetlni lf a t"deme · 

lneıı eıbı hallerde koca lca 
'••ına zımnen veya ıaraha · 
tera izin verebilir AhYah 
lbezlcürede borçlar kanunun · 
dakı vekalet ahkimı tatbik 

1 0 tanur. 

Rırde koca, kuvvet temy izi 
Yeden mahrumiyet gıbı akıl 

· haıtalağına mübteli olarak 
taıarruf atı kavllye ve fıilt 
hden men edilmekle kara 
~0ca11oa vaat tayın edılmit 
1•e icara izne hacet kalmak 
•ııın temıll aalahlyetlnl te

~'•Gz edebılir. Şayet baıka 
le lrlıı vuı tayın edılmtı iıe 

1 
°caya ald olan tem•il ta 
lhınu vaaiye fntıka1 eder. 
oı •• ıut vaıl dahi sarahaten 
'•Ya zımnen karının ıalihl-
htını leni edebilir. Kocanan 
Çocuklar üzerindeki hakkı 
'•llretl kanıı, yaal çocuk· 

dolaylsiylt bir mtiddtl "Hu
kuki Utılıislu . . yazımızın 
neşrine devam edemedik. 

BIL<ilıcre kitap halinde dt 
çıkacak olan hu ya:ıların 
neşrine bugünden itibaren 
devam ediyoruz. Okuyucu 
lanmı:dan üztir dileriz. 

laran anuı varken vaılye 

lnttkal etmez. Kocanın ka· 
raya vermtı o1dulu mezu 
niyet üzerine karının tasar
ruf atından koca meauld\lr 
B ö y 1 e bir mezuniyet 
lıtıhsal etmeden temıll ıali · 

biyetlnf tecavüzkirane va 
kt taııuruf atından da karı 

meıuldür. Karanın tuarrufah 

hakkında üçOncn bir t"h" 
tarafından koca aleyhine 
vaki dava üzerine koca ka 
rııının •alahlyetınl tevıl et 
medlğlnl müdaf aaten der
meyan eJ ledıfl takdirde ÜÇ· 

üncü ıahıı iddeaaını, · yani 
kanıma ıalahlyet vermtı 

oldufunu hbat etm~sl la· 
ztmdır lıbat edemediğ ı tak· 
dirde kocaya, kar11ana ura 
haten veya zımnen lzln ver· 
diğlne dair yemin telcl ı fine 

hakkı vardır. 153 ncü mad
denin üçüncft fıkrasiyle 155, 
159, 160. 163 ncü mad. 
delerin mevzuumuza veçhi 
lrUbata bulunmakla mütale 
atını tavılye ederim . 

- SONU VAR 
- -~ 2 ~· 

Otomobilini diniza sü· 
ıın ı~ım 

Parlıten blldlrtldlğlne gö· • 
re .. Belle lale,. de oturan 
tüccardan Dubard adanda 
birisi bir "ktam kafayı faz
la tütaüledıkten ıonra dost 
larlle garik ~ir bahıe tu
tuıuyor. Otomobiline bine 
rek ıon ıüratle nhtamdan 
denize atlıyacağını, denizin 
dibinde otomobilden çıka 

rak sahile yüzerek çıkacağını 
ve hiç bir ıey olmadan 
kurtulacağını iddia eder Ar
kadaıları da bu bahıl kabul 
ederler 

Tayin olunan günde dost 
ları ve tanıdıkları kadınla

rlle bebaber rıhtıma gelir
ler. lçlf!rlnden hiç birlıt Du
bardın lddlaaanı yerine ge· 
ttrecejlnl zannetmez. fakat 
bu aralık Dubard otomo
biline binerek ıüratle rah. 

hman kenarana ıelmtı ve 
otomobille beraber denize 
atlamııtır 

Etrafta kiler der hal çığ · 

llğı baamıı, kadınlardan ba· 

zıaı bayılmııtar. Fakat ara• 
dan bir kaç sanı ye geçtik· 

ten ıonra Dubardın deni . 
-ztn yüzüne çıktılı ve sahi · 

le vardığı ıörülmüıtür. Du· 
bard mütebe11lm btr çeh · 

re ile ıeltp rahhmdakl dost
larını ıelimlamııhr. Vakıa 

Dubard bahıl kazanmıt iıe 
de den t zın dıbine batan 
otomobıhnı çıkarmak kabil 
olmamııhr. 

Rundao baıka Dubard, 
belediye n'zamları htlifma 
hareket ettıjı için para cezaaı 

vermeie de mecbur kalmııtır. 

TORKDILI 

1 lngiliz - ltalyan Anlaşması Suya mı düşecek? 

\ EDENiN KABiNEYE GiRMESi 
i iHTIMALI KUVVETLENiYOR .. 
1 . 

~, Ing iliz Matbuatı, Yeni Seçimde Genç Diplo-
matın Başvekil Olacağı Kanaatinde .. 

Eıki lr gll ı z harıcl} e nezırı ı 
Edenin kabineden çekildikten 
bir müddet ıonra. tekru 
nazır oJecağı hakkında ıa· 

ylalar çıkmııta Edenin tek 
rar kabineye a-eleceil, lngll· 
terede yeni ıeçtmlerln yak. 
laıtığı bugünlerde gene mev· 
zuubahı edilmektedir. 

lngtlızce "Sunday Pıktorf· 
al,. gazrteılnde ç ıkan bir 
makalede Edenin slyuetin· 
den, tekrar hariciye nazırı 

olup olmamak lhtımallnden 

ıöyle bahaedıltyor: 

Mlnıılteredekl milyonlarca 
ıeçlcinln zihnini meıgul eden 
iki ıual var: Eden ne ola· 
cak? Ve bu olacak ıey ne 
zaman vukua gelecek? 

Buna eıkt hariciye nazırı 

muammalı bir tebesaümle 
mukabele ediyor. Gazeteci 
lere de, mecltsdekl arkadaı 

larıoa da verdljl cevap bun 
dan tbarettlr . Fakat bu te
bü11üm onun hakkında muh 
telif ıaytalara yol açıyor. 
Edenin sol cenaha yaklaıta 
ğı, cumarteıl - pazar günleri 
kırlarda toplanılıp konuşul· 

duğu ve daha birçok ıeyler 

ıövlenlyor. Hakikat şudur: 
Kırk bır yaııodakl Robert 

Antont Eden. yetmtı bir ya 
ıındakı Lord Baldvlnln ka · 
bul etmediği ıeyi üze·rıne 

almayı h~yaltnden bile ge· 
çirmlyor. 

Edeni hariciye nazarlığanı 

kabule teıvık eden Baldvin· 
dir. 

Genç Eden "Güneıte mev 
kiler., tıminde bir kitap 
yazmıfh. ihtiyar Baldvln 
de onun bu mevkilerden bı · 
rlne sahip olduğunu ıöylt 
yecek .. 

Naaıl ve ne zamao? 
lıte meaele bu. Cevap 

farına da bugünkü aiyaaete 
göre vernıek kabıldır. 

• * 
* 

Eden kendisi bir paıll 

kurmak üzere bulunuyor. 

Bu hususta planlarını hazar· 
lamaktadır. Fakat bu plan-

lar büyük bir sükun içinde 
hazırlanmıı olacaktır. 

Sonra, bir ıey daha var: 
Antool Edenin teıktl et · 

İngiliz İtalyan o.n laıması ne 
oldu? Diye soruyorlar . İıte 
ona muarız cephe almak 
için ılmdl tam zamanıdır. 

Fakat, mlıter Eden onlar · 
dan daha alullıdır ve daha 
iyi hareket etmeılnl bilir. 

O, milletin baıveklle kar 
ıı ne kadar müteıekkir ol 
duğunu biliyor. logıltcrenln 
ıt lahlanmaia ne kadar th 
tiyacı olduğunu Çemb~rlayn 

ılyaaetlnde diktatörlere karı• 
b r cephenin zannedildlğln 

den fazla bulunduğunu bili
yor. 

Edeni biraz daha sabırla 

harekete sevk eden bu ve 
bununla beraber muhafaza 
kar partiye karıı nazik dav 
ranmak arzuıudur; ıaylalar 

ne olurs" olıun Eden bili 
) or kt , bugün parlamento • 
henüz Çemberlayn tarafta 
rıdır ve bunuo için baıvekl· 
le lcaraı cephe almak doğru 
değildır . Edeni sabırla olma· 
ğa davet eden ıkt amil da· 
ra vardır: Bırlnclıl, Avam 

Kamaruanda bugün Edeni 
yeot kuvvetU merkez parti 

ıinln baıına geçirmek cere 
yanı mevcut bulunuyor Bu 
parti bugünkü mlili kabine 
den daha genlf bir esu 
üzerine lılload edecektir. 

"İıtik balin kahramanını,, 
sabırla olmağa ıevk eden ıe 
beplerden lklnclıl de ıudur : 

Çemberlaynın logilız İtal
ya anlaıması netice verme 

mtıtır. 

Anlaşmanan gayeıt Akde· 
nlzde, yakın ve orta ıarkta 

lkt devlet arannda iyi mü· 
nuebat temini idi. Muahe 
de imza edilir edılmn Muıı · 

ıollnl ile Çemberlayo bır 

blrlerine tebrık telgrafı gön 
derdıler. 

Muahede, iki devletin ıar 
ki Af rlka müıtemlekeleri 

ara11nda da iyi münuebat 
kurulmuanı lıtıhdaf ediyor· 

du. Bu ıuretle, Habeıistan

da da İtalyanın hakimiyeti 

resmen kabul olunuyordu. 
Anlaıma ile, halyanın lngll · 

tere aleyhindeki radyo neı 
riyalına ıon veriliyordu ltal 
ya, ayna zamanda, J 936 

melde olduğu parti, kendlıln · Londra deDız anlaımaaana 
den beklenilen parti değil· da girecekti. 

dtr . Taraftarları, onun, baı · Gerek logiltere gerek ltal 
vekile muarız ve baıvektlln ya Süven kanalının serbea· 
harici ıiyaaetl ile mücadele Uılnl teminat altına alıyor · 
edecek bır parti kurmasını far; halya, lıpanyadan gö 
lıtemltler ve bunun için bil nüllülerlnl çekec t' finl vade 
yük planlar hazarlarmıılar diyordu lıpanya topraklara· 
d na karıı bir arzu bea1emedl ır. 

Edenin böyle bir parti flni de bildtrlyordu. 
teıkll etmealnt lıtlyeoler Muahede henüz taadık 
onun için tam f ırıat oldu edllmemlt ve bu itlbarla tat 
ğuou ıöyliyorlar: Çember bık mevkllne glrmemtıttr. 
liyn arhk lhtiyarlamııtar. Son defa olarak. Mu11oh 
Devletin baıında daha uzun nl .Çemberlayına loglltz hal. 
müddet kalamıyacakhr. Buna yan anlaımuının derhal tatbik 
mukabil Eden gençtir, Jıalk mevkline konulmaaınf akıl 
kendlılnl ıon derece ıevmek- takdirde müılüman memle · 
tedlr. Güç .. hıbidlr ve bir ketlerin de İtalya lehinde 
yaz latırahat edip dinlenmlı· mücadeleye a- l rltlleceğlnl bil-
tlr, diyorlar. dlrmlttlr . 

Mlıter Çemberllyaın Sö1leadlilne ıöre halya-

nın bu hareketi Çemberliyna 
o kadar mütee11ir etmtı 

tir ki, baıvekll anlaımadan 
ayralmak ve eshl Eden siya· 
setine dönmek düıüncealn · 

dedir . 
Malumdur ki, Eden, harı 

ciye nazırlığından ltal}a ve 
Muuolını meıeleılnden do
layı çekilmtıtır. Acaba, Çem 
berlaynın bugün içinde bu 
lunduğu müıkılit Edenin 
mevklini kuvvetl~ndtrmeğe 

yardım edecek mldır? 
Pek edt cektir denilemez . 

Bilha11a Eden, siyasi hi.dt 
ıelerlo yüze gülücü cilvele 
rine ehemmiyet vermt z ve 
dalma gözlerini daha uzak 
htıkbale çevirir. 

logiliz ıiyaıellnln yf'.nl t ı· 
rarenglz adamı Antont Eden, 
önümüzdeki sekiz ay içinde 
baıvekıl olocağma inanmak· 
ta hRklıdır 

l 939 ıenesl girip ıeçim 

günleri gelınce, mlıtcr Nevil 
Çemb,.rlaynın iti bitmlı ola· 
cak, ondan evvel Baldvlnln 
yaptığı gıbl, Çemberlayn de 
siyaset ıahuanı terk edecek 
ve Eden tekrar talilnl tecrü 
beye baohyacaktır. 

Avam Kamara11ndakl Eden 
taraftarları haıvektl n a mze 
dl olarak en baıta Edenin 
geJdiğlnf söylüyorlar. Gene 
onlara göre, yalnız 4 000.000 
kiti Edene rey verecektir. 

Diğer taraftan bin lerce il· 
beral ve sosyalist Edenin 

bütün slyaai f ikirlerf kendi· 
sinde toplıyan yeni bir par-
ti kurmasana taraftardırlar 

Son hadiselerde Eden, be 
men hemen müdahale ede· 
cek dereceye gelmıı fakat 
gene ıükQıu muhafaza et
mittir. 

Eden hariciye nazaretln 
den, Çemberli"nın ltalya ile 
aolaıma planını muarız ol · 
duğu için ayrılmııtı Genç 
diplomat baıvekıl Mu11olı 
nlntn, Franko galip gellnclye 
kadar lıpaoyadan gönüllüle. 
rl çekmek ol yetinde olma· 
dığaoı da. Bitlere inanmak 
caiz ola11uyacajını ıöylemlt 
u. 

Edenl:ı ta.raftarlarınan flk · 
rlne göre, o zamandanbui 
Edenin bütün tahminleri 
doğru çıkmı ıtar. 

lnglilz ita iyen anlaıma11 
da · tasdik edll•ceğe hiç ben · 
zemiyor, çünkü Muuollnt 
ispanya tılerlne ademi mü 
daha le esasını kabul etme · 
mekte lnad göstermektedir. 

Eden bundan da istifade 
etmek lıtiyor mu; hayar O, 
kendisini tarihın en nazik 
bir devrinde baıana geçire 
cek günü. göz lerini daha 
ziyade dahill vaz iyete çevt · 
rerek bekltyor 

Eden bütün dıkkatınl it 
ıizlık meıeleıi üzerinde top· 
lamııtar. Tetkik edıyor; lk · 
tlsatçı l arla, lıçl partlıl er 
kanı tle görüıüyor. 

Eden fU frlclrdedir: logil· 
tere bir Avrupa harbinden 
kendini çektp kurtaua bile 
ılliblanm• devam ettikçe 
gene bir buhran çıkmaaı ıh 
tlmall vardır 

Eler orta Avrupa vazı 

Bandırma icra 
memur'u~un~ın: 

Murisleri Bandırma eakl 
belediye relılutnden Serve
tin tayare cemiyetine olıtn 

9000 kusur lira borcundan 
do1ayı Bandırma Mürvetler 
ve Ergili köylerinde vaki gay
ri menlrnllerlne bulunmama
ları dolayiılle gıyapl arınd" 

kıymet konmuı idi. Yapılan 
ar11ıtırmaya rağmen vereıe. 

den oğlu Vedat kızları Mil 
o lre, Nuihe ve Bedtaya icra 

1 ve iflas kanununun 103 ncü 

maddeıl mucibince lebllfat 
• yapılamadığından lrıen aa· 

hfp oldukları gayri menkul· 
fere konan kıymete dair bir 
güna diyecekleri varsa ilç 
gün zarfanda datremlze mil· 
racaatları, akı• halde bu lll· 
nan gazetelere yezıldıiı ta· 
rıhten ertesi gününden baı · 

lamak üzere yapılan mua · 
mele hakkında bir diyecek· 
leri olmadığı telikklılle ta· 

tııa devam olunacafı ve ali· 
kadarlaran 937 775 uumrralı 
dosyaya mQracaatlan ilin 
olunur. 

Bandırma icra 
m ~mur1uğund3n: 

Bandırmanın Sunullah ma· 
halleı>todeo kahvec\ Mehmet 
kar111 Hayrtyeye (222) lira 
66 kuruı vermeğe borçlu 
aynı mahalleden Mehmet 
oğulları Hilıeyln ve lımail 
i le Mustafa ve kızı Hamdi· 
ye flavrlyenin ~unullah ma 
hlllleıtnde vaki haczedilen 
Hfı Hacı Mehmet oğlu Ra· 
ılm ve lımaı\, solu Ahmet 

karısı Müveddet arkası Oı · 
man oğlu Habibullah ve önü 
yol ıle mahdut ve tapunun 
o lun 937 tarih 51-81 numa
ıunda kayıtla ve 16 ıebim

den ibaret ve 125 lira 
kıymetinde bulunan evin 
icra ve ıflaı kanunu hüküm
leri dalrealnde satılmuıaa 

karar verllmlıtır. Bu gayri 
menkul üzerinde bir hak 
iddiasında bulunanların ylr· 
mi gün zarfında 936 137 doı· 
ya numaraaile nıüracatlartle 
beraber taliplerin muham · 

men kıymet üzer•nden yuz· 
de yedi buçuk depo ver· 
meleri ve ıataıın Bandırma 
icra dalrealnde 20 9 938 sa 
il günü aaat 15 yapılacak· 
tır Ancak bu günde verilen 
bedeli muhammen klymetln 
yü~de yetmfı beıtnt bulma · 
dıjı takdırde salatın 5 1 O 938 
çarıamba günü taat 15 de 
yapıl&caiı ılan olunur. ---yeti ıerglnlığlnt kaybedecek 
olursa Eden bu sonbaharda 
Amerikaya gidecektir Ora· 

da Amerikan Cumhurrelıl 
Ruzveltle ltçl ıerattlnl ve 
dünya iktisadi meaelelerlnl 
görüıecek ve 1 teırinaanl

de Avam kamara11 top· 
lanmadan evvel lnglltereye 
dönecektir. Fakat Eden ne 
Almanyaya gidecektir, ne 
de ltalyaya. Çünkii bu her 
iki memlekett~ de kendlıln· 
den açıkca nefret edilmek
tedir . 

Antonl Eden geçen ıün, 
Glaakovdaki lnııltere ve 
'müstemlekeleri ıerılılnl zl 
yarct ettiği zaman halktan 
büyük bir nümaylf ıördü . 

Bılha•ıa kadınlar etrafını 

çevirdiler ve: 
- Styuete tekrar na za• 

man d6neceksfntz? Diye ba· 
iırdılar ., 
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He)1eliııden: 
1 - Huılatı köyümüz aandığına terk oluoan Ovaköyü 

panayırı 10 eylulde açılarak dört gün devam etmek üzere 
ıartnameıl mucibince ruıumu 6 eylul aalı günü aaat J 6 
da ihale edilmek üzere on beı gün müddetle açık artır· 

mıya !conulmuıtur. 
2 _ Rüıum bedeli muhammenf 350 lira olup muvak· 

kat teminatı 26 lira ~5 kuruıtur. 
3 - ihale hük<imet blnaaıoda köycülük büroıunda he. 

yetlmlzce ihale yapılaca~hr. 
4 - Taltplerln thale günü muayyen vaktinde temloat· 

larını vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya ıayanı ka· 
bul banka mektubu ile birlıkte köycülük büroıuoda he· 
yetlmlzce müracaatları lllo olunur. 

4 - 1- 291 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

itfaiye için ltf alye tipi 25 - 30 beygir kuvvetinde bir 
motopomp alınacağından 15 gün müddetle ekılltmeye ko. 
nulmuıtur. Muhammen bedeli 2000 Liradır. 

Fenni ekıtltme ıartnameleri belediyede mevcuttur. 
Elulltmeye ltllrak edeceklerin yüzde yedi buçuk kanu

ni dlpozltoyu vermeleri ve verJlecek motopompun itfaiye . 
ye elvertılt olduiuna dair fenni rapor ibraz etmeleri mec· 
buradır. 

lhaleıl 26 8 • 938 tarth cuma ıüoü aaat 16 da bele
diye encümeninde yapılacakt1r. TalJplerln ve fazla malu. 
mat almak tıtlyenlerln belediyeye müracaatları dan olunur. 

2 - 1 - 275 

u I \ram Yl er ıer ııç ay a r o nıa uzer< se· ~ 
~ nedt dort dtfa bu miktar u:erinden ku~a ile dağılı · ~ 
>' lacaklır. llk keşide 1 E~ltil 938 dtdir. ~ 
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1 Okumadan Geçme-1 
1 yiniz Mühimdir. 1 

Balıkesir Belediye 
Türkiye eunıhuriyeti 1 Rıyasetinden: 

Z • • • l 8 , k • ., d • 1 l - Ça Y deretl kanalizasyonunun m~vcut proje •e keı· 
.JJ 1 •• a ıl 11 ,, s 1 il a ıı. l fine ıöre toıa11 üçer yüz metre tuiüode ve üç k111m üze 

Depomuzda mevcut cinsleri aıağıda yazılı Buidaylar rtoe münakasaya çıkarılmııtır. 
27-8 938 cumartuı günü ıaat 1] de bankamız btnuında 2 - Beher metre tulünün bedeli keıft 10 ltra 75 ku 
açık arttırma tle ıatılacaktır Buğdaylar1 her aün ambarda ruıtur. 

ıörmek mnmkündür. Taliplerin me:ddir eaatte bankamıza 3 - lhaleıt 2 · eylül - 938 cuma günü aaat 16 da 
ıelmelerl ilan olunur. Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Kilo 4 - Talıplerln yüzde 7,5 dıpoztto vermeal mecburidir. 
ti l 71 Mahlüt Fazla malumat almak iıtlyenlerin belediyeye müracaatları , ~ 
7264 Yumuıak ilin olunur. 4 - l 280 _.__""'--

29159 Sert mahlftt ~ "JI 
9.ı4 R.,, 
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land11ma ıcra memurluğundan: Cönen ınhııarlar~~~'::.~~~!~!!!.~n~~~:ı »kalı.Buğday (/alkaları. ı 
proje ve ıartnameal muctblnce ve {634) lira t90) kuruı ~ Harman zamanı gelmlt olduğundan her rençberf, 1 Dc:blekl lcöyünden Nurlye 

400 lira borçlu Muharrem 
oğlu Haaaoın hac7.edtlen 
aynı köyde vaki aıağıda 

clnı ve evaafı yazılı dört 
parça ıayri menkulu satıh 

ğa arzolunmuıtur. 

1 - Köyönünde namlle 
maruf 25 döoüm mıkdarın · 
da ve 250 lira kıymetinde 

ıarkan yol, garben Recep, 
tlmalen Muıtafaoın Oıman, 
cenuben Nazif ile mahdut 
tarla; 

2 Köy civarında tahta 
köprü mevkitnde 17 dönüm 
yüz lıra kıymetinde ıarkan 
dere, garben mera, ıımalen 
Bandırma yolu, cenuben 
Türkmen Halıt tarlalartle 
mahdut tarla; 

3 - Edınclk yolu mev · 
kllnde ııırkan Muıtaf a, gar· 
ben Recep, ıtmaleo Edınctk 
yolu, cenuben izzet oğ u 
Eyup tarlalarile mahdut 
yirmi dönüm mikdarında 

80 lıra kıymetınde tarlıı; 

4 - Ağıl öoü mevkllnde 
ıarkao, garben ve ıtmalen 

t-f oca Eyup, cenubeo yol ile 
mahdut 20 dönüm rnıkdıı 
randa ve 150 ltra luymetln 

• deki tarle; 20 9-938 salı 
günü saat 15 ten 16 va ka· 
dar thale&I yapılacaktır Ve 
rJleo bedel muhamm.en kıy 
metin yüzde 75 tini bul· 

mazaa •on artıranıo taabhü· 
dü baki kalmak ıartıle ta· 

tıı 5 JU9 38 çarıamba günü 
aynı ıaate talik edılmtıtir. 

Bu günde icra ve iflaı 

kanununun h6kümlerl dalre
ııode en fazla bedel veren 
müıterlye ihalesi yapılacak· 
tır. Bu gayri menkuller üze 
rinde baıkaca hak lddtuın 
da bulunanların tıbu 

ilandan 20 aüo zarfında 
bütün v e a a 1 k l e r t l e 
icra datrealne müracaatları 
lazımdır. Talipler muham· 
men kıymet Qzerlnde nak 
den veya milli bir banka 
mektubu ibrazı ıuretile ar. 
tırmaya tıttrak edecekler· 
dır. Aynı zamanda ihaleyi 
müteakip bakıye Hhf tutarı 

için mühlet talep edtldlil 
takdırdır ayrıca muteber bir 
kefil aöıtermeğe mecbur· 
durlar. fazla izahat almak 

muhammen keııf bedeliyle yaptırılacak tamiri ıs . 8 938 1 köylüyü, deilrmenciyi ve zahlreclyl dütürıdüren lf, 

:arlhlnden itibaren l 5 gün müddetle ekıiltmeye konulmoı · 1 bir buğday çalka makinesi almaktır. Fakat lstenbul· 

ur.I t klll 1 29 8 938 h _ d f _ _ ~ dan ambalajlı almak, makinenin ne olduğuau bilme· 11 
ı e er n tarı ine muaa l pazartt>ıl guou il_ ktt '-

aa at 15 ıe kadar Balakeılr-Bandırma·Gönen tnhlaarlarına i me r. j 
müracaatları . 4 ı _ 281 Biz, Halakeıtrde ayağanızda maaraf11z ve açık ola ~ 

rak bu meıhur olan ( EMİL MAROT ) fabrtkuınıo i 
Balıkesı•r Beledı"ye buğday çalka makinelerini bu sene de lıtanbul fıatın 

ı dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokaanıle ve ehven 

Ri"asetinden: 

1 
fıatı. aatılmaktayız . ,, 

J 4, 5, Ö Nu naralıları, tek Ye: ıİ<i parçıdı canılerl ~ 
Aıağıda numaraları ve tahmin bedelleri yazılı zahire de m~vcuttur 'j 

pazarında yeni lnıa edilen belediyeye ftld (7) maiaza 

1 
Mahsulatı 9 kısma ayırır, katiyeo yabancı madde I~ 

icara verileceğinden 20 8 938 tarihinden itibaren ( 15) gün bırakmaz. 
müddetle müzayldeye çıkarılmııtır. ihalesi 7-9 ·938 çarıam 

» Yedek parçaları nı derhal tıcarethanemlzden teda· i ba günü uat 15 de belediye enc6menlnde yapılacakhr. 

~ rik edebilıulnlz ·ı Taliplerin müzayJdeye İftirak edebilmelerl için kanuni 
Redelt için de ayrıca kolaylık gö&terılır. depozıtolarını belediyeye yatırmaları ve mezkur aıutte be 

Ôrücül~r 
Kurut 

.. " 114 ı1:J ~~ No: 4 5 6 ~ 
bUyenlerln dairemizin 936 Turan Cad. 175 140 00 
161 doıvauoa müracaatları ı76 140 oo ~ Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
Jlao olunur " " , r. 

t77 140 oo ~ kilo nıalı~uı c.~alkar. ,. ..................... . " .. .. 
: rru .. RKDILI .• ,, .. .. 11s 140 oo 
• • .. .. .. 179 200 00 ~ 
: Pazartcılnden baıka her : 4 ı 283 il. flhmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeşler 
: ıün çıkar. Siyaıal gazete •• : ---------------...--- 1 
! Yıllığı: 800 Kuruı i K •• fi ı K •• •• "' /fol 1.-eılr: Çiviciler Çarşısı /\o: 12 ~ 

I Jcmfrcilcr Çarşısı No: GS ~ 
: AltıAylığı:4oo • : .. epstıt ()(<tş ııı· f)y•ı 
: Say111ı: 3 : aı11 1 J ! Günü ıeçmtı ıayıl:r 25 ! lwıU l(it I• lğ"llld(lll! 
: kuruıtur. : • • • ADRES: • • • : BALIKESiR l OaKotLl : 
~ ...................... .. 

Koyümüzün meraaında tutulan lkl kısrağın bir hofta 
danberi aahı plerl çıkmamııtır . 30 8 938 Tarihine kadar 
ııabipler• gelmezıe ntılarak bedelleri köy eandığma lrad 
kaydedtl•ceğl tlio olunur. 

Sahibi ve Ba§muharrfrl : Balıkeılr Mebusu 

Çıkarını Genel Dırektörü: FUAT BL'AL 

Basımyerı: Vilayet Matbııaın Balıııeılr 
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