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1 L R • CEMBERLAYN 
LAKATI A ERDi. 

B. Beneş, Pııı·lanıento)1ll Ft~shctti. 

~. Çember/ay , Hıtlerin 1eklifleTJini Nazırlar• 

la Birlikte Görüşmek Ü zereDünLondrıayaDöndü. 
................................................................ 

Çekoslovakya, Südetlere Karşı Şıddetli Tedbir· Mülakııt Yakı11dıı Tekrar Yapılacıık~ 
ler Alıyor.B.Haynlan, Neşrettiği Bir Beyanna-

Londra, 16 (AA) - in. 
glllz Bat" ekili dün Hıtlerle 
iki buçuk eaat görüpnOf 

derıon tarafından karıılan· 

mııtır. 

mede Südetlerin Almanyaya İlhakını istedi. Ye bugün Londraya dan 
müıtür. Yarın vuya öbür gün 

Bır müfreze asker resmi 
ıellmı lf a ettikten ıonra, 

lngtllz Baıvektll tle ref aka 
tindeki zevat 'fe kendtılnt 
kart ıhyaolar. otomobillere 
binerek Münib aarayına 
ıttmııler Y e m ı n t a k a 
umum müfettlfi V ağner ta · 
rafından lattkbal edtlmtıler· 

Praf, 16 (A.A .) Çek ejan 
j• Retııcamhur Beneı in par 
lQaentoyu tatil etUilnl bil· 
dlrnıektedlr. 
N Kulıbard, ı 6 (A,A ) - o. 

.8, Ajansının iıtlhbarahna 
:6re Çekoılovakyada 1894 
en itibaren biUGo ıınıflar 

•eferber edllmııur, hudutla · ,, 
••vklyat yapılmaktadır 

le Praf, 16 ( A.A.) - Çe· 
~:•lova&sya hkablneıl dün 

1 def aJBaıvekll Mliin Hod-
ıtnıo rJ1&1etinde toplanmıı 
"e H ~ aynlaynm beyaona -

eıı nıünuebetile, pnrthl· 
11111 

f eıhloe karar vermııtır. 
t Kabıoe bu huıuıtakl ka · 
b.~na111eyl imza için Cum· 
Utrt:ıuı Cl.l .... O---. 

''ktt t~kdım eylemtıtır . 
Eır, 16 (AA.) - Sodet 

Alınanları p rtlsl reill Hnyn 
ll111, buıün bir beyanname 
lltırederek, Südetlerln Al · 
tllanyaya ı lbakıoı tıtemif 
lir. 

Prağ, 16 (A.A) - Çek 
•Jıı.nıı oeır etttğl resmi bir 
ttbltlde, Hayn\ayna neırettlğl 
beyannameden üo\ayı tcep 

eden tedbirlerin alınması 
19tn atlkadar . makama ta 
'tlllr verlldlllnl bildirmekte 
dır. 

A.1ıu emir Sftdet parttıi 
'd~ını azaları hakkında da 
•trUaıtıttr. 

Prat, 16 (A.A.) - Don 
!:.,h tehrlndekl Sadet 

Almanları partlıl pek ıtd · 

detlt bir teblığ oeıretmlıttr . 
Bu tebltğln metni fUtfur: 

"Aıbda toplanan S6det 
Almanlarmm tefleri bütün 
dünya müvacehesinde ve 
meıuhyetlerlnl tamamile miid· 
rlk olarak Çek demokrasi · 
ılnln mürnllık meıkeılnl kati 
ıurette yihüuden sıyınp at
tığsoı müıahede etmfılerdir 

loaani meıeleler bahane · 
aile katiller irtikap edilmek
te, yağmacıhk yapılmakta

dır Südet Almanları , tefle· 
rioln ecıılyle dünyaya ıoo 

dıık ıkaya kadar ~ulh içinde 

bir hal ıekll bulmaia çalst 
tıklarım ılao etmektedirler. 

Fakııt Çek hBkQmetl Ha 
yalayoan bütün taleplerini 
re'detm .ıtır . Çek toprakların 
da hüküm ıüren ıerl\ it al · 
tında Südet Almanlarsnın 

her çareye baı vurarak öl
düren ve yağma eden çete· 
lere karıı ho.yat laranı ve al. 
lelerin in ha yatını müdafaa 
etmeleri tabUdır.,, 

Alakadar nnzarlnrdan mü· 
rekkep kom\te bu tebliit 
okunıuıtur Şimdi hükQ.me 
tin vereceği cevabı hazsrla · 
makin mt>t1ıuldür 

• 

Hıtlerle tekrar ıör6ımek üze· 
re Almenyaya gelecektir. 

HltlerJn. SGdetler meeeleıl
nlo hallı hakkında yaptığı 
teklıfe Çemberliyn cevap 
vermemıı ve arkadaılartle 

görüımek lüzumunu hl11et 
tlflnl ı blldırmııtir. 

Müo~h, 16 (A.A) - fn
glltere Hat vekJU Nevd Çem . 
berliyn ile refakatindeki 
zevah hAmil olan huauıi 
ta yare, dün aaat J 2 35 de 
buraya ıclmııur 

Jcgıliz Baıveklli Almanya 
H ariciye Nazırı Von Rtbent-

dJr. 
lnglliz Baıvektllnln geçtlil 

yerlerde toplanmıı olan halk: 
Hel Çemberlayn!. . Diye ba 
ğsruuılar ve ıamlml tesahn. 
ratta bu l unmuılardır . 

lnglllz Baıvekllt, MGnlh 
aarcymdao do§ruca demir 
yofu lıtaıyonuna gltmfı Te 
kendisini almak (bere bek· 

Türkive Italya 
rop, Almanyanm Londra ıe· 
flrl Von Dl sen ve İngiltere· 
nln Berltn ıef iri Nevil Hen 

lıven huıuıl trenle Berıez

hafoden gelmlı olan devlet 
nazırı ve Hltlerln en eski ar-

~ 

r t A a ş a -.v ı a t\on1~uıaı • •• 

z a e e e Ş" a · I. 1 H l y meciislnın çılmasıüd:°bufuOn. biı Lübnan gazel~ 
----kk d 8 Nı \ cisi H tay ~~kkın a şayanı dl k t bır makale neşrettı. 

Müzakereler f.la ın a . ~- Antakya, 16 ( A.A. ) - 1 Arap köylerine yapılan baa-

M mencıog-' lu Gaztecı- Anadolu ajansmm huıust kanlar ve ekinlerlcln yajma 
man ene muhabiri btldtrlyor: edilmesi, Arapça bir plak 

l r Beyanatta Bulundu. Hatay millet mecllılnln dloledığl için bir Suriye 
e e açılmaıı münaıebettle bura askerinin öldarnlmeal, iki 

lıtanbul, ı6 (Huıut) - Ma11l, İtalya barfctye veka ya gelen Lübnan gazeteclle Arnbın bazı Türkler hak· 
leunden Arlvabene, ziraat k d kl lt b 1 d 

T6rk hal yan ticaret an · rl memleketlerine dönd6kten ın a 11 ye e u uo u · 
Ve1·ileUndeo M. Rok, kam f kl l l h d t ha .. k l tne düo 1ı ıonro Hatayda muhtel! un arı ç D u u · 

laımaıı muza ere er blyo dıılrestnden Alazyon yine l B k 
d t t r lcl edt m eal, Suphl ere e · 

saat ı ı de her tki devletin kambiyo datreılnd n Grima· ıurlar arasın a mevcu cıa· 
d - t b * tt n yaz•- tin mlllet mecllılnde Arap· 

ticari heyetlnlo iıUraklle baş · ldi, maliye vekaletinden M. nü u e aruz e ıre 
Paluzzo, devlet monopolleri lar neırelmtılerdtr. lara hücumu Tftrk •e Fran 

lanmııtır . reislerinden Grelll, ltftlyanın Bu cümleden olarak Bey · aız kuvvetleri araaınüa ç.ar· 
ıt.lyan heyetlnt: reis M. l A d l 11 h Türk atcıe komeralya l n rutta çıkan Ebadll ıazeteB pıımalar . i ... . 

Tic 

rea ve ltalyanın büyük el "Hatay devleti ve bazı utılmıt lıte hepı\ yalan ve tftlra 
- çlıi teıkt l etmektedir. gazetelerle ejanıların yazı· dolu yazılardan birkaçının 

He~etlmlz de: Baıkan Nu· tarı,. bathhkh bir makale · baıhAl· A·jnı günlerde biz 
man Menemencloilu, l ürko einde diyor ki: bizzat Ha tayda bulunduk, 

Bulgar Ordusu a 
nevrala. a Baş adı .. 
Romanya kabinesi askeri leibiıler alınmasını kaıaılas

tııdı. Polonya ordusu da manevralara başhİoı. 
Uhaalah artırmak fç\o ma 
mul veya ıayri mamftl tp· 

fıı ba§k Dl Bürhan Zthni, "Şam vatani kiitle1tnden mahreci vatani küt · 
hariciye vekaletinden Celal mülh•m ol•n •• yazılarının ı d f "' .. leye ha Ah ya an a ve e · 
Osman ve Cevdet, Türkoffı her keltmeıl altında kardet· 

Z ki Z aa.tta rekor kırmıf bulunan 
müıavlrlerinden e ey- ler araıına ıokulmak iste· 

l b l Tü k bu haberlerin lıa r et etmek 
bekoAlu ve etan u r O · nen nifakın tohumu görülen 
f "d- - C l Ziyadan lıtedıx.ı hldlaelerden hiç bl· 
ta mu uru em& b 'ZI ıatılmıı gazetelerle " 

mürekkeptir. rint görınedtk: duymadık. 
Toplantı açılır açılmaz hal- ajansların vermekte olduğu Fakat biz bütün bu yalan· 

uydurma haberlere bııka 
yan heyeti namına söz alan lara liatay Relıl Ekselfını 

kadaıı Voo He11 tarafmdan 
karıılanmıı, derhal trene bi
nerek 13. ı 5 de hareket et· 
mittir. 

lnglltere Baıvekılınt ve 
refakatindeki zevata hlmtl 
olan huıutl tren, saat 16 da 
Bergczhafne muvasalat et
mittir. Hava, yağmurlu ol· 
muma raimen loılllz Baı
vekilt lıtaayonda çok sanat· 
mi tezahüratla karıılanmıı 

ve Hatlerio yaveri Meınerl 

dellletıle otele lnmlıUr. 
Nevıl Çemberlayn, otelde 

çok k11a ıüren bir lıtlrabat· 
tan sonra, otomobile blnmlı 
ve doğruc~ llıtlerfn oturdu· 
Ober Salburıe gltmııtlr. 

Nevıl Çemberlayo, kaı· 
kün büyük ıalonunda, biz· 
zat Hıtler tarafından ka~tı· 

lanmııtar. 
lnglliz Baıveklll ve ref aka. 

edtlmfı çay zlyaletlne çelln
miılerdl r Çemberllyo, ml
teaklben Hıt\er\e müklleme· 

lerc haılamııtır. 
lngthz Baıvekilı lle Fata

rer arasında baıhyan m6za. 
kereler, ııkıam saat 20 J• 
kadnr g(lrmOıtftr. 

Çemher1lyn, mOzakereler· 
den ıoora Ober Salberıden 
otele dönm6f ve tıtlrabata 
çekHmlıllr. 

lnıiltz bat vekilinin bu ... 
yahata p ek lnl olduiu 191• 
buraya ncak 'Otı beı kada-r 
ıazeteci gelmeie muvaffak 

olmuıtur . 

Almanya Hariciye Nastrı 
Von Rtbentrop bu gazeteci
lere beyftoatında ıunları ı&J· 

lemtıtır: 

- lnglllz Baı•ektll tle 
Führer ara11ndakt mullkat· 
tan çok miltehaulı bulunu· 
yorum Bu meıut hadlıcala 

daha çok eYvel cereyaa et
mit o\n,a11 lazımdı Maa • 
mafih Yaktt geçrritı Cletıl · 
dır İki recülün, ıulb lçla 
çok mQhlm tıler görecekle
rinden eminim ,, Sofya, 15 (Radyo) - Bul· 

a.r orduıu, bugün Varna 
tl•.arıoda sonbahar manev dd l bl an bir yazımızda tıaret etmı t 

tıdal ma e erin r eov ltalya büyük elçiıl, ltıı yan Tayfur Söknıenln ıu sözleri 
terini yapmağa mezun kıl tık. Geçen cumartesi sünü f d ) 

Münth, 1 S (RaClyo) - lo 
gllız Baıvekl\ı Nevtl Çember
layn ile Httler araınodakl 
müzakereler, yarın da de-

talarına baılamııhr Bu ma· 
'-evralara, tayareler de itti 

'•k etmektedir 

b Bükreı . 15 (A.A.) - Kabtne 
u •lsıamkl toplaotmnda 

~'rUlii kararla. milli müda 
fafl nazırlaAmı; m ılli müda 
f'•ya elzem olan maddele 
' 1 ibttva eden depoları, bu 
tQ-ddelert ıtok eden veya 
:'-•l eden sanayi müenese· 
ttlnl 15 eylul tarihinden 

ltlbaren aıkeri kootro\ altı· 
tıa koymaAa ve ordunun ih 
llJ.-çluını derhal ve tama 
ııııa._ lemin etmek ;Ozere I• 

mııtar . 

Varıova. 16 (Radyo) -
Polonya ordusu, sonbahar 
manevralarına baılamak üze• 

redir. 
Nevyork, 16 (Radyo) 

Amerikanın tcslı ettfii yeni 
donanımı fHoıu, ıonbuhar 
manevralarına bstlamnk üze 
redir Manevralar,- bu ayın 

sonuna kn.dar ıOrc ccktır. 
Kopenhağ. 16 (Radyo) -

Danlmarkanın, ıef erbe,ı k 
ilan etllii hakkındaki ha
berler tamamen aıılsızdar. 

heyeti namma heyetimizi bizzat Antakyada bulunduk, ( Sonu lkincl say a a ==-=-

ıelamlamıf ve müz.akercle- muhtelif unsurlar araıındakl 
rin iyi bir hava lçeralnde tam anlaımeyıı da oahtt ol. 
cereyan tmeıini temenni et- duk. Hat.ayın bootnn bota 
m totir Runa hey timiz re isi t•m bir huzur ve sükfto 
B. Numan Menemencloğlu "' 
aynı su retle mukabelede bu içinde bulunduiunu, ha1ktn 

derın bir eevlnç içinde ve 
lunmu§tur . 

Sabehkl toplantı bu suret 
le bir tenııma mahiyetinde 
olmuı. öileden sonra her iki 
heyet birer tali komisyon 
seçerek çalıımalarına dt;v&m 

etmittlr. 
HeyeUmlz baıkanı Harl· , 

( Sonu lklncıl ıa,fada) 

btlhaaaa Şam v.11t ni kütleal· 
ntn hedefloden uzak bir bir · 
lik ve kayo&ıma içinde ya · 
ıadıimı tesblt ve müıahede 
ettik. Fakat biz de dönüp 
bu kütleye menıup &azete· 
lere baktık Ne ıörelim? 
Sancakta tlrk meaaltml, 

Vekıller He
yeti Toplandı. 

Ankara, 16 (A.A.) - He 
yeti Vekile bugün Baı•ekll 
B. Celal Bayaran rlyaeetınde 

toplenmıı ve ıeç •akte ka 
dar devouı eden milzakere. 
lerde manena ve leftlı ıeya · 
h tından avdet eden Genel 
Kurmay Baıkanı Mar.a 
ıal Fevzi Çakmak da lttlrak 
etmiıttr. 

vam ed~cektlr. 
Nevıl Çemberlayn, iğle 

yemeAlnl Hıtlerle beraber 
yiyecek ve akıam üzeri ta· 
y81e tle Londra ya dönecek-

tir. 
M6nlh, 16 ( Radyo ) -

lllller Çemberllyu müı1ake· 
releri, çok ıtzli tutulu· 
Jor . Bnton Avrupa ıly.ad 
mehaftllerl, bu ınülakah dık
kat •e •hemmlyetle taktp 

edlJOl'· 



SAYPA: 

A TU K A' L 
YAZAN 

Avukat Vedad Çala/oğlu 

-5-
Avukatlık kanununda tas· 

rıh edlldtil üzere avukatlık 
ünvanmı erbabına baro bah· 
ıeder. Baroda kaydı olmı
yan ve baro levhasında lıml 
bulunmayan hiçbir klmıe, 

hatta hakimler ve hukukcu· 
lar aıbı meslek erbabı bıle 
vekllet lcra11ndan ve avukat 
lımlnl taıımaktan memnu . 
dur. 

Baroların hududuna, bu 
kanunla hiltün Türklyeyl tb 
tlva etmek iizere tam bir 
ıumül verllmtı olduğundan 
artık badema baro baricin· 
de avukatların ıalihlye . 

tini haiz bir hukucu tasav· 
vur edilemez. 

Binaenaleyh baroya kay· 
dıoı icra ile baro levbaaına 

laml geçmeden ve ıeçmemtı 
olan ve ıayet baroya kaydı 
baro levhaıının tanzimi za· 
manana tesadüf etmemlı lıe 
ikinci levhaya ıeçmek üze · 
re muvakkat vesika alma · 
dan avukatlık 11fat ve ıall
hlyettnl ve avukatlık ünva · 
nını alarak (zati itlerinden 
maada) baıkalarının itini 
16ren ve kanuni takibat ya
pan meılek erbabı beı lira· 
dan elli liraya kadar aiır 

para cezaama, tekerrürü ha. 
llnde üç ay haplı cezasına 

mahkum olacak, bu yolda 
hareket eden meslek erba · 
bından defllıe haplı cezası 

(iç aydan bir ıeneye kadar 
artacaktır. 

(A. K. Madde: 50) 
Yalnız meslek erbablyle 

___ ,,..,, ... ,, arasında Jnco ~Cr 

fark vardır: 

Avukatlık yapmak ulihl. 
yetini haiz olmayan meslek 
harici veya avukatlık yap~ 
maaı menedUmtı olan kimH· 
lerln muvazaalı ıurette mat· 
lup temellük etmeleri ve ona 
müıabıh diğer it yapmaları 
da aynı ceza tehdidi altına 
alınmıı tar. Çünkü bunlar 
böyle hileli yollarda avukat · 
hfı ifaya devam ediyorlar 
demek olur. Fakat ıuraaını 
da kaydetmeli lcl, aYukathk 
yapmaktan memnu olanların 
bu hareketlerinde muvazaa 
mevcut olmeyıp devir ve te
mellük huıusi bir mün11e 
betten meıela: 

Senedin ıahtblnde alacağı 
bulunmak gibi lztlrardan He
ri eelmltıe o vakit de bu ha
reket cürüm teıkıl etmez. 

Bu yolda muvazaa ıure · 
tiyle matlup temellükünü 
kanun meılek erbabı aley 
hinde cürüm aaymamııhr. 
Çünk6 bu maddel kanuniye 
meılek erbabının da ceza 
görmeıl, avuka\lık üovan ve 
ııf atını lktıaap hakkından 
mahrum olduğu için değtl, 
avukathk levhaaına geçme· 
den veya mwvakkat veıika 
almadan avukatlığa baıla · 
mıı olmaaından ileri gelmek · 
tedlr. Onun içindir ki, 
benim kanaatimce, mes-
lek erbabmdan bir zat lıU . 

cal ederek baro levhasına 
kaydının icrasından veya 
muvakkat veılka almadan 
ev•el herhangi bir avukat
lık itini yapmıı olmasından 

·mahkemece cezalandırılmıı 
lıe, o oeza iller lnf az edllmlf, 
iller infaz edtlmemiı olıun 
e vhaya kaydın lcra11ndan 

onra o hükmün icdel mu 
hakeme yollyle iptali ve in 
fazın alıkonma11 icap eder. 
Bu hareket, meıeli, ılrket 

tan mahkum bir klmıenln 

bllahere, malini çaldığı kim· 
ıenfn müstakil varisi olmaat· 
na benzemez mi? 

(Devam Edecek) 
....~.--

Türk - İtalyan 
Ticaret Anlaş

ması 
(Baıtarafı blrf ncl eayf ada) 

clye Vekaleti Genel Sekre 
teri B. Numan Menemenc!oğ · 
lu, toplantıdan ıonra gazete 
ellere ıu beyannatta bulun· 
muıtur: 

.. - ltalya heyeti murah
huaılle bu gün baıhyan 
müzakereler her ıene göz
den geçlrllmeal mutnd olan 
ticaret ve klerlng anloıma 
larının bu yolda müıterek 
bir tedktklne matuftur ve ay · 
rıca bir buıuılyet e.rzetmez. 

Türkiye ve lta}ya müba. 
delelerl son ıenelerln göster
dlil veçhtle lnklıafa müaald 
ve tabii ıeylrlerıJe yuruye-
bllecek mahiyettedir. 

Bir mütekabil ihracat dev
resinin hitamında bir ta · 
rafın veyahut diğer tarafın 
alacaklı kalması mübadeli · 
ta bazı tedbirler ittihazını 
icap ettiren ve bu tedbirler 
alınınca kendlllftnden zail 
olan hadJıelerdlr. 

ltalya ile bu def akı mü
z kerelerlmlz canaaıncla bit· 
r.elüıri .. ı .... ~..,,ruren tiuıl 

olacaktır. Hükumetin lktiaa· 
di slyaeeUndelr.J dinamizm 
her tecrübenin rnndunanına 
almağı amir bulunmaktadır. 
BJz de tecrübelerlmfzl daimi 
bir tedkık ve tatbtk mevzuu 
ittihaz edere" iktl1t1diyatı 
mızın göıtermekte olduğu 
hayırlı lnldıaf ı yakından ta . 
kip etmek ve onu teıhtl ey 
lemek vaztfealle tavzif edll· 
mfı bulunuyoruz. 

Türkiye - İtalya müzake
rahnın her iki tarafm nefi
ne olarak iyi neticeler ver · 
meılndcn heyetimiz ümthar 
bulunmaktndır.,, 

Hatay Ve 
omsuları , 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
ile cevap vermekle tktlf a 
edeceğiz: 

"Büyük Atatürk, bize aziz 
komıularımız olan Suriye ve 
Lübnana karıı tam bir hu· 
ldı ile hürmeti tavsiye et -
mitlerdir.,, 

Bizzat gene buraya gelir 
ken huzurlarına çıktığım za· 
man ıunları ıöyledller: 

11Sana ve llatayda devlet 
itlerini derhute edecek olan· 
lara tavsiye ederim: Unıur, 
din ve mexhep farkı ıözet· 
meden bütün memlek halkı 
hakkıoda adaletle hareket 
ediniz:. Ve komıularıaız olan 
Surtyelllerle, Lübnanhlarm 
lıtiklillerlne ve onlare doıt 
luiumuza bütiln kuvveti · 
nlzle çalıııoız. 

lıte vateDi kütlenin tfU
larla, katıl, yağma yalanla· 
rı ile bizzat duyduğumuz ıu 
ıözlerio eamtmlyellnt kartı 
Iaıtırınız Btz Halayda yal
nız adalet, müı vat, gayret 
ve ani ıma aördük.11 

TOR::DILI 

• • o~ ş h • 
1 1 1-

• Ya iZ 1 
011Gü Kadar Evvel Bir da-
mı öldüren Çoban Ele Gecti. .. 

lvrindinln Y eöhlaı· köyün
den Odacı Muıtafa adında 
birinin yanında çobanlak 

hayet dün ıehrlmlzde poliı 
ler tarafından yakalanmıı ve 
jandarma.ya tultm edılmıı· 

tir. 
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Ar ba Altında Bir Ço
cuğ ki Ayağı Kınldı. 
Atlar Ürktü, Araba da Parça 

Parca Oldu. , 
Göbel nahiyesinden Süley· 

man oflu. İımail adında hl · 

rlai, içi yük dolu olan çift 
atlı yük arabaaile tarlaya 

giderken hayvanlar blrdeo· 
bire ürkmüı ve bütün hız· 

lartle r&1tgele koımağa bat· 

lamıılardır. 
eden Korucunun Daıeme kö
yQnden Ahmet oAlu 18 
yaılarında Yusufun, yine Yai 
lılar köyünden Ômer oğlu 
Emine ald tarlaya koyunla· 

• 
1 Kadı E ektrik Cer Arabacı lımall, azgın har· 

vanları bir türlü zaptetmele 

muvaffak olamamııtır. 8d 
eıoada yolda ıltmekte olaO 

altı yaı\arıoda Y aalo ollu 

İbrahim adında bir çocuk 

ara banın altında kalarak tkl 

ayafı lurılmııtır. 

rını ıokmaeı yüzünden ara· 
lar.nda kavga olmuı ve kanlı 
bir ıektlde netlcelenmlttlr. 

Bu kavgada Yusuf tabanca 
ile Emini ağır ıurette yara· 
ladıktan ıonra kaçmıı ve 
yakalanamamıştır Diler ta-
raftan yaralı Emtn çok ıeç· 
medeo ölmüttür. 

Bu kanlı vakadan ıonra or 
tadan kaybolan Yuıuf. yapı · 
lan tolıtbat netlceılnde ol · 

ya 1 a Kapllarak öldü. 
Akıam acıklı bfr elektrik 

kazası olmuı, btr kadın fe 
ci ıektld ölmüetür: 

Kunduracı Rıza uıta valt 
desi 65 yaılarında bulunan 
Kô.mile adında bir kadın, 
Karesi türbealnin bulunduiu 
ıokaktan geçerken o civar· 
da bulunan bir elektrik dl-

bire neye uğradığını anlıyamı· 
yarak kuvvetli bir ceryana 
kapılmııtır. 

Kadancağız baygın bir 
halde hastahaneye kaldırılır
ken yolda ölmüıtür. 

Elektrik hattındaki btr bo· 
zukluk yüzünden dtreae cer 
yan geçttğt, dtreie tutunan 

Hayvanlar bir müddet 

koıtuktan ıonra durmuılar•• 

da araba 
0

parçalanmııtır-

T •L • s • reğtne tutunmuştur. Fakat kadının da bu akıbete uğra· 
.1 eŞVlRl anayı zavallı ıhuyer luı.dm birden dığı enleıılmaktadır. 

y arala çocuk Memleket 

haıtahaneslne getlrllmııttr. 
~-

Kanunundan Tekaüd olan ge- SehirMuhteliti 
lstifaJeEJecek nerallere emir- İlugün Eskişe-
Miie sseıeler. ber verilecek. hire Gidiyor. 

Orman Mesa
ha Memurluğıı• 

Orman Umum Müd6rlOfO 
teıktlitında münhal btrı11clı 

Teıvlkl aenayl kanunun · 
dan lıtlfade eden ikinci ıı · 

nıf muafiyet ruhaatnameılnl 
haiz v iktlaıuU faydaları ---•w-• T" tı,,;: UQ.l\;.LIU&..ç ADUUt 

cdllmtı olan ııoai müerıse · 
ıeler: 

1 - Kazanç vergisinden 
2 - lmclata tahıla eyle 

dikleri mebanlye müoheeır 
olmak üzere müıakkafat 

verglılnden ve bu vergilerin 
huıuli idare ve belediyelere 

ald nıunzo m kesirler den ve 
malctu zam vergisinden; 

3 - Belediyelere ald in· 
ı•at, buhar kazanları, mo 

törler ve lnblkler ruhaatlye 
reıtmlerinden muaftırlar. 

Şımdfye kadar lkt11at Ve· 
kalettoce iktisadi faydalara 

kc.bul edilerek yukarıdaki 
muafiyetlerden lıtlfade eden 

ıınai müe11eıeler ıunlardar: 

Trikotaj, araba, ipekli me 
nsucat, fpek, ali.ta zlralye, 

çeltik, çini, hu ruf at, halı yı · 
kama, galvanizli eaç, fmdık 

kırma, lconıerve, taslrhaDe, 
boy6h ne, nbunbane ve ta 
bakbaDeler. 

Bu kere T eıvikt ıanayl 
kanununun 15 Del ve kanu· 

Dun tatbik suretini göateren 
taltmatnamenfn 10 ncu 

maddeleri mucibince İktisat 

Vekaleti tarafından daha 

fazla gıda aanayllnl lhllYa 

eden taban, helva, matbaa, 

un, çırçır, elektrik, makarna, 
kimyevi ve tıbbi müıtahza 

rat fabrikalarının 8 eylul 
938 tarihinden itibaren ık 
tiıadt f aydal_an kabul edil . 
.mit olduğundan bu nevi ima 
latta bulunan tklncl ııoıf teı 
vlkl ıanayl muafiyet ruhsat · 

namesini haiz m6eueıeler 

de bundr.n böyle yukarıda 
ıöıterllen muafiyetelrden 
lıtlfade edebtleceklerdlr. 

Hükumet, emirber ve ıe· 
ylı erleri hakkındaki 1600 
ıayıh kanuna ek bir proje 
he.z1rl,W1'.••h.. ~.. _,."';-•. 1-
0 u naaaı ve maltillyet dola-
ylsile cumhuriyet orduıu 

mareıallıiı ve büyük aml · 
rallıktao tekııüd olanlara bir 
er auboyfa btr emir çavuıu 
ve aynı ıuretle orgeneraller 
le oramlralhktan mütekald 
olanlara bir er baıçavuıu 
ve korgenenll ikten Ye ko. 
ramlrallıktan tekaüd olanla· 
ra da birer emir eri vertl
meıi mümkün olacaktır 

Hükumet, projenin mucip 
ıebeplerhıde ıunları söyle
mektedir: 

.. Cumhuriyet Orduıunda 
emir eri 1600 sayılı kanun· 
la yalmz yarbay ıubaydan 
maıraıala kadar verilmek· 
tedir. 

Ordumuzda yükıek m•· 
kam ve hizmetlerde bulu· 
nan maraıal ve generallere 
tekaüd olduktan ıonra hiç 
bir hizmet eri verilmemek· 
te ve bu yüzden ordunun 
çok emekli ve ıerefU birer 
uzuvları olan bu ::?evat, te 
kaüdlerlnde ııkınh ve müı · 
külata düımektedlrler. Bü· 
tün ömürüoü ve tükenmez 
meıalılnl ordu ve memJeke· 
te vakfetmlı ve bu sayede 
en ulu makam ve rütbeyi 
kazanmıı olan bu gibi kıy · 
metil ve güztde ıahıılar, her 
memlekette maddi ve ma · 
nevi taltif ve terfih edilmek· 
te ve böylece yapmıt ol· 
duklan değerli ve ıereflı 
hizmetlerinin mQkif atını 
ıörmektedlrler. 

Y apılao tedldklerde de 
yabancı orduların ekıerfıtn · 
de mütakald maraıallara bl· 
rer emir ıubayı ve bazıların 
da da korgenerallere birer 
emir eri verllmelite olduğu 

anlaıılmaktad ı r. 

Blnııenaleyh ordumuzda 
yüksek makamı ihraz etmtı 
zevatın fçtlmfli seviyelerini 
ve orduda adları ve hizmet 
lerl büyük ıayıı ve ıükran 

Şehrimiz futbol takımı

nın civar yedi vilayet fut· 
hol takımlarıle maç yapmak 
- - _ ___ ....... ..P• .... ·--ti·-· 
btldlrmlttlk. 

Futbol muhtelitlmlz bugün 
Bölge baıkan vekili B. Fey· 
zi Sözen erin ldareılnde Eı 
klıehire hareket edecektir. 

Sporcuların ıeyahatı 3 teı· 
rfnevvele kadar dt!vam ede 
cektlr. 

_..,. __ ...ı'!lwr-=---

Dünk ü Şiddetlı 
Yağmur. 

Hava iki gündür kapalı 

yet öğleden ıon · 

ikinci ve üçüncü ıınıf oroı•0 o. 
meaaha memurlukların• Ol ... 

sa baka ile memur alıaac•lc" .... 
Memurluk için Irıe oıe .. 

zunları imtthanıız kabul edf· 

lecekler, dfier memur oloı•" 
ehlJyetlnl haiz orta tah•11 

görenlerle, ücretle lıtıbdaOI 
edilmekte tken teıkıllt k•" 

nunu ile kadro harici kal•0 

eski fen memur muavinle· 

rlnden müracaat edenler ar•· 
ıında 26 eylul pazartesi ıii· 
nfi ıehrlmlz orman baıoıO · 
heodtılıitnde müıabaka ıoı· 

tihanı yapılacakhr. bulunuyordu. Dün ntha . ı 

ra yağaaur evveli çlıelemft, ----------------
btlihere de tlddetle yeğmf\ . 1 ...,,,,.,,.,. 

:: ~a:!ı:;r::r::1~e0~:~kv~~ 1 j ISTANIUL RADYOSU ı 
vam etmlttlr. Bu ıuretle 1 _.;,.--' 

~e:;ür~peyce yağmur do, 17 - EylQI - 1938 CumarltSİ 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 

İ~i Z8~tt ~iti~i ahnıcak. 12 30: Plakla Türk 111u•1• 
kisi. 12.50: Havadlı. l].05: Gönen mahkemesine on 

lira aıli maaıh, Dursunbey 
mahkemesine de 40 lira üc 
retli birer zabıt katibi ahna · 
cakhr. 

Şehrimiz adliye encüme· 
nine müracaat ederek kay 
dıoı yaptıranlar ara11nda 24 
eylul cumarteıt günü mO.a 
baka imtihanı yapılacaktır. 

la anılan bu zevahn müm· 
taz ıahılyetlerlnt korumak, 
ordu ~~ memleket için bir 
borç ve kadlrtloaslık icabı 
oldufundan ılo haddi ve ma· 
ltillyet dolaylılyle Cumhurl 
yet ordusu maraıaliı§ı ve bü 
yük amlralhktan mütekald 

olanlara subayla bir emtr çavu• 
ıu ve ayna ıuretle orkumutan 
ve oramlrallaktao mütekald 
olanlara birer emir baıça . 
vuıu ve korgen rallerle kor· 
amlrallıktan mütekald olan . 
lara da birer emir eri ve · 
rllmesl için l 600 sayılı ka . 
nuna, yukarıdaki hükmü ko· 
yan bu proje teklif olunur.,, 

Plakla Türk muılklıl. ıJ.30: 
Muhtelif plak netriyatı. 14: 
Son 

AKŞAM NEŞRlYATI: 

18 30: Danı muılklıl (Plak)
t 9: Konferanı: Profe•ör Saltfı 
Murat {Fen mü1abebelerl)ı 
19 30: Danı muılklıl (Pllk) 

19.55: Bona haberleri . 20: 
Saat ayarı: Grenvlç raaatb•" 
nesinden naklen Nezih' 
Uyar ve arkııdaıları tarafıo· 

dan Tlrk muıiklıl ve hallı 
ıarkıları. 20.40: Ajanı h•' 
berlerf, 20.47: Ômer ıuı• 

Doğrul tarafından Ar•Pç' 
Ot' ıöylev. 21: Saat ayarı· 
aı· 

keıtra. 21 30: Necmettin " 
za tarafından Türk muıtlıl' 

to· ıl ve halk ıarkıları. 22· ' 
Hava raporu, 22. 13: Kar•· 
deniz ıaatt: (Halk havalar• 
kemençe ile. 22.50: Son h•' 
berh: ve erteıl ıünün prol· 
ramı. 23: Saat ayarı· So0 • 



..., 17 !YLOL 93S fORKDıLI 
fil± m il 2 = ı 

''GalipGelenAynıZaman Y a_z ı . M a ~ i ~ e i . i 

da Mağliip Olacaktır.,, 13o~~~!~Bi~~~d~;ör;i;Kız 

m Ült'canlı bir devlet olmak 
suretiyle temin edec~il avan· 
tajların Südetler mıntak.,ı

nın kaybedıJmesfnln teıktl 
edeceil aılkar zarardan üı· 
tün olduğuna hükmetmek 
kabil olabilir. Gerçi aynı 
akıam, Lö Tanın huıud mu· 
habtri Londradan telefon 
ediyordu: 

•Salahiyettar mehafıllerde 
Bohemya hududunun revlz 
yonu tavılye eden Taymhıln 
baımakalesl kati ıurelte 
tenkld edtlmektedlr. Böyle 
bir fıkır hükumetin düıOn · 
CC!llne tamamfyle yabancı· 
dır,, 

Tabu ıaJahlyetlı mehaflller 
baıka türl6 ıöyllyeme:ı.lerdı, 
fakat burada ııaret etmemi
ze müeaade edılafn ki, Tay
mlı gazeteat, kamoyun ehem· 
mlyetll bir kıtmmdan daha 
f azluını temııl eder: Onun 
mutaleası. ne kadar ka 
baca ifade edllmlı olursa 
olıun. Çekoılovakyanm bu 
günkü ıekllylc yaııyabdme 
ıl deiil (yirmi ıene yaıamıı· 
hr) , fakat Südet Almanları
nı muhafaza etmek fltedlğl 
takdirde, Avrupa ittıfakları 
içinde yer a1an müttehld 

bir devlet halinde kalmama · 
ıı endııeatnt dilrQıt bir ıe· 

ktlde ffade etmekten baıka 
bir ıey yapmıyor. 

Her halde, bu f ddrde ola o 
ve Taymiıln düıüncelerine 

tercüman olduğu lngllizler, 
ıulh muahedeılnln 86 ncı 
maddeılnl hatırlamaktadır· 

lar. Bu maddeyle Çekoılovakya 
hük\ımell "Nüfuıun ekseri -
yetlad~n,, ırkça, dt!ce ve 
dince farklı olan halkın 
menfaatlerini himaye etmeyi 
faahhüt etmlıtt . 

Babaettlilm ve miktarla 
rı aaoıldığından çok daha 
kalabalık olan lnglllzler, Çe· 
koılovakya bükQmeU fede
ral olıa ve mahir bir blta 
raflık muhafaza etmfı bu · 
lunaaydı vaziyetinin bugün· 
kü çıkmaza alrmlyeceğl dü
ıünceılndedlrler. 

Taymlıln makaleıl - toka 
taı lıtlyenJerın aa yretlerlne 
relmen federalizm ve bt
taraflık fıkrtnın, yaran Al 
manlardan baıkaları tara· 
fından açıkça formülle edf · 
leceğtne mi delalettir?,, 

YAZAN: 
Ply~r Domlnik 

--

Japon- Çin Har- Şeytan Adasın-
binden Fayda dan Kaça~ Bir 

Görenler. Mahktım. 
Japonyanan Çine kartı aç · 

tığı harbin devamından baı · 

lıca Amerikan ve oldukça 
lngillz ticari menfaatlerinin 
meaul olduiu A merlkan ha· 
rfct ılyaset cemiyetinin yap 
tıfı bir tahlil neticesinde 
ilin edilmektedir. 

Bu cemlydln tedklklne g6 
re Japonyanın harp malze· 
meılnln yüzde 70 nden faz· 
la11 loriltere lle Amerika 
tacirleri tarafından temin 
edilmektedir. 

Japoya harp malzemeal · 
nln harbin devamını mümkün 
kıldığı yolundadır: 544 nü 
Amertkado.n, yüzde 17 ılnl 
de lnrıltereden alayor. 

V aıtngtonun bltarahk ka
nunu ham maddelerin ıhra · 
cına mani olmamaktadar. 
Geçen aene Japonya bakır 
ihtiyacının yüzde 91 nl, de
mir ve çelik ihtiyacının yüz 
de 60 nı. petrol Ye yağının 
rüzde 48 nt, malctne ve mo· 
törlerlnln yüzde 41 nl ve 
tütyaaının yBzde 20 ni Ame. 
rlkadan temin etmlttir. 

Dünya ~upısı maç1ırma 
rağbet. 

Birkaç ay evvel Franıada 
yapılan dünya futbol kupa· 
ıı baıılatı hakkında yepılan 
lıtatlıttkler fevkallde rakam· 
lar meydana çıkarmııtır. 

Bu ıene dünya kupa11 
maçlarında para ile ıatılan 
biletlerin adedi 377 937 dtr 
ve gayri safı varidat 5 831 
116 frank olmuıtur. Bu ra· 
kam tlmdtye kadar yapı· 

lan dünya kupau maçları 

için bir rekor teıkıl etmek
tedir. 

Şeytan adasından kaçan 
kürek mahkumunun hürrlye· 
ti 15 eylii lde ıona er 
mektedlr. 

Rene Belbenua lımlndekl 
bu mahküm, bundan bir 
müddet evvel Franı•nın, 

kürek mahkümlarını ıürdü 
ğü "Şeytan adası,. odan 
kaçmıı ve Amerlkaya iltica 
etmlttl· Amerikan hükO.meU 
mahkümu muvakkat bir 
müddet için hudutları dahi 
ltnde ıerbeıt bırakmıı, fakat 
ondan ıonra Franaaya tealım 
edeceflnl bıldlrmiıtt. Bu mQd 
det 15 eyıülde bitmekte ve 
Reoenln Fraoıaya teallmı 

icap etmektedir. 

Rene Belbenua, Amerika 
da hatıralarını neıretmlı ve 
Şeytan ada1ıodakl mahküm 
ların çok acıklı ve ltkencelt 
bir bayat yaıadıklarıoı yaz 
mııtı. Mahkumun, Franaaya 
iade edildiği zaman, gerek 
kaçtığı, gerek Şeytan ada.ı 
esrarını neırettıil için büyük 
bir ceza ylyeceil, hatta idam 
edtleceğl zannolunuyor. Bu 
nuo için birçok Amerlkahlar 
cumhurrelıl Ruzvelte lıtlda 
göndererek mahkumun Ame· 
rlkada oturmaaına dair ve -
rllen müıadenln uzahlmaaı· 
nı lıtemft lerdir. 

Yugoslav Kra
lının Marangoz 

Atalyesi. 
Bugünlerde 15 ncl yaıına 

glrmeıl teıld olunan Yugoı · 
lavya kralı ikinci Piyerlo 
huııuılyetleri arasında fU fık · 
ra da vardır: 

Genç kral, bir ıene e•vel 

İçin Yazı Makinesini İcad Etmişti. 
Bundan 130 sene evvel 

ıüzel bir yaz ekıamı , bir 
delikanlı ltalyada Pıza ıeh · 
rl civarında Vtyareci plajın 
da dolaııyordu. Koltufu al 
tında bir kitap, elinde bir 
kurıun kalem olan bu adam 
arada 11rada duruyor, hah· 
rına gelen bir f tkrl unut 
maktan korkuyormuı gibi 
notlar alıyor, ıonra yoluna 
devam ediyordu. 

Birdenbire omuzuna do 
kunan btr el dehkanhyı dü· 
ıünceslnden uyandırdı: 

- Burada yalmz baıına 
ne yapıyoraun Pellegrln? Ne· 
kadar da dalgınım. Üç defa 
ıealendtm, üçünü de lııtme · 
din! 

Genç cevap vermedi. 
Karlo lımlndekl bu adam 

arkadaıı olan Pellegrlnoya 
garip garip baktı ve ıordu: 

- Dofruıunu söyle, bana 
yokıa Atık mı11n? 

- Allah aaklaıın .. 
-Haydi haydi benden 

gizleme. G6nde belki yüz 
defa Floranaalı ailenin otur· 
duğu kötkün önü o den geç · 
tlfloi herkea biliyor. 

Genç titr 11rrının meyda· 
na çıktıiıoı anladı. Dert dö· 
keaek blrlılnt buldufu için 
ıevlndt Ve cevap verdi: 

- Evet, bu ıaatlerde Graç· 
ya F ontanı balkonda oturu 
yor. Uzaktan onun gülüıO· 
nü ıeyrediyorum. Bu kız be· 
ni çıldırtıyor. 

- Fakat bu Floraoılı kız 
çok tuhaf do~ıuııu. llıç yal 
nız gezmiyor, bütüq rezln
ttlerinl araba ile yapıyor. 
Ve yanında dalma blrlıl bu 
luouyor. 

- Her halde benim ken 
dlslnl ne kadar sevdiğimi 

aolaroııtır. Acaba o da beni 
ıevlyor mu? 

. 
-Azizim. Böyle tanıma . 

dıijın bir kız f çln yanıp tu 
tuımak akıllıca bir it değil 
dofruıu . Evvell onun hak· 
kında malümat alıana 

PelJegrlno. orta halli bir 
ailenin çocuğudur. Fakat ar-
kadaılarınm ağzında dolatı 
yor. Delikanl ı düıündü. Ar· 
kadaıına hak verdi. Sevd iği 

kızın kim olduğunu sorup 
ıoruıturmağa baıladı . Fckat 
çok bir ıey öfrenemedt. Şe 
birde bu Floranulı aileyi 
yakından tanıyan kımıe yok 
gibiydi. 

Nıhayet bir aabah tilr 
Graçya için bir mektup ha 
zırladı. Sabahleyin köıkün 
kıpı11ıoı bekledi. Çıkan hlz· 

aoneıl kraliçeye, kendfılne 

bir marangozhane vficude 
getirmesini rica ederek: 

- Ben bir ıeyler yapıp 
satmak idi yorum. . 

Ulylnce anneılol büyük 
bir hayrete ııevk etmlttlr. O: 

- Ne makıatla? 
Diye ıormuı ve genç kral· 

dan ıu cevabı almııtır: 

- Para kazanmak ve ken· 
dl paramla bir tayare sa
tın almak lıtlyorum. 

ikinci Pi yerin atalyeal bu · 
ıün mükemmel bir halde 
dır. Genç kral burada yap 
tıiı ıeylerl büyük 'devlet 
adamlarına satmakta, bu su · 
retle para biriktirmektedir. 
Şu kadar var ki. daha bir ta · 
yare ıatın alabilecek kadar 
para toplıJamamııtır. 

metçi kadına yanaıtı Bu 
mektubu hizmetçi kadına 
uzattı ve küçük hanıml\ 
verllmeainl rica eıtl. 

Hizmetçi acır r lbi deli· 
kanlıya baktı ve: 

-Beyhude zahmet, yav
rum, dedi Matmazel ılze 

cevap vermiyecektlr. 
- Ben f aklrim diye mi? 

-Hiç te değıl.. Fontanl 
atleaı geri f &kirli bir aile de
ğddlr . Onlar kızlarının aaa 
edtınl her ıeyden üstün tu
tarlar. Fakat matmazel ılze 
cevap veremez. 

- Niçin, ıöyleaenize ca · 
nım niçin? 

lltzmetçl kadın cevap ver · 
medi. Koıar ribl usaklaıtı. 

Hizmetçiden ha yır olma 
ymca uıağın yardımaoa mü 
racaat etti Uıak bahtlı· 
fer mukabil tnde, del ı kanlı 

om mektuplarını, ateılt f 1 • 

lrlerlnl kıza ver nıeğl vndet
ti . 

Fakat mektupların hepsi 
cevapıız ltaldı. Del i kanlı 
bıkmadı, usanmadı. Müte 
madlyf"n yazdı Nıhayet bir 
gün bir erkek yaz11lyle ya· 
zılmıt bir mektup aldı Bu 
mektup kendisine , bahçede· 
kt pavfyonda bir randevu 
verlJordu -

Delikanlı yarı kızgın, yarı 

meraklı köt ke gitti. 
Graçya, küçük bir k anepe 

ye olurmuıtu. Delıkan lı 
ilerlerken kızın hareketsiz 
durduğunu gördO. 

Genç kız söze ıöyle baı 
ladı: 

- Görüyoraunuz ye , hiz
metçinin ıtze, mektuplarınıza 

cevap veremiyeceğio l ıöyle

ytılnde hakkı varmı11 değtl
mt? 

Delikanlı, lu:ııo uzaktan 
çok derin görünen gözlerine 
baktı; hakikati anl amııtı . 

Ga} rl ihtiyari: 
- Kör, zavallı Graçya kör! 

Dedı . 

Evet . Anadan doğma 
körüm. Karanhktan baıka 

hiçbir ıey l bilmem. Gündüz 
ııığını naııl görmiyouam 
aıkı da öyle görmüyorum . 

ikisi geceye kadar konut · 
tular ve ıoora ayrıldılar. 

Genç aıık, meyuı btr hal 
de evine döndü. Çok keder· 
ltydl. Sevrıllıl için bir ıey 
yapmak istiyordu Ne yap 
ıın? Onun kederini avut 
mak için bir it bulmak la 
zım. 

Delikanlı bu ıırada oda 
nın bir köıeılnde tılemlyen 

bir aaat gördü. Derhal bey 
ninde bir ıtmıek çaktı Graç 
yaya yazı yazmak için bir 
tmkio \•er~cek çareyi bul 
muıtur . 

Sabıtha kadar çalııtı. Sa · 
at kadranı üzerinde rakam · 
lar yerine kabarık bir alfa 
fe yazdı. Her harfin ucun · 
da bir zenberek vardı Bu 
zenbereiln öbür ucuna da 
gene aynı harf raptedtlmltti 
Zenbereğin öteki ucuna bir 
kafıt aeçlrlliyor, harflerle ke· 
itmeler ve 1atırlar yazılıyordu 

Birkaç hafta sonra Pel
legrlno, Graçyayı görmek 
iatlyor ve ıevdtil kıza ılk 

:.>AYFA 3 

Avrupanın As
Y ya ~arşı Mü

cadelesi. 
Bu ıene Nuremberg kon· 

greı lne it\lrak eden gezele· 
ellere btr sergi rezdlrllmlt · 
tir: Bu serginin mevzuu Av· 
rupamn Asyaya kartı mü
cadeleıld r . Burada Alman
ların bu mOcadelede dalma 
ön safta bulunduiu, diğer 

devletlerin Avrupalılık ga· 
yeılne ihanet ettikleri hart· 
talarla, ka yatlarla tesbit edil· 
mek btenllm fıtır. 

Bu ıerglde. bu iddianın 

del illerloden biri, Fronsa hii· 
kümdarı Blrlnct Franıuanın, 
Avrupa aleyhinde "Büyük 
Türkle,, lttıf ak ettiği göıte

ri l mektedir. 
Bir kayda göre de, Bü. 

yük Fransız ihtilali "Avru
panm hududunu ıflmlıttr . ., 
Bugünkü Fransa, Avrupa 
a leyhinde .. beynelmilel Bol 
ıevlkltkle ittifak yapmııtır. ,, 

Aııyanrn Avrupayı : fıt llaıı 
Çc'4oa1ovakya vaaıtaaile de· 
vam e tmektedir. Bu hal ta 
Pön harplerine kadar çıkar . 
Y ahudılerlo bunda büyük 
rolleri vardır. 

Bu serginin meydana çı
karmak isted iği ıey. yaloız 
Almanyanıo Avrupalılık ga· 
yeılne hizmetten ayrılmadı· 
ğıdır . 

-- ... 
Yer Yüzündeki 
Petrol Tabaka
l arı Bitiyor mu 

Romanya jeoloji enıtltüıü 
müdürü Makovcl yeryBzün
dekt petrol tabakalarına da· 
lr d ikkate defer bfr eser 
yazmııtır: 

Bu eaere göre yerzünde 
insanların lhtlyecıqa ancak 
50 sene lıifl gelecek petrol 
vardır. Ellı sene· eonra dün· 
yadaki bütün petrol maden 
l~rl kuruyacoktır . 

Yeniden yeniye keıfedl 
len petrol madenleri lıe ln
ıanların ancak tkl üç ıene -
ilk ihtiyacına yetlıecek ka · 
dnr t:hemmlyetalzdfr. 

Dfğer taraftan Alman 
Alimleri Avrupadakl krom 
ve kur~un madenlerinin g 
sene sonra tams men tüke · 
ntceğlnl heea plamııludır. 
18 ıene ıonrayıa Avrupada 
da bir gram btle çinko 
ko lmıyacaLtır. ilim, yeni ip
tidai maddeler bulmak ve 
yaratmak huıuıundayıa ta
mamlyle acizdir. 

Alimler bu vaziyel karıı
ıında Avrupada yeni ma-
den tabakası bulmağa ça · 
lı~ıyorlar . Bu çalııma ille · 
nilen neticeleri vermiyor, 
fakat maden 1arflyah yıl· 
d&n yıla lnanılmıyacak ıe · 
kilde artıyor. 1934 yılında 

ya lnız Almadya 15.5 mtl· 
yon ton demir aarfetmtı ve 
bunun yüzde 68~nl hariç· 
ten ithal etmtıtlr. · 

yazı maklneılnl veriyordu. 
Genç kör bu makineyi kul· 
lanmağı öğrendi. 

Graçya bu tik yazı ma· 
kine.ini ölünclye kadar kul· 
landı ve ölürken Pelleario
nuo oiluna hediye elti. Bu 
aile, makineyi mukaddeı 

bir hatıra gibi saklamakta· 
dır. 
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Be hkesir Cı nıhuriyet r-~::ik E:- 1 r-.;ö-;DıLl ,, :'lt:l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'lt:l'l'f:l'l'l'l:f._ı 
.. ddei nııı ıııi ii'iııden: 1 l ı Pozaıteılnden baokn her ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

CJ lohıearlar dairesi cad 11 ann çıkar. Styaıal gazete 1 ~ ~ 
Gönen mahlcemeel 10 lira meaılı zabıt katfp!iğl ~ ile 1 desinde ön ve arka bah 1 Yıllığı: 800 Kuruo 1 lltJ. K apila/: JOO/J00,000 Türk lirası !: 

Duraunbey mıshkemesl kırk lira ücretli aüvarl mübaılrliğl 1 ı havi bet odala ye · 11 1 .. · P" 
çey ' ' 11 Altı Aylıfı:400 ...J Yurd içinde 261 Şube Ve Fljans ,_ tahsilatıle zabıt katıplıği inhilal etmlf olduAundan bu ı nl bir bin ktraya Yerlle- • 1 ..,.. fil 

açıklara münasibi hyln edilmek üzere memur Ye müatah cektir . 11 Say11ı: 3 • 1 JIJ. Dünyanın Her Tar1:1fında Muhnbirler -,_ 
de01 olabHmek ınrtlarmı he.ız tıılıpiertn evrakı müsbttele- 1 Ta1iplerlo Adliye daire ı 1 Günü geçmlt ıayılar 2SI ~ He.r türlil zirai lkrazlar·diğer bilcümle ban9'a mu· ~ 
rf ile birlikte müsabaka frutlhamna e ttmelt"rl fçlD 24 ey· 1 si önünde Pulcu Ômcr kuruttur. 1 .ı ıımelert büyük oubelerlnde kiralık kasalar. ,; 

ifil 938 cumartesi günü aaat 9 da Bahkeılr adİlye encü 1 Uzman müracaatları ilan 11 ADRES: 1 1'J. lbbart1z tae rruf ve kumbnro heııtplarınela tkra· = 
---------..-------------ıl olunur. _J I BALIKESiR lÜRKDJLIJ = mtyeler. rl' 

. ğ· dıç n~ıediye a..-;İ~kesir Orınaı ; tk;~~:r lftıt;~: /kramlrı~~ tu/a1ı: e 
Riy<ıseı·ı deı : ~ ~ 

Bıfodoç nablyeelntn tahminen 40 hektar moakdn, 20 3ŞJDÜI endisliğ•ndeu: = l~~g 1 ~~~ fi'. 
hektar ıayrl mesköo k11mmm hali hazır hnrltuının alınma 1 Orm nrıumum müdOrlük teıkllatınden münhftl bi ~ J 250 250 e 
sı 10 - 9 • 938 tarihinden Jtıbaren on heı gün daha uza- rlnct, ikinci ve üçüncü 11nıf orman mHeha mf'murlukları "W'l 

10 
lOO 1(:)00 rr 

tılmıt olduğundan meıklin kısmın hektan 25 lira ve gayri için müıabnk ıle• memur alın&caktır. .ı. 
25 

50 1250 = 
meıkuo k11mın )3 lira olmak üzere muhammen bedeli 2 - Ltıe mezunları tercihan lmtlhan11z olarak alına· 1'İ- 30 40 1200 "' 
1260 liradır. Elu\ltme 24 . 9 - 938 tarlhtne rutlıyan cu· caktır. = 

4
o 20 800 fil 

marteıl gQnü aaat 16 da Bığadıç belediye btnuında yapı · 3 - Ücretle lıtıbdam edilmekte iken tetktlat kanunu J. tOS 
6000 

~ 
lacaktır. lıteklılerin 94 Ura 50 kuruı muvakkat teminat ile kadro harici kalan eıki mukavele ftn~memur muavin· ...J k rr 

• Bu fkramlyeltr lıer üç ayda bir olmu üztrc st· -... vermeleri ve 2490 numaralı kanunun tayin ettiği veaalkle lerlndon lıtlyenler tmllbana ıirebılırler. ~ l d k ·ı d .... l ,,. 
Nafıa VekA.lettodeo alınmıt bu Jribl miinakaaaya girme ve 4 - Müıabaks .. lmtıhanı 26-9 938 pazarteal gfinü ıaat ~ ntdt dört dtf a

1
bukmlkdlarl Eu.zel~ln 9t3n8 dudral 1 

t agı ı ~ 
~ lacaklır. Ik eşi e !/ u t r. ~ müteabhltlık ve1lka11nın ibrazı tarltır . 10 da batlıyacaktır. r ~ 

2-1-318 

Biğ·adıç Belediye 
l\iyasetinden: 

Biğadıç Dönüş Panayırı 
Btfadıç dönüt panayırı Sındırıı panayırının blta· 

mında 27 eyl<il 1938 sah ıOoü açılacak ve 5 gün 
de Yam edecektir. 

1 - Panayır, Btaadıç nahiye merkezine 3 kilo· 
metre meıaf ede Sima• çayı kenarında dQz ve genııe 
bir mahalde kurulacaktu. 

Balıkesir ile Sındırıı ve Dununbey kazaları Yaicı.fl 
lar, Kooakpınarı, Kepıüt, Çorum ve Gölcnk ... nehlyelerl 
orteaında açılacak oloo bu panayırda ~her İ clnı~eo 
kaaaphk.,ive damızlık hayvan bulundurulacaktır. 

2 Mah za hıılkın ıht1yaçlar1 aözöni.ine almarak 
panayıra ıelecok:eaoafa azami ko l nylıklar gölterllmeıt 
sureti katiyede kar rlaıtmlmıt Ye lıtırahatları için 
muktezi çardaklar hazırlanmıc, m llaı ının emniyeti 
Jçln de inzibati t dblrler almmıthr. 

3 - Yollar: Cıvar her türlü vesaiti o kliyenin ge· 
Up geçmeıln lverJ•lt bir vaziyette ve Balıkeslre ıo
aa ile baih olup hayyaoatın yayılması için meraları 
ve itilecek suları mebzuldür 

4 - Panayıra ıelecek_ halkm her hususta mem. 
nun k lm lau noktala urıodan Azami f daklrlıklar 
thUyar edllmıottr. 

5 - Taltpler memurin kenununun 4 ncü maddeılnde · ~l-"i-j.j."i-"i-l-•:jJ.loio"j."j."j.'ilo"j.lo'iJ."j.J."i• 
ki ıeraill hal-ı olmaları ve müracaat lıtldalarlle evrakı müs 

~--~ bltelerlnl eluıkırz olarak bejlamaları te.rttır. ff~~~-"'""' ...... __,, ~~~~ 
6 - Daha zlyade izahat almak htlyenler "flliyet or· ~ 1 

man ldorealne mor ... •I etmelidirler. il o u dan Geçme- 1 
~arıköy Nııbiyesi Ulııkır y·ı . u··h·ı ·ır. 1 
Köyü uhtarlığı dan; ~ iZ ~ 
Ulukır köy(i Güvercinli köprii koyun mera11nın her dl 

sene olduiu glbl, bu ıene de kıtlık otlaklyeal ıatılecaktır. ~ 
Taliplerin 21 ·9-938 çarıımba günü saat 14 de yapıla · I .. 

cak olan artırmaya~ lttlrak etmeleri, terelll , &nlamek ve 
merayı görmek üzere her gün köy ihtiynr heyetine müra· 
caat etmeler illan olunur. 2 1 - -325 

Balıkcsiı· Vilay~ t 
~ncüıııeııiııdt~ıı: I 

1 - 8alıkeılr - Bandırma yolunun 86+600- 9B+600 
Qncü ktlometreleıt arasında ve kapah zerf uıullle thaleıt 

yapılacak tamırata talip çıls.madıemdan bir ay zarhnda 
ihale edllmek üzere p11zarhğa bır kılmııtır. 

. ,, 
( ııııı 

2 - Su itin ketlf bedeli l 3.277 lfra 89 kuruv, muvak 
kat teminatı Y96 liradır. 

3 - Buna ald keılfoame, keııf hulasa11, flat bodroau, 
meterej cetvelleri ve malzeme graf ıkleri, husuei ve fenni 
ıartnam ler, eksiltme tartn mesi ve mulunele örneAlnden 
ibarettir. lıtıyenler bu evrakı Balıkesir VJllyet Daimi En 

1 ~ 

1 
cümeolnde veya Nafıa Müdürlilfüode görebtllrler . 

4 - lbale, encümenin mutnd toplantı eünlerl olan pa 

Panayıra gelecek hayvanların aı nıe tahadetna-
melerile ıolmelert ıarttır. 2 1 3 J 9 

1 (E İL 1 ARO~f) .!Har-

ı k=.~~:~~.!~~l~o~ğ~~~~.1~:~: -----~~:------------------' zarteıl, pertembe ve cumarteıi günleri ıaat 10 da yapıla· BaJ 'r (l l f cafından lııteklı lerin on bin Jıralık tı yaphfıoa:dalr Nafıa 
.J MüdQrlOjüoden alınmıt ehlıyet vestluulle birlikte mutad 

ÜdÜ ~ Üg\oo' İİJldCJJ: toplanll günlerinde vlliyet mak mında müteıekktl Encü· 
meni Datmlye mfiraaaatları ilin olunur. 

1 - Balya Adliye blna11oın tamirat ıntaatı llçık ek- ı 303 4 - -
ıtltmeye konulmuıtur. 

2 - Tamiratın ketlf bedelı 800 lira ve muvakkat 
teminatı da 60 liradır. 

3 - lht\le .,18 Eylul 938 çarıamba ıünü arıat 15 de 
Balya MalmGdürUiiü dalreılnde yapılacaktır. 

4 - Bu tamirata ald keıtf varakas!le ekııltme tartna· 
meıl malmiidürlüjüude .rörülebthr. 

5 - lıtekltlerln tarihi ihaleden ıeklzlrıün evvel Bal.· 
kesir Nafıa MOdürlüğündeo olacakları ehlıy t ve müteah
h1tltk veııkası"' ve"'muvakkat teminat makbuzlle blrhkte 
tayin edilen saatte Balya Malmüdürlüğünde hazır bulun 
maları ilin olunur. 

4-1 323 
_______ __.. ____ ,,__ _______ ~__,.,,_ ________________ 1 

a ıkesiı· 7ilaye ••jıııi 
.,ııciiıııeniı deıı: 

1 - Açık eluıltmeye konulan tı Edfoclk Belklı yolu 
kalıiırım lncaall olup keııf bedelt 1988 lirA 28 kuruı, mu 
vııkkat teminatı 149 lır 12 kuruvtur. 

2 - Bu tıe ald ıartoame ve evrak ıunlardır: 
A Ekılhme ıartnamesl 
B Fenni ıartname 
C Mukavele örneği 
D Keııf cetveli 
H - Bayındırlık işleri gen l ıartnam ııl . 

İatlyenler bu ıartname ve evrakı Vilayet Daimi EncÜ· 
men kaleminde veya Na(ıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - ihale ~6 eylul terlhloe r stlay n p ze.rtul güoü 
saat ıO da vllAyet makammd mütetekkil Daimi Encümeu 
huzurunda yapı 'a caktır. 

4 - Bu lıe elrebllmek fçln ihale gününde ıeklz g6n 
önce Balakeelr Nafıa Müdürlüğünden ehliyet ve1lka11 al-

B«alıkesir · ,ıfı<t 
h dürlüğündc ı : 

1 - Manyas kazaıı hükdmet konağı ıkmah lnıaatı 

açık ekılltrneye kooulmuıtur 

2 -- lıın bedeli keıft 10.000 liradır . 
3 - Bu fıe ald evrak: 
A Projeler, 
B - Fıat bordrosu, mesaha cetveli, ketlf hulaıa cet 

veli, 
C Fenni ve husuıi ıartname, 

D Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartoamesl, 
E Bayındırlık tıleri genel ıertnıımeıl, 
Olup lstlyenler bu evrakı bergün Balıkesir Nafıa Mü· 

dürlüğünde görebıltrler . 

4 Eksiltme 20 Eylül 938 ıah günü gaat J 5 de Man 
yu hükumet konafmda kaymakamlık odasmda kurulu 
nafıa komisyonu huzurunda yapıtnc ktır . 

5 - isteklilerin bu ite aıd 750 liralık muvnkkat le 
mlnatı Matıyaı mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya bu mlktard §&yanı k bul banka mektubu ile sgari 
on bin llrot.k yapı foinl bir defada muvaffa klyetle b şardı
ğına dair Balıkeılr Nafıa Müdürlüğünden tasdikli ehliyet 
veııtka11 ve ticaret odası vesikasmı hamil olarak ehlltme 
komlayonuna müracaatları ilan olunur. 

4 . 1-304 
mak lazımdır. 

5. - lateklılerln yukarıda 3 ncü maddede yazılı gün ve 

saatte muvakkftt temfnatlarmı mahand,ğma yatırdıklarma 
dair mekbuz veya fllYftOI kabul bnnkft mektupları le 
blrhkte Vilayet Daimi EocQmenlne müracaatları. ilan olu-
nur. 4 - ı 310 

köylüyü, deilrmenclyl ve zablreclyt düt6ndüren lfı 
bir buğday çRlka makinesi almaktır . Fakat lsteııbul
dao amb lajlı a lmak, makinenin ne oldujunu bth12e· 

mektlr. 

Biz, Balıkeıtrde ayafınızda murahız ve açık ola· 
rak bu mtıhur olan ( EMiL MAROT ) f abrlkaııPID 
buğday çalka makinelerini bu sene de latanbul f ıatıo 
dan yüzde yirmi Ye yirmi bet nokıenile ve ehven 
fıatla satılmaktayız. 

1 4, 5, 6 Nu uarahları, tek Y~ iki 
de mevcuttur 

Mahsulatı 9 kısma ayırır, kallyen 
bırakmaz . 

parça h clnalerl 1 
yabancı madde ı 

Yedek parçalarını derhal tlcarcthanemtzden ted• 

rlk edebllirılolz 
Bedeli için de ayrıca kolaylık gösterilir. 

MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MIKTARI: 

No: 4 5 6 
Saath' ynptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo ma ltsu l çalkar. 

fthmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeş/er 

Balıkeılr: Çiviciler çarşısı No: 12 il 
Demirciler Çarşısı No: 63 Yf 

1 Sahibi v~ Baımuharrlri: Balıkeılr Mebuıu 
ı Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

ı BaıımyerJ: Vilayet Matbııatı - Balıı.eılr 


