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ÇekolovakyaAğır Teklif· 
ler önünde oyunEğmek 
Mecburiyetinde Kaldı. 
lngiliz Başvekili, Bugün Hitlerle-
lkinci Görüşmesini Yapacak. B. Ali Çttltıkaga 

.. -----------~ l'flaearistan VePolonya Bükü.metleri de Irk-1 Nafıa Veki- 1 
daşlarının Bulundukları Yerlerin Kendile- 1 limiz Bugün 1 
l'ine İadesini İstiyorlar. Macar Kral Naibi Şehrimize 1 

Amiral Hort~:k.~a.~:~k P:~~~aya Gidiyor. N.?.~~~~m~r;_ Atı 1 
hakkında tamamen mutabık Çetıokaya, bugün aaat 16.301 
kalmıtlardır, anlaıına dün da Kühhya yolu tle An I 
Çekoılovakyaya tevdi edil karadan ıehrimlzc ıele 1 
mittir. ceklerdlr. 1 

İyi malumat alan meha - B. Alt Çettnkaya, vlll ı 
f ıldeo öğrenıldıiloe göre, yetimizin bayıodulak itleri 
Çekoılovakyada plebllt yn · üzerinde tedkiklerde bu 1 
pılmaıından vaz geçildlğl . 11 ıuoduktan ıonra bilihere 1 
ve Prağ hükumetine yapılan 1 j ı lzmtre geçeceklerdir. J 
teklifte hudutların taehıhtnln L. ·----------Malıye Vekı li . ., 

esas tutulduğu Loodrad ılD ' 
1 

blldirllmektctcdl r . 1 
Parlı, 20 (A.A. ) - Roy-

ter tıj apıı blld ırfyor: 1 
Çekoılovakya hül&ümeti; ı JJ Çemberlaylrı 

harbin onune aeçrnek kendilerine iadelerlai lale 

T.eHavı iç .n Parise gitti. 
lıtaobul, 20 ( Buıutl ) -

Maltye Vekili .R Fuat Af-
B. Hlller 

p 
f3 trlı, 20 (A.A.)-- Fraoıız 

B 't•elcııı ve Harbiye Nazın 

t
' [)•ladıye ile Haric iye Na· 
•rı B ) Jorj Bonne dün ta· 

d:re ile Londradan Parlıe 
111klüılerdlr. 

için İngiliz - Fran11z teklıfle 
rln eaaı ltlbarile kabul et 
mlf, yaloız:bir cevap verilmek 
fçin teklıflerln daha etraflı 

bir ıurttte kendlı lne bfldtrtl 
mealol lıtemlttlr. 

Londra, 20 (A.A.)- lngl · 
llz Baıvekill 8 . Çembeı· 

liynın yarın Hitlerle tekrar 
1 ıörütt-ceit ıöylenmektedlr. 

'd N,ıırlar; lnıılllz devlet 
k 'rnlırUe yaptıkları mOza
lıereterde Çekoılovak meıe -
b::~de, muılıhane bir tarzı I 
~ varılma11 tçln 

Diğer taraftan Polonya ve 
Macarlıtan da, arkdatlarının 

bulundukları mıntakaların 
==-----= ==: ====--======--=== 

Romanyada K dı -
lar da Asker Olacak .. 

~1omanya~a ka~mlarm sefer~erlit hizmetluine ~air 
1 an ~ararnams Kral Karol taraf rndan tasdik edildi. 
d 8Glcreı, 20 (A A.) - Ra- ı "Neue Freie Pre11e,, gaze 

Ot • 
l( &Janıı bildiriyor: teılne ıu beyanatta bulun 

~ •dınlarıo harp halinde muttur: 
ecb 

bı Url vatan hizmetine ta· ·- K11a bir zaman zarfao· 
,, Oldukları hakkındaki ka da, Main, Reln, Tuna ka-

rıı, 
d, ille Kral Karol tarafın nalı hattı açılır açılmaz, Tu 
,,: imza edtlmltlir Bu ka nanın ehemmiyeti artacaktır 
)' n,rneye göre, kadınlar Romanya , tabtatlyle yükıek 
ı, l>'bılecekleri tılerde kul · masraflara bakmayarak de · 

tlıl 
f~ttdOle.k üzere gerek mün mir kapı boğazındaki ıürn t· 
•er olarak ve ıınıf ıınıf le akan ıuyun cereyanını 

~tb 
~ er edllebileceklerdlr. yeniden intizama koyacak · 

lteaılllhtmmat ve ıtllh yüklü tar. 
l, erın RomaD)'n toprak Bundan ıoura Karadeniz· 

'
11ld b,ı, •nh ıeçtljl hakkında den ıımal denizlerine doğru 

b1.1 itle afıllcrde ve mat· irtibat hattı temin edllmit 
' '''~tll kaydedilen ıaylalar olıtcaktır. Romanya, Alman · 
~,il 'dar mehafıller tarafın· yanın lıtedlfl hububatı, ar · 
~ ke.u ıurette yalanlan- tak Koterdam tarikiyle ıevk 

1tlır . 8n1c etmlyecek, Reln· Tuna yo· 
tı,,t ''•· - l<omanya lk- llyle gönderebilecektir lo 
t.I,11tıNazırı Kooıtanttn, Reln ıiltere lçlo de bu yol tercih 

•Tuna kanalı hakkında olunacaktır. 

mektedirler. 
Berllo, 20 (A.A.) -- Macar ralı, tedavJ için dGn Fran· 

1 ' ( Sonu ikinci ıayfada) ııaya hareket elmlttlr. 

Bulgar Ordusunu Bu 
Günkü Vaziyeti.. 
Bulgar or~usu organize e~.ld ıUen sonra meıcuou ya
zm 80 ~in, ~ışm ~a 40 ~in neferden i~aret olaca~. 

Polonyaaan askeri ıaze . 
te1erlnden olan .. Polıka 

Zbrojoa ,, ; Bulgar or· 
duıunun organizesine aid 
malumat vermektedır Eote · 
re11an olan bu yazıyı aynen 

naklediyoruz: 
"Bulgar orduıu; 4 kolordu, 

on piyade fırka11 1 bir ıürat, 

bfr dağ ve üç ıüvart fırka 

larına takıim edılmltllr . 

Bu f ukaların haricinde 
büyük aaır topçu alayı, fen 
ıtmendüfer taburları ve mu 
habere alaya vardır. 

Sürat taburları 300 kadar 
eıkl Avuıturyanın •~ter 40 
O.,. tipinde otomobıllertle 

fkl bölüklü hal yan "Fıat 
Anıaldo M. J3,, lipit harp 
otomobillerine maliktir . 

Süvari f ırkaııı, üç ıüvarl 

alayı Uc bir ıüvarl topçu 
alayındım ibarettir. Motörlü 
topçu alayande 149 M. Ma· 
ubltye, "Anıald model 114,. 
kullanılmaktadır. 

Ordunun yerinden orga· 
nlzeıl tçlo mütebuııılar cel-

1

1 

bedılmltllr Son haz.ırlaoan 
telde göre piyade alayı 108 
ıüvarl alayı 30 ve 78 hafif, 
24 alır olmak üzere 102 

topçu alayı teıktl edilecektir. 
Vaaall bir tabmloe aöre 

ordunun mevcudu, kıtın 40 
bin, yazan lıe 80 bin neferi 
bulacaktır. 

"Polıka Zbrojna,, nın ver
diği malumata nazaran Bul 
garlıtanda talim aörmüt ıh 
tlyat efradın miktarı, ıtmdlye 
kadar mukavelelere bağlı kal 
mıt bulunmaaıodao çok de 
it!dir. Bunlar 170 bin kiti 
tahmin edilıp, ileride 250 
kııtnln daha katılabileceği 

umulmaktadır. 
==========z============== 
/kı Generalimiz 

Alman orr'usunun soa~ahar 
manevıalarrnda ~ulunma~ 

üzere Berlioe gittiler. 
lıtanbul, 20 ( Huıuel ) -

Alman orduıunuo yapa 
cağı büyük manevralarda 
bulunmak üzere Ordu Mü 
fettlfl Orgeneral izzettin Ça-
laılarla Harp Akademlıl Mü · 
dürü General Ali Fuad 
dün Semplon ekıprealle Al 
man1aya müteveccihen ha· 
reket etmtı lerdl r. 

MilletlerCemiyetininKararı: ---
JAP ~,NYAYA KARSI 
ZECRi EDBIR Mi? 
Uluslar .Sosyetesi Konseyi 
Japonyanın Mütecaviz Ol

duğunu Kabul Etti. 
Cenevre, 20 (Radyo) -

Uluılar ıoıyeteal aıambleıt; 
dün iri anda Baıvektla 
Dedaleranao riyasetinde top
laomııtır. 

Retı, konıey reis ıeçlmt· 
nln çartambaya kaldığını 
ıöylemlı ve celıe talık olun
muıtur. 

Cenevre, 20 (Radyo) -
Uluılar ıoıyeteli konıeyl, dün 
aaat 17 ,30 da toplanmıthr 

Kolombfa murahha11, ıöz 
almıı ve uzun beyanatında 
teır ı ktmcsat sistemine rla · 
yet edılmeılnl ehemmiyetle 
terviç eylemtıtlr. 

İran merahhaıı Muzaffer 
de uzun bctyanatta bulun · 
muı, zecri tedbirler hakkın· 
dakl 16 ncı maddenin kal · 
dınlma11 için müzakere açıl· 
maamı muvafık bulmamıthr. 

lran oıurahhasından ıon 
ra, Cumhuriyetçi lıpanya 
Hariciye Nazırı Elvaroı Dol 
va yo söz almıı Ye uzun 
b.syanattnda ezc6mle ıunları 
söylemiıtlr: 

- Üçüncü defa olarak 1 

konseye müracaat ederek 
haykırıyor ve teca•Gze ma
ruz kaldığımızı bildiriyoruz. 
Kongey müracaatımızı llkay-
dt ile karıılıyor ye uluılar 
ıoıyeteılnl zaafa dütürecek 
bir takım teferruatla uira
ftyor. Mazide de görülen bu 
lika yd•, cihan ıulhuoü ko. 

1 
rumak makıadlle kurulmuı 
olen bu müe11eıeyl buıGn· 
kil bale geUrmlttlr . Bugün, 1 
lıpanvaya vuku b11lan bu ta· 1 
arruz, yarın da baıkalarına ' 

olacak ve mütecavizlerin ce 
sareti ıttttkçe artacaktır . 

Cumhurlvt-tçl lıpanya ha
riciye n&zırını müteakip Çin 
murabhaaı Velınıtonku, Ja
pooyaya kartı zecri tedbir
ler alınmaııoı lıtenılıtır. 

Konıey, bunun uzerine 
gizli bir celıe akdetmtı ve 

(Sonu üçüncü sayfada) 

iktisat Vekili 

Doğu vilayetlerimizde te~ti
kat yıpıcık. 

lıtanbul, 20 {Huıuıt) 
lktııad Vekili B. Şakir 
Keıeblr, 10 blrlnclteırıade 
dolu Ylll1etlerinde tedklk 
ıeyahatına çıkacaktır. Bu 
aeyahatıoa doğu vliyetlerl · 
mf:ılo lkUıadl vaziyet ve ihti 
yaçl arı ıazden aeçtrllceektlr. 

İzmir Fuarı 
Dün Kapandı. 

lımir, 20 (Huıuıl\ - Se· 
k izlncl entrcnaayonal lzmtr 
Fuara bugün kepandı. Bu mQ
naaebetle alıcıaın ıaatnl de 
Fuar komtteat:/tarafındaD 
Fuıı.r ıa:atnosunde bir ziyafet 
verllmJı, Belediye - Relıl 
B. Behçet Uz, Vali 8 . Fazlı 
Güleç ve dtfer zevat;tarafın
dan nutuklar ı6ylenmltllr. 

PaYyonlardan ba:ınlarının 
gelecek yıl yenileri yaptıra · 

lacağından bu' ıthllerln he
men yıktırılma11n bıılana · 
cakhr. 

-=c:::=-=======~=----===------

Bitler Söylüyor: 

"Çekoslovakya Avrupa 
yıZehirliyenBir Yaradır,, 

--------------·------------------
''Eğ er Bu Yara Kaldırılmazsa 
Beynelmilel Münasebetleri 
Yıkmakta Devam Edecek .. ,, 
Londra, 20 - Deyll Meyl 

gazeteıt bueünkü nüıhaıında 
Httlerln beyanatını neıret 

mcktedlr. Hıtler, gazetenin 
muhabiri Vard Prayda ıuo · 

lan ıöylemlttlr. 
" - M. Çemberlaynm hOs

nüniyetlne ve ıamlmlyetlne 

itimadım var. Çekoslovakya 
meıeleıinl kökünde-o Ye der· 
hal halletmek lazımdır. Çe· 
koılovakya büUin Avrupayı 
zehlrltyen bir yara (tume -
ur)dür. Eaer bu yara kaldırıL 
mazıa beynelmilel münaae
betletl yıkmakta devam ede· 
cektlr. Bu vaziyet 20 ıene· 

denberl devam ediyor. O 
zamandanberl Anupa mil-

letlertne ne kadar zaru ver
dıf ınl timdi klmıe heaaplı
yamaz Çekoılovakyanın So
vyet Ruıya ile ittifakı Al
manyanın kalbine çenılmıı. 
ti ve bent Almaayanm bava 
kuyvetler•nl artırmafa ıeY · 
ketti. Bu vaziyette Franıa 

ve İngiltere de hava slllh· 
!arını arthrmaia mecbur ol 
dular Alman hava fdoıunu 
e•velce zaten bir kere bir 
miıll artarmıthm. ~lmdl 
buhranı atlatamazaa Görlnı 
yeniden filonun takvlyeıtnl 
lstlyecek, Fraoıa ve lngllte· 
re de aynı ıeyl yapacaklar 
ve ıllah yarııı böylece dl · 
rüp ıldecektf r .• 
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Pa 1 Ad Si .• • 

ussoli i, u üçük Ve Sessiz 
Adayı Neden Ziyaret Etti? L 

Tunus ile halyanıo Sicil
ya adasa orasında çok mü 

-hım bir mevkide Paoteller
ya adıodıı btr ltalyan eda11 
•ardır. Musaohni bu adayı 
bir maddet evvel teftrı et
mlftl. Parlate çıkan Jurnal 
razeteslnln muharriri bu ada 
ların ıtrBjtk bir mevkide bu· 
luaup bulunmadığını tedktk 
eden bir yazı neıretmtı\lr . 
Bu adanın Akdenfzin çok 
milhlm mevklfnde, Tunus He 
ltalya orasında ve Hind atan 
yolunun m6hloı bir nokta 
11nda bulunmıuı lnglltereyt 
yakından likadar etmekte· 
dır. Bu yazıyı alıyoruz 

"Mu&1011nl çok yakında 
tayareye bınerek, hatta ta · 
yareyl bizzat kendisi idare 
ederek adanın denizle tepe 
arasında aıkııan küçük hava 
meydanına lnmlıtır. 

Akdeniz meaeleslnfn her 
meydana atılııında, bu ınl · 

nlmlol ada lnglltere Mıaır 
araııoda korkunç bir tehdit, 
bir istihkam olarak telakki 
edllmlıtır. 

lngtlterenln Hindistan, fı. 
lfaUn Mısır ve Arabfstana 
na doğru aktığı deniz ıah · 
damarı tçfnrle dolnıan va 
purlarm önüne çıkıveren 

Paotellerya adaları burada 
ldeta damar iltıbabı yap· 
maktadır. 

halya hükumetinden Pan 
tellerya adaaıoa çıkmak için 
mOıaade fıtedlm, fıteğlm red 
dedlldt. Tayarecller haritayı 
çıp buraya göz gezdirdik 

feri zaman bu adaları lu -
zıl renkte memnu mıotaka 
olarak görürler. 

Bununla beraber bu ada· 
mo etrafında dolaıtım. 

halyanlarıo deniz teynre· 
lerJne mahııuı otan meydan
ları kayalık bir yerdedir ve 
S icilya boiazıuın rüzğAr1 ek- ı 
aık olmıyan bir yerindedir. 
Bu adanan limanına gelince, 
bu lım n ocak balıkçı ge -
mllerlnl koruya blhr. 

Adanın uzunluğu ancak 1 

9 kilometre, gentıliil de 4 
kilometredir. 

Bundan baıka bu ada ha 
vaya kartı müdafaa yapıl 

maaına imkan vermez H t 
ta buraya ycrleıtırllecek ba· 
taryalar Sicilya arasmda 100 
kılometre 'fk Tunustakl Bon• 
burnu araıında 60 kllomet · 
relik bir mesafe vardır 

Adanın kara lnımında bu 
lunao bava üuüne gelince 
burası da Afrika sahilinden 
ıelecek bt.r tayare darbeatle 
yaralaoabılır . Çünkü modern 
bombardıman tayarelerlnden 
birisi buraya on dakikada 
ul ıabJlir. 

Sicilya adasından bir çey. 
rek seat uçuıta buraya gel· 
mek kab!l olduAu halde hal . 
ranların bu kayalarda hava 
ÜHÜ kurmalarının ıebebl 
pek iyi btlintniyor H lbuld 
Slcllyada Kastelvetrırno ad 
ıoda çok üstüa bir mevki 
vardır. 

Müteha111sların söyledik 
lerlne nazaran Malta adası 
mQdafaa vuıtalaranı ihtiva 
elmeie pek müsatd değildir. 
çok büyüktür Halbuki bura· 
ıı Gazo ar zial ile birlikte 
P ntellery adaıının dört 

mlshdir. 

Söyleod ıflne ıöre, Pao 
t~lleryanın ehemmiyeti mu 
haaamat esnasmda remi ae 
ferlerini .. ncak taciz edebi· 
lir, yoksa bir engel olamaz 

Bir Yangında iki Kişi Küçükbostancı Köyünde 
• • 

O iri O iri Yan dil ar. Kansını Oldü • 
1 

Uy~u~ı ~ulunan iki kardeşin yınaındın sonra kömür 
haline gelen iı~elıtleri bulun~u. 

y afcılar nablyeılnln Taı· 
lcufil k6yüode bir ıOn 

önce bir yanrın olmuı. tkl 
klıl feci ıekllde yanmııtır . 

Taıkealil köyOnden Tahir 

1 
! 
larmıo alevi blrdenbtre her 
tarafı kaplamııtır. Derin uy · 

kuda bulunan iki kardeı, 
1anıın evi tamamen aardıktan 

ıonra u1anmıılaraa da ken
dilerini kurtaramıyarak yan-

hake esi N di. 
Katil 12 Sene İki Ay 20 Giitı 

Hapse Mahkum Oldu. 
Üç ay kadar önce Küçük

bostancı köyilnde bir adam 
kar11lnı öldOrmüttü. 

Şahabettln adında olan 
katılin reçlmaizllk yuzuo 
den bir senedeoberl kendi-

Şahto Şahinler, da•• 
hali.kandaki iddiasında k• 
ttlto Türk ceza kaourı1J 
DUO 449 DCU maddesine ıı6 

re cezalandırılmaaı laı:•"' 
ıeldığlnl, ancak hldl 
ıede maznunun lehl0' 

Bununla beraber bu ada 
Akden zde birçok aolaımaa· 
lıklara aebep olmuıtur. Bu 
rası eski devırlerde ve Fe· 
nlkelıl~r tarafından tıkan 

edilmiıtır. Milattan evYel 225 
aeneılnde Romalılar tarafın- 1 
dan zeptedllnılttlr. Oraya 1 
yerleımlt bulunan Kartaca
lılar m i attan 2 J 7 ıene evvel 
gene Romalılar taraf1Ddan 
bu adad n kofulmuılardar. 

Mılittan sonra 700 Seneıln 
de OrftlıDI Arııplar ele re· 
çfrmfılerd!r. 1123 ıeneılnde 

ılk Sicih'a kralı lklncl Koje 
1553 Senealnde de Türklerin 
eline geçmlttir. Bu adada 
tatla su bulunmadığından 
bumda çok insan barınamaz. 

1914 seneılnde ancak J0.000 
fnsan vardı Nüfuı 1ı ıtt1kçe 

artmnkhdır. Etnojrafık ola 
rak bu artan nüfusta Arap 
lı\r nlühlm rol oynamakta· 
dır. 

oflu Muıtaf a tle kardeıt Be 
ldr, havaların ıofuk olması 
dolaytıtle . pazarteıt ıeceal 
odadaki ocafı pm afa~1a. 
rlle doldurarak ateılemııler-

j dtr. Bundan ıonra uykuya ya 
tan lkt kardeı ocaiı ıöodOr· 
mtyerek ateılf bir halde bı 
rakmıı1ardır fakat ıece ya 
rm, kuru ve yailt çam aiaç· 

mıılardır. Muıtafa Jle Be

kirin yanıın ıönd6ktfo son · 

ra il ömür haltne gelen fı
keletlerl bulunmuıtur. 

MOddelumumi muaYfnl 
B Şahap Arıç, dQo bu 

lröye ılderek hAdtıe hak. 
kında tahkikata beılamııtır 

ılnden ayrı bu!uoan karm Ha
ticeyi bir rün tarladan dö· 
aerken yakalıyarak zorla 

bıS' aza! tıcı sebep mevcut 
lunduğunu ıöyllyerek a>'"

1 

evloe götürmek lstemeat va· ke o unun 51 ncl nıaddegtı>fll 
kaya ıebep olmuıtur ceza tayJolode nazarıı 

ti• 

Kadın eve ıttmemekte hara ahnmaıını t&temlıti'· 

Velhuıl Musaolınloln Pan· 
tellerya adasını ziyaret et· 
meal o kadar fazla mürek
kep sarf etmeğe dejmn .. - --.......... . 
Çekoslovakya 
Boyun Eğme-,. 
ğe Mecbur 
aldı 

(Boıtarafı birinci ıayfadA) 
Kral Ndibi Amiral Hortl, Ma· 
rafal Görlnıtn daveti üzerine 
Şarki Ruııyaya alhnektec:Ur. 

Royter ajansı, Kral Natbl 
Amiral Hortınln önce Httler · 
le aörüıeceğlnl bildirmekte
dir. 

Pariı, 20 (Radyo) Lon 
drada lneıllz ve Fraoııa na· 
zırlan araaında verilen ka 
rar, Çekoılovakyanm ceva · 
bı gelfnclye kadar eızll tu 
tulaco ktır. 

Tan gazeteılnln Londra 
muh biri razeteıloe çektill 
bir telgrafta, Çekoılovakya· 
da plebrıte lüzum kalma 

den, Südet Almanlarale 
meskun olan yerlerin, 
mayıs ve haziran ay 

lanndn yapılan intihabat 
neticelerine e6re derhal 
Almanyaya terk edtlmeıt 

hakkında lngtllz ve Fran11z 
nazarlaranca kararlaıtmldıiı 
bil diril mittir. 

Mayıı ve haziran intiba · 
batanda S6detler lehine y6ız · 
de elliden az rey veren rey 
l .. r, Lord Ruocfman pllnı 

veçhlle kantonal ıtıtemtle 

idare olunacaktır. 

Büyük devletler, Çekoıılo· 
vaky nın yeni hudutlarını 

tekeffül edeceklerdir. 

Londre, 20 (Radyo) 
Çekoslovakya meıeleat hak· 
kında Londrada lagtliz ve 
Frenıız n zarları arasında 
verilen son kararın, · sulhu 
kurtarmak ve Almanyanıo 
aldı~ı eskeri tedbirlere mant 
o1m k lç ı n verildi fi söyle · 
nlyor. 

fsarar edince Şahabettlnde Muhakeme heyeti; mil'' 

G r •ı m u•• b a d •ı ı I ş 1 • bıçakla HaUceyl yaralamıı kereden sonra müddetuaı~; a y . er 1 Ye öldiirmÜftÜ. m
2
illflo tka)ebt veç~lle: k:~ıt 

Bu cinayet muh•kemeıl 1 sene i l ay yfrmı gun 
1 Ta S f ·1 ye E d 1• ı ece k .. alır cezsda netıcelt~nmı,ur. hapı mahk~m ettığlnl bl • 

Müddeiumumi mua vlol B. dfrmigtlr ,_./ 

Kanunun Tatbik Suretini Göa- 1 Trenlerde Siğara paketıerif1~ 
den çıkan ecneb' 

teren TalimatnameHazırlanİ:/ı. Verilecek maddeler •. J•· 
Gayri mGbadll tılerlnln mının tuvtbtyle karara bai "r l Ll Dün bir okuyucumuz t 

taıflyeal hakk1Ddald kanu· lanır l e graı 1 ar. rehanemlze gelerek bir b•' 
J • ()il 

nun tatbik ıuretlnl 16ıterlr Mülra ıayrimübadiler Devlet Demlryol an umum yıden aldığı bir paket ilÇ ıı 
talimatname Bakanlar he- takdiri kıymet komJıyonun· m6dürlüğü ile Potta, telııraf cü nevi sliaranm yarıd" 1 
yetince kabul edllmlttlr. ca temltklerln kayıd edilme· Ye telefon umum miidürlO· fazla11oın kağıt yerine (&J\'~ 

flnanı Bakanhiı da bu dlii devreye atd temltklerl 16 harek~t halinde bulunan veya muıambaya benılfe ~ 
talim toamentn tatblldne atcl teıblt etmek (lzere taıflye trenlerde ıeyahat eden yol- bir ıeyeye ıaralmıı 01°'11

1 
bir lzabname lıazarlamııtar. büroıu icap eden tedbirleri cular için te!gref kabulQ çıktığım ıöyledl ve bu ~ı· 
Taltmatname Ye h~•hname· alacaktır. muamelealne baılam aını ka· ğualudıın bir kaçını da 
ye ıöre hük(imetlo mülki· Gayrimübadtl bonosunu rarlaıhrmııtır. Üç · dlht ay- ze gösterdi. 

11 
yetine ıeçen Yunanla, (fıra · himfl olanlar bonoların be· danberl hareket halinde bu· Yine ltiltlğlmlze göre, 10

11 
ri) etaplt mallarından mül. herlntn ıerlalyle 11ra numa . lunan trenlerde seyahat eden aOolerde bazı ılğaral~rd11 

t 

ıa rayrlmilbadıller komlı- raaını, kıymetini ayrı ayrı yo'cular telıraf çekebilmek· mum ve fena kokan dil~ 
yonunca ve bu matların bu· ıöıteren ve mukabili hazine te ldller, hareket balınde bazı yağ1 ı maddel~r de çı 
lundukları bir ftnanı daire- tahvJllnl nereden, hanrl vl• bulunan trenlerde seyyahat maktadır. 
reıiace komtıyon namına liyet veya kaza malaandı· eden yolcular için telaraf Bu hususta lnh•urlar vııı, 
henüz ıahlmamıı olanlar ha- fından alacaiını ve ıarih kabulO uıulüoüo tbdası yur · um MüdürlüğünGn osı•'1 

zlnenln emllk banka11ndald adreainl ve fılm ve ıoy ad. dumuz için yepyeni bir ka· dikkatini celbederlz. 
tıttrak ht11ealne mukabil em· larsnı ihtiva eden bir beyan- rar ve aynı zamanda lüı:um-
li.k banka11oa denoluaa- oameyJ bonolar ile blrlrkte • lu ve mübrem bir lhtlyaçın 
caktır. bulunduju mahallin en bil· karıılanmaaı noktasından 

Banka1a denedllecek mal· yük malmemuruna verecek· 1 memnuolyete ıayandır. 
lar üzerinde tekevvGn etmıı lerdlr. Hareket halinde bulunan 
daYalar •araa bankaca ta Bubeyaoname, Ankara latan ·; trenlerde seyahat eden yol 
ktp olunacaktır bul, lzmlr ve Bahktatrde ea- cular için çekilecek tdgraf 

TaJfn edılea m6ddet için· ıetelerde ve ayraca vilayet •e lar, trenin ıttUillıUke nette 
de mOracaat yeıllt.alarını kazalar malmemurlarınca be kl tıtaayonlara verilecek, Is

tevdi etmtı olduiu halde ledlyeler vaııtaslyle yapıla · taıyonlar da telgrafları katar 
' b d ll •- cak tlln tarıhınden itibaren baımemuruna teslim ede -m(l ııa aaJrlmG a ı er •O· 

mlıfonunca mallarına henQz nihayet btr ay içinde veril· ceklerdır. Katar bnımumur 
kıymet takdir edtlmemtı mtı olacaktır. Bu mOracaat· ları telırafları aahlpl('rlne 

l kd k lar lzerlne en büyilk mal- teıl•m edece'-ler ve teılim o an klm•eler ta iri ıymel • 11 

için kanunun JibGrlGle ıtr· memuru bono bumdıoe mü ilmubaberlerlnl de trenin 
meal tarıbınden itibaren üç racaah tevıtk için reıml mü tik durduiu lataıyona vere 

d ki d V hür Ye imzalı birer veaika ceklerdir. ay için e verece er ir. er · 
verecektir . mlyenlerln hakları ıalut ola· 

caktar. llln tarıhlnden itibaren bir 

Kıymet takdiri. mevcut ay zarfmda bulunduklar. 
talimatname dabıllode def mahalde beyanname ver -
terdar veya te•ktl edecell memlf olan klmıeler tahvil· 
zat ile arazi tahakkuk me· lerlnl kanuoun tayin ettlil 
murlulunda bulunmuı olan müddetin lnklzaıından evYel 
lar araııadan eeçllecek btr mOracaat etmek ıartıyle an 
azadan yeya tapu müdür4o aak malaandıiındao alabile · 
den mGteıekktl bir komlı ceklerdlr 
yon tarahndan yapılacaktır. Btr beyanname aahıbı tah 
Komlıyooun takdir edecefl vtlını ancak beyannamealD• 
kıymetlerden 15 000 liraya de yazılı mahalden alabtlJr. 
kadar o1anları doirudan Bayanname muhteviyatının 
dolruya, 15000 liradan faz · meıru ve müsbet bir maze 
1~ olanlar nklleUn taıdl rete milıtenld müracaat ve 

kiyle katileıecektlr: talep üzerine nakli Ocretl 
Temyiz komlıyonunda alakadarlara ald olmak ıar 

mevcut evraktan henGz ka· tiyle ıabıblntn buluoduiu 
rara batlanmamıt olanlar mahalle g6ndertlmesl caiz 
milli emllk ldareafoce ted· olacaktır. 
kik etlllerek Yek&let maka· Ahamıı Ye alınacak lıtlla · 

Ba~anh~ça saım alman 
eserler. 

Ankara Birinci ortaokul 
T.Orkçe öiretmenllflne tayin 
olunan Lfle Türkçe öiretme
nl Bayan Mükerrem Kimtl 
Suyun "Sevılm Ve lzurabım,, 
ile .. Dınmlyen Ağrı,. adın· 

daki iki romanındao Kültür 
Bakanlıfı yardım olmak üze 
re yilzer adet satın almağa 

karar vermlttlr. 

kak mazbataları mukabılın 
de tahvil almak üzere ka
nunun neıir tarihinden iti· 
haren bir sene içinde taıfl· 

ye bürosuna veya maballfn 
en büyük m !memuruna 
mOracaat olunacaktır. 

1 Ke~~!!~~ı~ir ~~~~'!!~~!'~lı 
hallesfndcn Ahmet Çe ı 
adında biri S ınger dikit 6 

1 
E d bl' retmeni mine adın a dl 

oto evine hınlzhk mak•' lı 
le glrm!f, bazı eıya çald• 
tan sonra kaçmıthr. tt 

Suç:u, etya fle birlik 

yakalanmıtht. ,,,,../, 

1 11ffiti~UL R OYO~ 
21 - Eyıoı - 1938 çarşam;: 

18 30: Danı muııklıi (f'! ~) 
19: Türk muıtklıl (Pi~ı 
l 9 ~O: Keman konıerf: tıle 
han Borar, Piyano refak• ıO: 
19 55: Borsa haberleri al' . .p 
Saat ayarı: Grenvlç '' b' 
hanesinden naklen Neıl ,· 
U t•' ynr ve arksdaılart 4, 

f ından Türk muelkltl ıı' 

ho. k tarkılara . 20.40: r~ı' 
haberleri. 20 47: Ôm•' ~ı 
Doğrul tarafından Ar'~ıı: 

t"'ıil öylev. 21: Bedriye iJ fi 
Şan . ıtüdyo orkestuıı tt,f' 
·ati le 21.30: Necdet ve10,~ 

kadaıları tnrafmdao ,1. 
ı. 1• 

musıklıt ve halk t•'~' 13: 
22 10: Hava raporu. 22~tl~ 
Vtyolensel konıeri, Mub1

11ıeı 
Sadak, piyano refak8 et 
22 50: Son haberlı~r "e 23' 
teıl günün profrarP•· 
Saat ayan. lıttklll 111•''1 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •• 
- - --•• .llt.dilw Ti rı •• _. ı ••••••• •••••••••••••••••••••••••• Karı Ve Koca Arasındaki Hu-

1kuki Muameleler VeKocalehine 
1 

İcra Olunan Muameleler. 

Her yerde tatlı bir bahar 
~okusu duyuluyor. Her ıey 
baharın kok uılle eerhoı . 

Bahar gQzeldir. Bcharı 
herkeı ıever, fakat 6mrünün 
•on yıllar1nı yaııvan bir ıh 

ttYarın pencere köıe.tnden 
•e1ıett fil bir bahar, onda 
lıünanh, acı tebeasümler ya 
ratır. O, baharı geçmlıtnln 

bi.tıralarını cl\nlandırdıfı için 
hüıQole ıeyreder. 

cerrılarlyle e.vunan modern 
( ! ) kızları dü~ündüm. Bıı 
de Fad!menln yüzün~ bak 
tırn. Kendlıloe bu yatları 
döktilren ıebebin ne olduğu 
nu ıgrdum. Fazla larara ha 
cet bırakmadan anlattı. 

Fakat benim gıbl bir genç 
~ıı, baharı bambaıka gö 
tGr. Mülyaları bembe, ufukları 
Yeııl, rüyalara tatlı bir genç 
kıı baharı, bahar olduğu 
lçlo, ıu1arın çaiılhlaı ı yük 

•eldc~ı. küçük bir dudak gl 
hı açılan ıehndk ve bembe
Jaz papatynlaran bııı baıa 
~erip eaen behar rüzgarla 
rına kendtlerlni u1durdukları 
itin ıever. 

Bnbarın her ıeyl genç kız 
lcalbınde baıka bır mana ve 
b~ı\c bir ahenk taıır. 

Bir çiçekten bir çiçeğe 
Uçutıan kelebekler, rak 
•eden peri kızlarına benzer 
oı:ıa göre ... 

Ooa göre dBllardan gelen 
lıuı ıealerl en güzel belle· 
ltrd ı r. 

lıte böyle bir günde baha 
rıı:ı kokusunu taze ciğerleri 

tne daha fçten sunabilmek, 
baban daha yakından htue
debıtmek fçln biraz kıra çık 
hın 

Bahar köy evlerinin içine 
de giriyor. Fakat tl>yle 
btr doleııtyını dedim. Biraz 
ilertde bir çlUn önünden ge. 

Çerken ncıyı ve lztırabı te 
tennüm eden ve fnunlerın 

e:ıeh ve ebedi duygularını 
hteaetttren yanık bir köy 
llrk111 duydum. 

Ooun° ağzından çıkanları 
o anda not edemediğim için 
h ikayen•e huliıaten geçi -

yorum . 
Zira bnzı1 arı ıibl köylü 

yü görmeden l<öy hlkaye
leri yazarak on!arı ne köy · 
lü ne de ochlrlt gibi konuı 
turmak, o ıaf ve temiz köy 
llHnını bozmak tıtemem. 

Fadime, yölun köylerden 
oldukça zengin birinin kızı 

tmlf, ayna köyd~n bir deli 
kanlıya aıık olmuı SeYlf 

miıler, ıeYdalanmıı\ar. Biraz 
büyüyQnce Fadime ııkıık 

ıokoja çıkamaz ve 
medl göremez olmuı 

Meh · 

Daha ıonralan hiç görüıe · 

memıı1er, zira Fadime kö· 

yün en güzel k ızı olmuı •e 
on ıekıztııd beharına glrmft· 

Fadime anasına, Mehmet 
de babuma bu iti açmıt · 

lar ve Mehmet kı:ıı htetmfı. 

Mehmedın aıleıl hlraz fa
kir ve tarlaları az olduğu 

için Fadımenln babuı buna 

razı olmamıı 

Ah ıu para ... Şehtrlerde 

olduiu gıb•, küçücük l<öyler 

de de ne temiz 
dOrüst ıevgilerl 

yor. 

aıklau, ne 
harep edi-

Mehmet ü:ıülmüf, öyle ki, 
zaYallınıo clQerlerl bu 6zün· 

tftye dayanamamıf, Mehmet 

verem olmuı. Mehmet ince 

ha1talıia tutulmuı. Mehme· 
din günden aüoe .arardıiını 

aören köylüler hep btrden 
fadlmenlo babaaına yalvar · 

mıılar . O da razı olmuı. He · 
men, köyin o ana kadar 

Bu da bir genç kız ıeal 
ldt . Fakat nuıl bir genç 
lcıı . Ben de kaaacık ömriimde 
Çok büyük acılar yeıadım. 
Fakat her ıeyi unutmayı, 
bGtüo dertlerimden sıyrılma· 
Yı lıtedıilm için bah e. ra, ta
bıt" kendimi bmıkmııtım. 
Sanı1ordum kf, tablalao ku 
Cağında IDlflD her ıeyl UDU 

tur 

' ıörmedlAI bir ıekilde par 
lak ve neıell bir nlıan yap· 

mıılar. Bu nlıaoa herke. 
gönlünden gelen bir arzu tle 

lttlrak etmlt Bırkaç gün 
ıonra nvalh Meh01et ctjer· 

Fakat bu ıea bent acı 
rGnlertme götürdü Bu kö1 

1

1 
lerlnlo verdlil izUrapla ya. 

1 
tağa düımüı. Ağzından kan 

lürküıü, içi ınin büttin acıla· 
tını, dertlerini haykırıyor. 

Y •vaıça yanma· kadar yak
laıtun. O kedar dalmıı ki, 

teldiilmln farkına varma · 
dı. Onu dtnleı:llm İçe içe 

dinledim biraz sonra ıukııına 
•on Verince birden beni ıördü 
~e Yatlı ıözlertot ı klamak 
1•tedt. Fakat benim de eöz 
Pınarlarımdan akan a1cak 
Yatları ıörOnce h 1ç "çekinme
dı ve hemen konu~tuk 

Adını ıordum. O, titrek 
•eılle cevap verdı: 

Fodlme .. . 
Fadtmenln gözlerinde, ıe

ı gelmeje baılamıı Uzun 

1 

ıürmeden toprak ol-

1 muı. Fadime, ıôzüoü bıttrlr 1 

1 bitirmez ynılarımızı ikimiz de 
1 akıtmakta devam ettik. 1 
1 

1 Baharın bu güzel ıüoü 

bile baoa acı bir hatıra ya · 

ıattı . Bizim, genç kız bOl · 
yalarımızla hayat aruında 

büyük .tezat var . . 

Fadjmenln hitır1111 nadir 

bir vaka deitl, fakat Fadı 
me ender. Onun maceraıım 

bir hikaye olarak yazarken 

yalnız Ftıdlmeyl dütünd6m 
Çünkü Fadime lam bir köy 

lü kızıydı. 

•lndekı hütrdD daha manalı .. -----------~ 
bır tekil almıv Fe. dlmenin 1 TÜR KOi LI 1 
Y€i:ın, genç kı-ı fzll rabınm 1 p 6 zartealndcn baıka her 1 
lam bir kllabesl olmuı .. Fa 1 ıün çıkar. Siyaıal ıazete . 1 
dı01e ha11asiyetln, sevginin 'I 1 

ı y ılhğı: 800 K.uruı I 1 tıceltğln ta keDdial. • I 
Kendimi kendine, daha çok 1 Altı A11ıiı:400 • 1 

1••ndırmak için onunla be· 1 Say111: 3 • 1 
ta.her o1up hıçk"a hıçlcıra 1 Günfi aeçmlt ıayılar 251 
ailadık. I kuruıtur . 1 

Kendılerlnt ıoayele ha· 1 ADRES: 1 
Y•hna uydurup üç ıünden LBALIKESIR 1 ÜRKDILl 1 
fazla ıGrmlJeD ıevda ma - ___________ .. 

YAZAN: 
Avukat Kafim Sami Paglı 

116-
rufah her anu zaman mak
bul •e muteber olup haki
min ta.dıklndea •areıtedlr. 

V azıı kanun erkekler için bu 
gibi himaye ve tekayyildata 
lüzum .gôrmemlıttr. 

Şu muamele · ile kanunun 
kadınları adeta tahtı Te1&ye 
te almıı gibi bu veçbile 
olan taaıutUfatanda ıerbe.t bı· 

re.kmıı lıe de bu hal bazı 
kadınların kocalarına karıı 

tlddett meclubl1etlerl veya 
kocuıaın hiddet ve ıiddettn 
den korkmaaı veyahut koca 
ıının . bu gl bl arzuıunu lıaf 

etmedlil takdirde eeçlmılz 

ilk bat 1öıterme1i ve blnne· 
Uce ayrılık ve boıanma gibi 
felaketleri de müncer olması 
HJgı ve korkuıu ile kocuı 
meof aattoe ve kendi zararına 

tuarrufatı hukuklyede bulu · 
nablllr. Kad nın bu gtbl hail 

lztlrarında emvalloi htma1e 

Okullara Girme Şartlan: 

Müzik ÖğretmenOkulu 
TEMSiL BôLOMO: 

1 - Tabıll mGddeU en 
az ifç ıenedlr. 

lıteklllerden aranılan ıe. 
nel va11flar ıunlardu: 

a) V<icudu kuıunuz o\ 
mak, 

b) l1t bir kulaia malik 
olmak (ııtttili ıeslerl aynen 
t~krarlıyabllmek) 

c) En az orta okuldan 
mezun olmak, 

d) Şı vesl aahneye müaatd 
olmak, 

e) Kızlar lçın en aıaiı 

yaı 16, erk~klH için 17 dır. 
2 - Seçim ıına vmda ara· 

mlacak ıeyler ıunlardır: 

a} Düzgün ve aerbeat ko 
nuıma, gördüğft veya oku-
dulu bir ıeyl anlatma kud 
reU, 

b) OkuduAu ve1a ıördtl · 
iü bir t11atro plye1I içeri 
ılnden ıeçilecek bir rolü ya 
pabllmek, 

c) Sınav koml11onunca 
' Yerilecek bir ro'ü yapabil · \ 

me~PERA BôLOMO: 1 

ı - Tehııl müddeti en 

"Hayatımda ıırf zevkim 
için ıoo den fazla insan at 
dl\rdüm .. dtyen ıabık btr İn• 
ılllz haıtabakıcm 81 yaıı•· 
da olduiu halde 6lrnüttOr. 

\ 

1902 Scneılnde bir haafaha· 

nel Y&11fların aynıdır. Yal· 
nız ıeıl iyi olmak ıarttır. 

Çok iyi ıeıl olanlarda orta 
taiutl aranmaz. 

2 - Seçim 11navında ara· 
nılaeak ıeyler ıunlardrr: 

a) Kendi seçeceği, btldtil 
btr ıarluyı ıöylemek, 

b) Sealerl ve melodileri 

tekrarlıyabtlmek, 

c) Rıtmtk duyma ve hlı. 

ıetme kudreti. 

Tiyatro okulunun temıll 
•e opera bölümlerine talebe 

1eçme 11navları, lıtanbulda 
4 8 btrlnciteırln 1938 de 

Galatuaray lııeatnde veya 
1 l 15 blrincltepln 1938 de 

Arıkarada Müzik Öğretmen 
okulunda yapılacaktır. lı· 
teklderin dilekçe u~ lıtan· 
bulda ve Ankarada yukar· 
da adı geçen okul direktör 

lüklerlne en ıeç ııoa vın 

baılıya~ail güne kadar m6 
racaat etmeleri llzımdır. 

Dilekçeye ballanacak ve . 

ııkalar ıunlardır: 
a) Nüf uı tezkere1l veya 

ta1dıkli bir örneil, 
b) Okul dip\omuı veJa 

tudıklt 6rneğl, 

c) Sailık raporu, 
d) Hüıniiha\ veııkaaı . 

Yeni Bir 
ölüm Işığı. 

Macarlıtanda ::ıeged ıeh
riade oturan ıkt Macar rad
JO mütehuıı11 yeni bir 
61ilm tfıjı lcad etmıılerdır. · 
Bu icad bütün harp Tası
talarını ııfıra indirecek ve 
harp teknliinl baıtan aıaiı 
deiııtırecek birteJ gibi 16 

nede çalııırken 15 ıene zar 

fıoda 31 ktılyl kaaten ze 
hırltyerek öldürdüiil için 
taammüden 6ldürme ıuçuyle 
mahkemeye verilen haata · 
bakıcının deli ol dulu a ula 1 

ıılarak ıerbeıt bırakılmııtır. 
Bundan otuz sene eTvel 

Kambrlçln en lyl hıutabakı · 
ct11, dlJe tcllk&d edilen bu 
tehlikeli kadın, her a1 mun 
tez.aman dört hateaıoı öldür· 

rünüyor . Bu ııılı 1açan ma· 
kine ufak bir elektrik ma· 
klneıldlr. Bu makineden çı· 
kan ııak gör0nm6yor, fakat 
ıeçtıii yerlerde mevcut her 
ıeye ateı Yeriyor. 

Ufak mlkyuta bir maki 
ne ile yapılan llboratuTar 
tecrü b;lerlnde bu ııık ince 
bir bakır levhayı erltmtı, 

müı. kendılerıne baktıiı 
ha1talarm yaoıoda fazla ka 
larak daha fazla para almak 
beve1tle, ll&çlarını deiiıUr -
mlf, hutahklarını uzatmıı 

tı. 

.,. -
Bir hasta için gariyı ~ö-

nen transatlantik. 

ı 20 30 aaatlmetrellk bir me-
1afe fçeralnde bulunan ve 
ateı alabilen berıeyl yak· 
mııhr- KöpeklPr ve kediler 
üzerJode yapılan tecrübeler
deyıe 4 5 metre uzaktaki 
hayv11nları bir dakika lçer
ılnde öldürmüıtiir. ___ '!)fa __ _ 

Milletler Cemi
yetinin Kararı 
{Baıtarafı birinci sayfada) 

uzun mOzakerelerden ıonra 

Çtn murahbuının talebini 
kabul eylem ııttr 

Alman kararlara gl>re, J.ı 

ponyaya müracaat edilerek 
uluılar ıoıyeteal nlzamna
me1'nln!o 1 l ncl ve l 2 ncl 
m&ddelerine mutavaat et
me1l btldlrılecekttr. Japonya 
bu thtarı red ederse, uluılar 
ıoıyeteıl, hakkıoda zec
r i , tedbirlerin tatbikikln eka· 
rar verecektir. 

ouıunun orta11nda bulundu 

iu için kaptan gemiyi ıerl 

döadllril1or ve Amerlkaya 
doiru ıttmeye beılıyor . Bu 
ıuretle, tranıat1lntık Ame • 
rıkaya doiru ııderken ora · 
dan da lmdad ıemlıt aell. 
yor ve ha1ta d•ier gemiye 
naklolunuyor. Bundan ıonra 
tranıatllntlk 18 ıaat ıe· 
clkme tle A nupa yoluns de · 
Tam ediyor. 
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Yapılma ınaKarar Verilen üa
sübahri Liman Olarak da 

ullanılaca . 
Romanya, harbi umumi

den evvel ınıaaını derplf 
ettiği ü110 bahriye afd pro· 
jeyl, bu .enenin tik baharm 
da tatbik aahuına koymuı
tur. 

Ekıperler, ha zerde bir 
liman olarak ve ıeferde de 
harp gemilerini bar1ndırmak 
üzere yapılacak bu ü11ü 
bahri için, Taıajıl gölünün 
muvafık bulmuılardır. Ma 
çin kaaabaıına yakın bir 
mahalden Tuoaya bir kanal 
ile raptedUecek olan tı bu 
ıölQn denize bakan cephe 
ılne, liman için zaruri görü· 
len üç buçuk kilometre 
uzunluiundakl dalgakıranın 
yapılmuına baılanmııtır. Ro 
manyanın lktJıadl ve a1kerl 
bakımdan, bazerl ve seferi 
hayatında pek mOhim bir 
rol oynıyacağı ıfipheıiz bu
lunan ve her ceıaaıettekl 
harp ıemllerlnln kolaylıklar 
la girip çıkmalarına müsald 
bir ıekllde yapılacak olan 
tıbu ü11übahrl hakkında 

Unlvenul gazeteel (7-9-1938) 
neırettlil b!r baımakalede 

ıöyle bir oıütalea yürütmek 
tedlr: 

.. Sulhun akdinden ıonra 

alrJp çıkan ticaret gemileri . 

· nln çoğalmatı yüzüodr.n h rp 
g milerlmlz için Köatence 
limanın ve dah uzun müd 
det ü11übahrt olarak kul 
laoılmaıına lmkin görülme
diğinden yeni blr ü11übAh· 
rlnln lnıaıı tekrar mevzu · 
bahı olmağa baılamııtı . Sırf 

ticari bir maktatla ticaret 
ve yolcu ıemilerinln barın 

maları için inıa edilen ıbu 

limanda mevcud silolardan, 
ambarlardan, hangarlardan 
Ye altı hatla demlryolu ve 
ıöıatı bulunan deniz garın 

dan ve petrol ihracatı için 
yapılan te.lıattan harp ge
milerinin lıttfe.delerlne im 
kan görülmemektedir. 

Köıtence limanının ticari 
faaliyeti ıulhun akdinden 
ıonra mütemadiyen tez yüd 
ederak, 1923 ıeneslnde 610,-
904 tondan 1934 ıeneılnde 
alta milyon ton yükıelmtı 

Ur lıbu faaliyet yeni bir 
ü11übahrl lnıaaını zaruri 
kılmaktadır . Harp gemflerl 
nln barınm~1arıoı temin ede · 
cek olan askeri liman, bü
yiik, derin ve aynı zamanda 
l>ugüne kadar olduiu rlhl, 
tamir için gemtlerlmfzl ya · 
bancı lnıHt tezgahlarına 

gC.;?ndermeye lhUyaç bırak. 

mıyacak ıektlde modern te · 
teılıatla mücehhez olacak· 
tır . 

Yeni bir ü11übahrloln in 
ıası lçln Mangalya, Teklrgöl 
Taıaiıl ve ... Razlem gölleri 
tavılytı edllmtıtl. 

Mangalya ve Teklrgöl 
modern birer deniz sayfi· 
yerleri ve Pazlem ıölü de 
Tuoanın ajızlarına yakın 

olduğundan, ü11übahri içtn 
her türlü ıeralU cimi bulu· 
nan Taıağil golü kabul edil 
mlotlr. lıbu gölün coğrafi 
vaziyeti ve her türlü ioıaa · 
ta elverlıll olma11, Köıtence 
limanından çok daha biiyük 
bir limanın yapılmaama im· 
kan vermektedir. 

Son zamanlarda bahriye 
mlze mensup eluperler tara 
fından yapılan etüdler üze· 
rlne iıbu mentakada bir üı 
sübahri loıasına 11ld proje· 
ler ihzar edıımiıttr . Ve bu 
proje de, bu huıusta pek bü 
yük bJr lhtısıu sahibi oldu
ğu dünyaca maliim o lan la
gtltz Amirali Henderaooa 
tetkik ettırmtıtlr lnallız aml· 
ra.lt bu lnıaahn, bahri tek
nik b kımdan bilumum ıart 
lan ihtiva etttjlnt ta1dtk et· 
mittir 

l'aıağılda .., yapılacak olan 
liman, Koıtence llmanıoden 
on defa da he b6yük olacak 
ve her ce1emette bulunan 
harp aemilerlnln barıomala. 
rın da mlaald olacaktır . 

Yüktek •e milli menfa· 
atlerlmtzln emrettlil bu üı · 

ıQbahrl, Dobrica 6zertndekt 
Romanyanın haktml1etlne 
yeni ve kuvvetli bir delil 
olacoiı gibi, medeniyete ve 
terakkiye ka•uıturduiumuz 
bu ayaletln limanlarını ve ıa

hlllerlnl miidaf aa etmeğe de 
icbar edecektir . ., 

''Kara 
de V 

ık Günle 
... 

çın-

şıyo uz.,, 
.. 
lngıltere Mümessili Mılletler 

Söyledi •. Cemiyetinde Böyle 
Cenevre, 18 - Mi'let ler 

Cemiyeti asamblesi dün öi· 
leden sonra lrlanda Baıvekl 
11 Dö V a.leranm riyasetinde 
toplanmııtır. 

Zecri tedbirler prensibi et · 
raf anda muhtelif devletlerin 
müaıe11lllerl flklrlerrnı ıöy . 
ledıkten ıonra Çın delegesi, 
J poo taarruzunun btr tarih· 
çeslni yaptıkteıı ıonro sulhun 

. takılm götiiremlyeceğloi ıöy 

lemlf, paktın 17 ncl madde· 
einln ve keza atamble ve 
konıey tarafından ittihaz 
edtlmff olan kararların tal• 

• 

bıkı, Japonyaya ıtlah , mühim· 
mııt ve para gönderilmesi 
a c ve kredi açılmasına am 
barıo konulmaamı ve Çine 
meddi yardımda bulunulma 

11101 htemlftlr ." ? 
lnglltere mumeaılll Kont 

Dola Var t-zc6mle ıunları 

söylemfttlr: 
"Yaıamakta oldufumuz 

günler, cemiyeti beıerlye fçl~ 
ve bütün be~er ırkı için çok 
karanlık günlerdir. Neslim• · 
ze terettüp eden vezlfe ha 
yatı yaıanılmaia llytk kıla
cak ıeylere imanı yeniden 

1 - - Bürh~nlye bü"umet konağı :ıkmali tnıaatı kapalı 
zarf uıultle ekıiltmt>yc konulmuıtur . 

veli 

2 - lıtn bedell!keıfl 22.500 liradır. 
3 - Bu tıe ald evrak:~ ıunlaid1r: 

A - Projeler 
B - fiat bordroıu, mel8ha cedvelt, keıtf hulA ıa cet-

C F ennl ve huıuıl ıartname 
D Nafıa yapı itleri fenni ve husu il ıertnametl 
E Bayındırlık ıılert genel ıartoamest 
Olup bu "'evrak her giln Bahketlr Nafıa~Müdürlüğünde 

ıörülehlltr. 
4 - Eluiltme 26 Eylul 938,tarihinde pazartesi günü 

saat 15 de Burhaniye hükumet konaiaoda kaymakamlık 
oda11nda kurulu nafıa komlıyonu ,.huzurunda yapılacağın 
dan lllekltlertn zarfları bundan bir~ .aat evvel mezk(ir ko 
mlıyona vermeleri. 

5 - lıtekltlerln bu ltef~ald 1687 lira~ 50, kuruıluk mu· 
vakkat teminatı Bürhanlye~ mal : 1andığına,J yatırdıklarana 
dair makbuz yeya bu mlktardalfayanı kabul banka mek· 
tubu ile aıgari 8500 llrahk yapı~ lıloll" bir defada muvaffa . 
klyetJe baıardıjına dair Bahkealrt. Mafıa Müdürlüğünden 
taıdtkll ehliyet veatka11nı ve ticaret oduı veılkaaını ka· 
palı teklif mektuplarını lhtfva .. eden zarfa koymaları ve 
zarfları 2490 numaralı kanunun hükümleri dalreılnde 
tanzim ve imza etmlı olarak muayyen gün ... ve: 18atte ek 
ıiltme komisyonuna müraceatlar1 lazımdır. 

6 - Poıtada vukuu. bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. 

4 - 1 - 307 
~B~i-ğ-, -<1-ıc-., -u-e-ıe_d...__i_y_e 

Riy<ısetiııden: 
Btiadıç nahlyeıinln.ı.' tahminen' 40 hektar meıl&Qn, 20 

hektar aayrl mesk(in k11mının halt hazırMharltaaının alınma 
ıı ıO - 9 · 938 tarihinden ltıbaren,. on beı gün daha uza· 
talmıı olduğundan meıkQn k11mın.hektara 25 lira ve .. gayrl 
meakiio kısmın 13 lira olmak üzere muhammen bedeli 
t 260 liradır. Ekıiltme 24 · 9 - 938. t~rlblne raathyan t cu
martesi günü saat 16 da Bığadıç belediye blnıuıında yapı 
lacaktır. lıtekltlt":fln 94 lira 50 kuruı muvakkat tem(nat 
•ermeleri ve 2490 numaralt _kaounuo tayin ettıii vesaıkle 
Nafaa Vekaletinden alınmıt bu trlbl münakasaya girme ve 
müteahhitlık vealkaıının ibrazı ıarttır 

2-1 - 318 
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Biğa( ıç Deıe,Jiye 
Riyasetiııden: 

Biğadıç Dönüş Panayırı 
Bıjadıç döoOı panayırı Sındırgı (panayırının hlta· 

mında 27 ey (i( 1938 sah ıOnü açılacak ve 5 gün 
de vam edecektir. 

1 - Panayır, Bliadıç· nahiye merkezine 3 kilo 
metre meıafede Simav' çayı kenarında düz ve aenıı 
bir mahalde kurulacaktır. 

Balıkeılr tle Sındırgı ve Dununbey kazaları Yalcı 
lar, Konakpınarı, Kepıüt, Çorum ve Gölcük n9hlyelerl 
ortuıoda açılaeak olan bu panayırda h;r clnıten 
ka1aplak ve damızlık hayvan bulundurulacaktır. 

2 Mahaza h lkm ihtiyaçları sözöotioe ahr.arak 
panayıra selecek e1oafa azami kolaylıklar gösterllmeıl 
ıurell katiyede kararlaıtmlmıı ve lıtirahatları için 
muktezi çardaklar hazırlanmı1 1 mallarının emniyeti 
için de lnztbali tedbirler alınmııtır. 

3 - Yollar: Cıvara her türlü vesaiti nakliyenin ae· 
llp geçmeıtne elverlıJll bir vaziyette ve Halıkeılre ıo· 
1a ile bağlı olup hayvanatın yayılma11 için meraları 
ve içilecek ıuları mebzuldür. 

4 - Panayıra ıelecek halkın her huıu 1ta "'mem 
nun kalmalan noktalouarından Azami fedakArlaktar 
ihtiyar edflmltUr. 

= K apillı/: _ 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
~ Yurd /çınde 261 Şube Ve rljans ~ = DünyBnın Her TartJfında Muhabirler = 
JIJ. Her türlO zirai ikrazlar· dtjer bilcümle banka mu· ~ 
JIJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. ,; 
111. lhbanız tatanuf ve kumbara ht-Hplalında ikra· ~ = mlyeler. = = lkramlyt: Mlktari: Ikramlyrnin tutarı: = 
J1J. ADEDi LiRA LiRA fi! 
"" 1000 1000 ..,. 
~ 500 500 ~ 
.,... ı 250 250 rr: = ıo ıoo ıuoo ~ 
""' 25 50 l:l50 ~ 
""' 30 40 1200 ~ 
JIJ. 40 20 800 ~ 
"i- 108 6000 ~ 
J1J. Bu lkramiytltr her üç ayfia bir olmak üzere st· = 
~ nede dört defa bu miktar uzerlnden kura ile dağıtı · ~ S: lacaktır. ilk ktşldt 1 Euıuı 938 dedir. = 
·················~·····~~· 
~~~~~~~~~~~~~~ 

i Okumadan Geçme-1 
ıı . . .. h. d. 1 
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.~ (Ef\ilİL MARO~) M~r-1 
kalıdBuğd<ıy t;atkaları. 

Harman zamanı gelmiı oldujundan her reoçberl, 
köylüyü, değirmenciyi ve zcbiredyi düıOndüren it, 

bir buğday çalka maklncal almaktır . Fakat lıtaubul· 
dan ambalajlı a lmak, makinenin ne oldujunu bılme· 
mektlr. 

Biz, Balılreılrde ayaiınızda maaraf11z ve açık ola· 
rak bu meıbur olan ( EMiL MAROT ) f abrika11nıo 
buğday çalka makinelerini bu sene de lıtanbul fiatıo. 

dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokaenlle ve ehven 
flatla satılmaktayız. 

4, 5, 6 Numaralıları, tek Ve! iki 
de mevcuttur 

I 

parçalı clnılerl 

Mah1Ulatı 9 kıama ayırır, kaUyen yabancı madde 7J 
bırakmaz . , 

Yedek parçalarını derhal tlcarethanemlzden teda· ;Jr 
rlk edeblllulnlz. ~ 

Bedeli ~için de ayraca kolaylık söıtertltr. ~ 

Panayıra gelecek hayvanların menıe ıahadetna· · 
melerlle gelmeleri ıarthr . 2 - 1 3 t 9 1 

Balıkt•sir Askerlik 1 ~ 

MAKiNELERİN YAPTil;I iŞ MiKTARI: 

No:4 5 6 
Şubesi Baş.kanlığaridan: I~ San llt~ ya plığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo nıalı ·ul calkar. 
~ 

Yaı haddlnt aımemıı olan mütekait yüzbaıı •e bloba· fit 
ıılar, münhal askerlik ıube riyaıetlerlnde Jstihdam edıle · #1.. 
ceklerJnden lsteklJlerln ıubeye müracaatları 1 !1hmef Ve İbrahim Cumalı Kardeşler 

yaratmak ne ümldsJz ve ne 
de kuvvetsiz olmadığımızı h 

bat etmektir. Önümüzdeki 
ıenelerde bu' aeneye daha 
büyük bir terakkiye yol ha. 
zırlamıt olduğumuz bir tene 
nazarlle bakabtleceilmlzl 
Qmld ederim." 

A1amble müzakerelerine . 
pazartesi günü de de· 
vam edecektir. Bugün 
muhtelıf komisyonlar top· 
lanacak ve Konsey de, 
bllhaua rna&Jdalar komlıyo 
nunun raporunu tetkik etmek 
üzere buınn toplanacaktır. 

~ Ral ı keılr: {.'fvicller çarşısı No: 12 
ı /Jemlrcll" Çarşısı No: 63 ı 
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