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Orta A vrupada, Beş milyon Nüfuslu 

Bir Yahudi Hükümeti Kuruluyor. 
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Beri in, Prağa Karşı Nasıl Bir Ka.rar Alacak?. Orta A vrupada Yeni Bir Hadise: 
-------------~-----------------------...----._... ........ __ ~~--------~--------- ~ 

Hitler, Kabineyi Acele i ltalya, Fransa Hududun· 
lçtimaa Davet Etti. da Tahkimat mı Yapıyor? 
Berhtesgadende Hitlerin Riyasetinde Haynlay
nın da İştirakile Mühim Bir Toplantı Yapıldı. 

Faşist Makamlar, Fransız Hududundaki Köy· 
lerin Emlakini İatimlake Karar Verdi. 

L
0
ndra, 2 -SOdet meıe nlnde Südetler tçin açık ve Pariı, 2 (Radyo) - ltal-

leıı buıün yeni bir safhaya tanı bir muhtariyet Yerılme · HATAY M E c L ı• s ı• yanın Franıaya yakın bu 

mOlahazalar netlceılntle bu 

tedbirlere müracaat edtldfif· 

ni beyan ve İtalyanın ala 

kadarlara ıstımlik bedelle

rini Yermemek taaa•..,urun· 

da olmadıtını temfn etmek

tedirler. 

ilrını, buluomAktadır Parti ılnt, Çf!koılovakyanın bütün dutiarındakl köylerde oturan 

teft Haynlayn, Lord Ran ıttıhklarıom feahedılmeııtnt Franıızlar, hal,a dahiliye 
1111>enin tavılyeıl üzerine, ve Berlin ile Prax. araaıoda • • J h 

itler ile aörüıaıek için evvelce Po
1
onya tle imza D u N A 1 L D 1 f{ • ç nezaretinin emrly • te clr 

B etlilecektlr erhteııadeoe ııtmlıtlr Şım edflmit olan Btrlfn ademi • • 
dı L Fnoıız rençberlerl, mab· • uütün aözler Berhteıga· tecavüz mlsalnoa mümasil 
den ile Prafa çeYrllmlt bu btr miıak imza edtlmeıfol ıullerini topladıktan on bet 

lunınaktadarlar. iıtlyecektir. B. Ta_y_f_u_r_S_o_· kmen, İt--tı.-f~akla ıün ıonra k6ylerlnl terk et · 

Romada tahmin edaldiflne 

ıöre meselenin mali cthett 

kolaylıkla halledtlebtlecek
tir. 

B Dün, öjleden sonra Nihayet rnoHbtr nokta da- mele mecbur tutuluyorlar. 

eıbteıaadene muvasalat et· ha vardır ki, o da Almanya Devlet Reisliğine Seçildi . . Roma, 2 <AA.) - Sall-
tnlı olan Haynlayo derhal ile Çekoılove"ya arasında htyettar makamlar deniz 

liuıer tarafından kabul edil bır ıümrük ımhadının imza Hatay Meclisinin Bugünkü içtimaında alplannda lıota oahı1eıının 
Roma, 2 (A.A) - Muı

ıolinl, çarıamba ı&nü evYe

la Papanın müme11ılı, ıon. 

ra da halen Pize ıehrlnde 

oturan Bulaar kralı lorlı ile 

ıörütmfitUlr. 

tniıttr. İki ıef araaıoda ce- edilmesidir. 
re1an eden müzakerelerde Httlerjn bu huıuıların ka . B. Tayfur Bir Nutuk Söyliyecek. clYannda kafn Chaatlllo va-
u kd d A t '- •ı (A A ·) A blıf l b dlıtnde arazi ve çiftlikleri <Ylaraıal Görlnı, Dr. Cöbbelı bul edilmemesi ta irin e n aayı, &. • • - na-· ta yapı mıı, urıu 

•e Rudolf He11 de haz1r Südetlerln ıon senelerde ui· dolu ejanııoın huıuıl mu- müteakip B. Tayfur Sök bulunan Franıız tebasıodakl 
b11lunaıuılard1r. Müzakerele- 1 ramıt oldukları felaketlerin hal:ıirf btldtrl1or: men ittifakla ve alkıılar eıhaıa atd emllkln faılıt 
te •ıkeri rüesaoın da lttirak derhal hitama ereceiiol çün Hatay Mıllet Mecliıl bu araımda devlet relıllfloe in makamları tarafından lıllm· 
'ltlfi ı6ylenmektedir. 1 kü Alman kuvvetinin müza sabah ınat onda coıllun ve tthap edllmiıUr. . Jiklne dair verilen kararın 

Diler cihetten Kont Cıa
no, Amerika ıeftrl tle btr 
mülakat yapmııtır . ~üıakereler dört ıaat ka hereUoe giivenebıleceklertnl ıevlnçlt tezahürat tçınde yeı B. Tayfur Sökmen, yarm Fraosada heyecan u1andır 

~ar devam etmtıttr. Hayolaya ilave edeceği ıöylenmektedtr. / lı reiıi B. Mehmet Adalının merasimi mahıuaa ile mec - muını zahiren hayretle kar• Roma llyaıl mehaftlle • 
u ıece Berhteıgadende BerUndekt ecnebiler me ı bir nutktle açılmıştır. lııe gidecek. and içecek ve ıılamaktadırlar . 
k•tıcaktu. hafilt, Führerio, Almanyanın ı Knp1Dın önünde Türk ve bir nutuk ıöyltyec~ktlr. 1 Bu makamlar, bazı aıkeri 

rl bu aörGımelere huıuıt bir 

1 ehemmiyet atfetmektedirler. 
b Parlı, 2 (A.A) - 80 . Ta- Çekoılovakyanın bu kıımını Franıız aakerlerl Türk ve ===~=~~~===r==-=-======ı==--===-====ı======ı=-===---....... ---
uı, Ôvr ıazeteainde Reicb . mutalebe etmeılnln ahlaki 1 fraDHIZ hükumet mQmeaatl - Fran ko 1 Maktu Fı·at Kanu".U .. 

t•iın lçUmaa davetine mü · ' ve doiru olduğunu beyan- leri ıle askeri kumandanla- a e 
te,llık olup Alman mehafı dan ıonra umumi bir harbin rını ıelamlamıtbr . 
lııun a .. emı malumat beyan mesullyetlerlnlo bu mutale Abdulgani Türkmen ittifakla 

•laaekte oldukları habert beye muhalefet edecek olan ve alkıtlar arallndıı mecltı 
l'l•ldetUkteu ıonra Httlerln memleketlere raci olacafını 1 reiıliğloe uçi!dikten aoara 
cull>a 16nü ı4at 18 de ka- ıöyliyeceğlnl beyan etmek· { reiı vekilleri ve divanı ri· 
hıoeyı gizli hır taplantı yep tedtrl~r . yuel intihabatı ve reımi 

Kati neticeyi elde eda· 
~ilecek mi1 

~'ia davet etmlı olduğunu 
lldtrınektedır. 
8ıı . Tabut, dıyor ki: 
"Bundan baıka ordu, do 

tılta11ıa v .~ bava kuvetleri 

Parr ı, 2 - Havaa ajan11 

nın Burıoıdakl muhabirine• 

Ortaavrupad,a Bir Yahu :::=::'.~d~~:0~~~.~~:·~:1 

teı,ı i f er ne de ıtzli ve 
~e-.1c,llde bir tçtlma ıçln 

~ d i H ü k Q met i Kuru 1 u_y o r .
1 
:::·~.~~.::::~:11:'.. ::~:: 

Beş mih orı luk ~ i r nUul u ıu· UflCl k of ın t u ~ül Oml t mf~t:~eml müdahale komiUıuaj ve mahrem birer da 
•etıa 
,.. •ıne gönderilmtı olduğu 
0

Ylenrnektedlr. Romanya ve b~ist~n taraf mdan idare edilEce~. 
t· ~Ynı zamanda tayare ıh . iatanbul, 2 ( Huıuıi ) -

1
1~'l zabıtan ve efradmın Romanya iJe Lehlltan hu · 

: erber edılmtı oldukları ve dutları ar&1mda Y ahudılere 
:rıı birtakım tedbirler alın· mahauı bir hükC1met kuru 

te: 0 lduiu rivayet edtiruek· lacajını ve buraya her tkt ı 
l•b~r Berllodeki ecnebi mü memleltettekt Yahudtlerfn yer 

l tler, bütün bunların Hit leıUrtleceilnı yazan lıtenbul-
e~n S 8 ba Gdet fnkasına kıuıı da münteıtr Fran11zca " ey 
ttı >'Gk btr maharetle yap oilun gazeteııl bu bahıe dair 
d •kt, olduju blöf kabllın· , fU haberi neıretme\ı.tedtr : 
~il n>anevralardan ıbarel J "İuglliıce Sundey Kronıkl 

a dutunu beyan etmektedir. =;1 l ı:;e .-
lo:llhaktka Führer, Çekoı· lYJaraşa r eVZl 
~ :kJadakl ıoo metalebatı Ç k k 
b' ltında mGhlm beyanatta a ma 
tıu~~11•c•" ve bu m~taıeb11 - Di"a' bakırda. 

El&zıg. 2 (A .A.) - Ma· 
raıal Fevzi Çıkmak, bera· 

'it de etaıediil talcdırde ıon T 

bı 1 
hlfta zarfında büyük 

tu' :Uckate hazırlamıt oldu 

htı ''P cihazım harekete 
ceı. '.~cek ve faaltycle geçe 

fltır. 

bMlnde Orıeneral Fahreltln 
Altay ve Orgeneral Aıım 

Gündüz olduğu halde dün H· 

ı at 1 O da huıuıi trenle Diyar ·· t~~•hlnenln cuma ıünü ak· 
'"d ecele olan ıizli içtima- bakıra hareket ctmtıtır. 
~A' I· ührerln dtplomatlarla 

.. Q•k, h,) fa edeceği ıev, bu 
~lb •natın aıetnldlr. Müte

•tı bu 
hrı 11\elnl paur günü 

eraıı 1 " ttL er e rnuzakere ede 
•ttr. 

, Tayareci lın~~aru Prağda 
Prağ, 2 (A.A ) - Taya-

reci Lindbcrg ve karısı, ta· 
yare ile dün uat 17.4~ de 
Olmuk tayare meydanını 

gazeteıl, Romanya - Lehfı. 
tan hududunda bir Yahudi 
hiikfımetJ kurulaca iına da fr 
tafıtllt vermektedir: Yeni 

hükümetto 30 bin kılomet 
reltk bir meaahayl aathlyeel 
olacak ve 5 milyonluk bir 
oüfuıu bulunacaktır . Romen 
ve Leh hültQmetlerl yeni 
hülnimete bir iıtlkraz bul · 
mak fçln garp devletlerine 
müracaat etmitlerdlr 
Yahudı hukümel' muhtu 

bir idareye sahip olacak, fe 
kat harici ılya1ctt Roman· 
ya ve ·Lehtıtan tuafındao · 
idare olunacaktır 

Bu tetebbüıe Sov1etler 
Bırllfi de itl!rak etmek Aıter· 
ıe yeni hük6mete Ukrayna · 
om bir k11mını vermesi la · 
zım gelecektir . L~hlıtan , ce 
nubundakt araziden bir kıa 
mını, Romanya da Bukovl 
nadan bir kısım arazi vere
cektir 

~öylenldğtne göre, bu pro 
je üzerinde Kral Kuol· luar 
elın~ktedlr. Bu suretle Ya
hudi meaeleılnln halledıle

•ell ümtd olumakllıclir. 

teılnln birçok azası, Kızılla· 

rıo orduıunda çarpıtan ec 

nebilerin yüzde elllılnln pro 

jeye dahil edtlmemit oldu 

ğuou göz ön6nde bulundur. 

muyorl.r. 

Diğer taraftan, komite, 

Avrupada ıulhu korumak 

için, İspanyadan, yalnız Av

rupa malletlertodeo olan 16 · 

oüllülertn çektlmealne karar 

•erdi. Halbuki Amerikan 

1razetelerlotn ıon verdıklerl 

rakamlara ıöre , Amerlkadan 

İıpanyaya ıönderılen aaker 

lerln adedi t 2 binden f ez· 

fadır. A11kerlerfmtzln topla · 

dığı ealr ve ölülerin de yGz · 

de elltıtnln Avrupalı olma-

dıiını görüyoruz.,. 

General Fraoko, be1ana· 

tında tunları da i!avc etmtı
Ur: . 

"Hariçte o ıönuUü ıelme 

ıeydi harp 1936 teırinıanl · 

ııiode bitecekti. Çi1nkü o ta· 

rlhte Kızıllann orduıu Mad

rit kapılannda mailüp edil· 

Bir Teşrinevvelden itibaren Pazarhksız 
Satış Şeklinin Tatbikine baılanacak. 

Ankara, 2 (A.A.) - Pa - rlceo kanunun tatbik ıahası 
zarlıkıız ıatlf kanununn tat- geniılettlecektlr. 

blkall hakkında, perakente Pazarlıkuz Hhf mecburi

ticarette pazarhk11z ıabt mec. yetine dair 3489 numarah 
burlyeUne dair olan 3489 kanun flatların takibi · 
numaralı kanun 1 eylul· ne müdahale etmemektedir. 
den itibaren merlyete ıtrmlt Bu kanun, ffatların, büil(i 

' bulunmaktadır Şu kadar ki, met tarafından tayini Yeya 
pazarhkıız aahf Ye etiket ftatlara narh konm&11 ılbl 

uıulünün hanıl ıelılrlerde, hükmü muhtevi deilldlr. 

hanıı maddeler için Ye ne J484 Numaralı kanunun 
ıu.retle tatbik edıleceilne ıaye1I perakente satıılarda 
dair kararname çıktıktan cari olaıelen pazarhk itlya
ıonradır ki, mezkur kanunun dını ortadan keldumık ve 
ilk defa olarak tatbikine ıe- yerJoe pazarlıkıız, maktu fl-
çllecekttr. atla aatıı uıulünü koymak, 

Bu makıatla lkUıat bu maksatla kanun, pera-
Vekllettoce ilk kararna· kente aatıfao ve kerarname 
me projesi hazırlanarak icra ile tayin edilecek olan mallar 
Vekilleri Heyetinin tedkık üurine f ıat aöıteıfr etiket 
ve taadtktne arzedllmittlr. konması ve bôyl,ce ilin edl· 

Bu projt-ye nazaran, mez· len flatların altında veya 
k6r kanunun tlmdlllk Anka· üıtlinde blr ftat ile aahf ya · 
ra , lıtanbul ve fzmlr tehirleri pılmama11 mecburiyeti ve 
beledt1e hudutları dahilinde bazı maddeler için halk111 
tatbiki derplf edilmektedir. salın ahrken lyt ve nf kalı -

Bu tehirlerde pazarhk11z •~h olan maldan karııık ve· 
ıalıt uıulüne tlbi lutulma11 ya idi olanlan ayırabllmeıt 
düıüraülen maddeler baılıca f çln kaltteoln de eli ketlerle 
ııda maddeleri, mahrukat ve ılinma dair hükümleri ihtiva 
1ı1ecek etyası ıibl en zaru · etmektedir. Bu h4kftmlertn 
ri ihtiyaçlara cevap veren ne ıuretle tatbik edileceil 
maddelerdir. de haz1rlanmıt olan karar · 

3489 l'{umarah kanun, namede tayin edtlmtıtır . 
çok yerlf!fmit bir Ulyad Kuarname projeıt İcra 
bahıhnenu oldufuo- Vcktlleri Heyetince teklif 
dan pazarlık11z 1alıt uıulü V4!çhlje kabul edtldti• tak 
tatbikatındft tedr•ç f91asını dtrde tlkteırln 938 tarlhtnde 
derpif etmlıttr. merivete ıirecek ve hu 

Bunun fçindtr ki, tik tat· tarlhde 3489 numaralı ka
htkat netlc~lerl elde edildik- nunun kısr ... rnametl h6küm 
len ve ıerek halk, ıerek lerl dahtUnde AokMa, Jetan
tüccar ve eıoar bu 1eat sallı bul ve izmlrde tatbJluoe 
uıullD• alıttıktea 10Dra tN· batl•••t- olacaklar. 



SAYFA : 1 

Amiral Hortini Hitleri 
Ziyaretinin Ne icele 

e 

ı .. 
'•Macarlıtan kralhk natbl 

Amiral Hortloln Almanyayı 
reımen ziyareti naayonal . 
ıoıyallıt matbuatma çok mü
rekkep harçatmaktadır. Al. 
man gazeteleri bu ıeyahatı 
pek mühim bir hidlıe ola · 
rak kabul ettlrmefe gayret 
etmekte ve Ahnanyan1n dıı 
polıttka11 için bQyük btr mu· 
vaff aklyet teıkıl edecek ıe · 
kilde tıtlımar etmefe çahı 
maktadırlar. Amiral Horttye 
B•ıvekll B lmredl, Dıı Ba· 
kanı 8 Kanya •• hatta 
Macarlıtan Harp Balıanı Ge
neral Ratz refakat etmekte· 
dır ki, bu da yakın ıünler · 
de yapılacak Alman.Macar 
ıarQıqıelerlnde ılyaat ve as · 
kerl meıelelerln büyük bir 
yer ı11al edecef ınt düt6ndür 
mlye mQıatttır. Macar devlet 
ıefl doğrudan dofruya Kıele 
ııtmtıttr. Orada Hıtler· 
le Almanya Dıt Bakanı 
8 . Von Rıbbentrop, Alman 
orduıu Bıılırumandanı Ge· 
neral Von Bravlrç •e Alman 
donanması baıkumandanı 
Maçar naibini FOhrer namı 
na bu ziyarete da.et için 
Budapeıteye ıltmlı ve ı6y 
lendlflae bakılırsa )(bumuna 
ıOçlükle ikna etmtı o1an 
amiral Rador tarafından 
karıılanacakhr. Amiral Hor 
tinin geçen ıene 8. Mu110 · 
llnlye yapılmıı olan aynı 
meraalmle lurıılanma11 için 
bOUln tedbirler almmıı ol 
duiuna ıöre, Alman dtrlj 
anlarının Macarlıtanı Alman 
ya izinden yGriimeie Ye 
kGçOk anlaıma, bllha11a Çe· 
koılovakya ıle her tOrlü J'a· 
kınlaımalardan vazıeçlrmele 
ıeYketmek htedıklerloden 
ıOphe edilemez 

Alman Macar doıtlufu es 
kidir. Btrllkte yapılan harp 
ve mOıterelıen katlanalan 
·mafl6bl1et, ayn ı zamanda 
Macar •revlz1onculuk unun 
uzun ır:aman Omldlnl Alman 
yanın 1919 ıulh muahede· 
lerlnl yok etmek huıuıundald 
ıayretlnlne baflanmıı olma 
ıı, tld millet araa1nda kıy 
meti azımsanamayacak rabı · 

talar yaratmııtır. Her ıey · 
den e••~l l 918 de ltllif 
devletlerinin kasandıklara za 
ferin topraklaranın bir kıı · 
mını koparıp aldıktan ıonra 

kendisini mahkdm ettiği in· 
flrattan lıurtarmak lıtlyen 
Budep,ıte hükumeti bl l ındl -

11 ılbl Roma f aııt hOkdme 
tinin teYeccnbane hararetle 
mukabelede bulundu Macar 
memleketi orta ve ıarkl Av· 
rupada ltaİyan polttika11 için 
mühim bir 61 vücude ~ett · 
tlrlyordu Baılıca htlnat nok
ta11nı teıkıl eden Avusturya 
ile blrlıkte 11ki bir surette 
dantııklı olan ltalyan·Maca · 
rlıtan dolltıka11 hiç 16pbeılz 
Macarlıtanın kalkınmaıını 
kolaylaıtırmaya yardım etti 
•e ltalya Ayuıturya Macarlı 
tan protokollnı iki orta 
Anupa hükömetlne kendi 
lerl için nazik bir devrede 
kıymetli avantajlar temin 
etti . 

Trlanon muahedeelnlo ara· 
siye ald boknmlerlnto revlz 
1onunun ltalyan doıtluiun
dan bekledlll Budapeıtede 

· biç ıızlenmt"mlıttr. Bununla 
beraber, Almanya ılzllce, 
yeniden ılliblaomaya baıla 
yanca •• muahedelere mu· 
kavemet poltukaaıoı cihet 
k&rane bir ıeklldı ku••••· 

lendir ince Macarlıtan , Berlt. 
ne doğru daha açıkça te 
mayii ettt . Gömbeı kabfne
ıl d-evrlnde, bazan Macarlı 
tanın ltalyadan zl1ade Al 
manyanın yardımına kıymet 

verdiğini eanenlar bile oldu 
Viyana lıyanı ve Şanıöltye 
Do1f Gıün katlı ııraa ında lca · 
banda, Avuıturyanın ıetı klallnl 
kwumak Ozere ltalya, Bran· 
ner hududuna birkaç uımen 
tahılt edince Roma ile Ber· 
ltnln ara1ınde Macarlıt.amn 
vaziyeti nazlkleımlttL Stre· 
ze cepheılnln yıkılması •ıe 
Habeı buhranından ıonra 

ltalyan Alman yak1Dl111ma11 
Macarlıtanın itini le ola vl1tt · 
taraulı ıanılabtl lrdl. Fakat 
tı böyle olmedı; bunun tam 
alıel -.ulcua geldi 

Ftllıaktka Macarlaran bft· 
ttln meıru endfıelerl Roma · 
Berlln mthvertnln te1ııtnden 

baılar. Mılh emellerini ta. 
hakkuk ettirmek için )Q 

&umlu lıtlnatıahlar arayan, 
fakat lıtıklAlıle iftihar eden 
ve bGtün ıarantt1erle hlrltk · 
te Tuna havza11nın de•amlı 
bir lktlıadl orıantzaıyonun 
da kendine llylk bir mevki 
elde etmek azminde o1an 
Almanyanın ıarkl Avrupaya 
dofru 10rtiy01ilnde sadece 
bir reçit yolu olmak ne de 
lktlaadl bakımdan tamamıle 
Alman nGfuzunun tabiiyeti 
altına ıtrmek tatemlyen bir 
Macarlıtan için ıtyul ıart· 
lar baıtan baıa deftıtlrmıı 

oldu . Roma - Berlln mlhve · 
rlnln orta Avrupada muva· 
zeneyl boadufu zamandan 
anceılne nazaran Macarlı 

tan fçln dava timdi tamn
mtle b ılıa ıektlde vazedıl
mektedır. ltalya, Avrupanın 
bu k11mında bütila ileri 
mnzllerlnl Almanyaya ter 
lce mecbur kaldıfı, Anıluu 
boyun eflp Alman genııle 

meılnln yalnız büyük Tuna 
yolunu takip ederek lnktı a f 

etmeıl vakıasına rasa 161 • 
terdtil andan itibaren Ma· 
carlıtan teblıkelule do· 
lu bir vaziyetin teh · 
dldl altında kaldı. A•uatur
yanın ilhakı Macarlatanla 
Almanya araeında müıter~k 
bir hudud yarattı. Alman 
tazyiki her an bu hudut va·. 
ııtaıtle kuvvetle kendini hfı · 

ıetUrebllır. İtalya, artık Ma· 
carlıtana Roma protokolla -
rının rözettlll eaaalar dal 
reııgde tam bir iktisadi yar· 
dımda bulunacak vaz iyette 
deilldlr. Eaaıen baılıca fiti 

natı&hı olan A vurturya ılı 
tem dııaoda kaldılı için, bt· 
raz ıuDl , fakat maharetlt bir 
teıekkOl olan ltalya - Avuı · 
turya-Macarlıtan eıuı üze 
rlodekl Tuna ha•n11 orıanl• 
ı.Hyonu yıkılmıı ve yerini 
tamamHe Almanyaoan hOk 
mü altında ve Alman lkU-
ıadi menfaatlerine ıöre ya. 
rarlanmıı bir "Mltteleuropa,. 
ya terk etmııtır . 

Macarların kendtlerlnl, 
Hıtler Almanya11na lkt aadt 
•e ıfyut bakımdan ti.bl ol 
malı veya tehdtd uıultlne 

baı varan ve ekseriya A • 
rupayı emrivakiler karı1111n· 
da barakan bir emperyallz• 
me karıı mQcadele ııkların· 
dan birini tecrlhe mecbur 
bırakan bir vaziyetten endt· 
ıede o1malarında anleıı lmı 

yacak btr ıey yoktur. Ma
carlar timdi f rk cdl}·orl r 
ki, kl~Qk anlııme. k odl m-
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AB ' s -
B ü r haniye Elekt iği Kurtuluş Bayramı iZ 

slah Edilece e • 

Elektri~ lts'.satrnda ya p ılacak dBğ:şikl i k Cumhuriyet 
bayramma ka~ar bitecek .. 

Borhanlyeden yazıhyo r: 

1 

yeni idare he:vetl ıeçlmt ya· 
pılmıı ve re!ıllğe Müddetumu 
mi B Htlmı Çtloflu ıeçıl. 

mlıtir. 

Bürhaolye elektrik lesin· 
tının tht ı yaca gayri klfl eel · 
meılnden, kaymakam veld. 
it B. Saldın gayreti ile 
belediye ve fabrika ara· 
11nda yeni btr mukavele ak· 
tedllmiıtir 

1 Demiryolu 
1 İle İhracat. 

Bu mukaveleye nazaran 
iki bin lf raeı bcledtyed n, 
bin beı yüz lıraas da f brika 
dan olmak üzere üç bin beı· 
yüz liralık bir tıl&bat yapı · 

lacaktır . Bu anda teller 
yükıeltilecek, bir kısmı yeni · 
den çekilecek, bazı direkler 
deilıtırllecek ve 220 volt· 
luk bi r dinamo temin edl· 
lecektlr . 

Ele trlk ·,eaıaatandakl bu 
yenllıklH Cumhuriyet bay
ramına kadar rapılmıı 

olacak ve bu ıuretle Bürha· 
niye be yramı bol ıııkla kut · 
luyacakhr. 

Yeni h6kômet konalı in 
tlabnln lkmah için J"pılan 

keılfaame l•e heniiz tud ık 

ten gelmemlttir. 
Bürbanlyede ıu bir iki ay 

fçlnde bir çok iyi ııler ya 
pılmıı ve baı rılmııtır. Bir 
çok köylerde köy odal rı ve 
mektep tnıaah lçlo bazı uaa 
lar koomuı, lnıaatı ıectk· 

mit ve yarım kalmıo bazı 

k6y okulları tamamlanalmıı , 
ıpor ıabuı ikmal olunmuı, 

ıehlr plinma uygun ıokak

lar açılmıı ve ıuyu olmıyan 
okullara ıu ~etlrtllmlıtlr Bü· 
tün bu itlerde kaymakam 
vekili 8 . Saytdtn çalıımaaı 

göze çarpmaktadar. 

u'up reisliği; 
Bürhanlye Şehir Kulübü 

nl yeti eri fçln ıarantller ar
zetmektedlr ve Çekoılovak
ya kaleıl düttiliü takdirde 
tehlike dofrudan doiruya 
kendi (1zerlerlne teveccnh ede · 

Nafıa Vekaleti , eyluld n 
kinunevvel ıonlarana kadar 
o1an üç aylık ihracat mev 
ılml için yeni bazı tedbirler 
almıı ve keyfiyeti alakad8r
lara blldırmlıtfr. Alınan ted 
birler ıunlordır: 

Ticari ve tıınat müe11e1e· 
ler, v ğonlarını ıüratle tah
liye •e tahmil edeceklerdir. 
Bunun için Azami alta ıaat 
mnblet ta yın edt lmııtır . Bu 
mnhlet, Baydarpaıa ve lı 
taobul lç!o sekiz eaate çıka· 
rılmıı bu lunmaktadır. l lca
ret ve ıınal müe11eaelerln 
stoklarını tamamlamak için 
ihracat mevsiminden e•vel 
faa liyete geçmeleri kendtle
rlne teblil edllmtıtfr . 

Bazı müe11eaelerln muh
telif namlar altında vağon 

temhı etmeleri mahzurlu 
ıör6ldüğ6ndeo, her müc11e · 
ıenin ancak kendi ihtiyacı 

kadar vagon temin etmeıl 

k rarlaımııtır . 

Gelenler, Gidenler: 
3U Aiuatoe zafer bayramı 

mnouebetlle vilaye timiz 
adına Dumlupınara ııdenler· 
den B. F eyzl Sözencr ile B. 
V 011f Ispartalı düo lıtanbul 
yohle d6nmüı!erdlr. * Mezun bulunan ve lıpir 
kaymakamlıiıoa tayin edl 
len B. Hokkı Ôney, izinini 
biti mit ve Balyaya dön
müıtür Yakında yeni me· 
murtyeti mahalline gide 
cektlr. Yeni Balya kayma• 
kamı 8. Bedri de bu giln· 
lerde gelecektir . 
---'!lııı---

Köylüye Zirai 
Bilgi öğretecek 

Afişle . 

6 Eylul Bayramı Büyük Teza· 
hüratla Kutlanacak. 

Şehrimizin düımnn lıtı1 l -

11ndan ku rtulduiu günün on : 
altıncı yıldönOmü olan 6 Ey
lul bu ıene de bü,ük tezahO 
ratla kutlanacaktır Kurtu 
luı bayramına ald hazarlık 

lar devam etmekte, bu tı 

için ayralan komite proira-
mm teabtune çalaımakta 
dır . 

~ Eyldl komitesi bu mak
udla bugtin de Partide top 
!anacaktır . 

·~·- -

Okul Katüp
haneleri Zen
ginleştirilecek. 

Mllnirlf VeklleH, hıe ve 
orta mektep k6tGpbaneler1 . 
ne alınacak olan kitaplar 
için yeni bir talimatname 
hazırlamııtır. 

Bu talimatnameye naza 
ran orta mektep ve llıe ça · 
ğmdakl talebenin kültürüne 
hizmet edecek beynelmilel ı 

kıymeti haiz eserler mtlli 
edebiyatın t"n güzide eserle
ri intihap olunacaktır Mek· 
tep kütüphanelerinde va ede. 
bi bir kıymet ifade etmlyen 
eserler ta lebeye okutulmaya
caktır. 

1 

Nıkel Kuruşlar: 
Yeniden Bası

lıyor. 
Eıkl nikel paraların Cum· 

hurlyet hiikumetl tarafından 

lhr ç edilecek uf ak lak para · 
larla tebdil i hakkındaki 2257 

numaralı kanun muc hin e :: 
geçen ıene tedavül mevktine 

çıkarılmıı olan bir kuruıluk 

lar, 25 kuruıluklardan kıta · 

ca pek az farkla olduiundan 
halk ve eınaf tarafından 

ıık ıtk karııtıraldığa ve bil · 

huea ıecelerl halkan ckıe · 

riya bu ıektlde aldan rak 
25 kuruı yerine 1 kurut al · 

dıjı iÖZÖDÜDde tutularak bf r 
kuruıluklaran tadili tekarrür 

Büyükleri
mizin Teşek

kürleri .. 
30 Ağuıto11 zafer ve 

tayare bayramanda Valt ve 
Parti Baıkenı taraf andan 
çekilen tazlm ve tebrik 
telgraflarına Daı•ekll B. 
Celil ll ayar, Büy<ik Mll· 
let Mecllıl Relıl A. Ren 
da, aıaiıdakl ce•ap\arı 

göodermtılerdlr: 
8 . Ethem Aykut: Vıll 

Ye Parti Baıkanı 
- BALIKESiR -

Zafer bayramı mü na· 
sebctlle çektiğiniz tdl al
dım . 

lnkıldp ve terakklmlzin 
mebdtlni teşkil edt n b~ 
bayramı bllnmkabelt teb
rik ve teşekkürle uvlnci. 
nlze iştirak ederim . 

Baıvekll 

. C. Bayar 
B Ethem Aykut: Vail 

ve Parti Baıicanı 
- BALIKESIR -

Zafer bayramı mıina. 

ıtbetile göster ilen duygu
lara teşekkür eder, .C\ay· 
gılarum ıunarzm . 

8üy6k M M. Ret ı 

11. Renda 

Bir tayin 
Kemah hiikfimet tabibi 

Kemal O.ton, ıehrlmlz ıtm• 
mücadelesi tabipliğine tayl 
edılmııttr. 

~ Ul RADYOSU 1 

3 - EylOI - 1938 Cumartesi 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 

12. 30: Pıakla T6rk mu · 

sık iıl. 12 50: Havadlı 13.05: 

P lAkla Tdrk muılklıl. tJ.30: 
Muhtelif plik neırlyata. t 4: 

Son. 

AKŞAM NEŞRlY ATI: cektlr. Gerçi Baltıktan Ka· 
radeolze kadar ideolojik 
kavıaların dııaoda kalmak 
htlyen ve aynı zamanda 
hem Sovyet Ruıyaya hem 
de Almanlaran "ıarka doi 
ru,, ılyaaetlne karı• aaflam 
bir ıed teıkıl edebtlect k 
olan hütün mllletlerdf!n mü· 
rekkep ııkı bir topluluk vü · 
cude getirmek kazlyHI var· 
dır, fakat bu henüz 5Üratle 
tahakkuk etmeıl beil. lenecek 
kadar olaunlaımamıı bir fi · 
kirdir, halbuki kaybedtle· 
cek vakit yoktur çüokü nas 
yoaal ıoıyallıt propağaodaıı 
Macarlatanda b1lba11a faal · 
dır ve burada malQ.m me· 
todu veçh ıle, milli enerj ileri 
tahrip· etmek ve mukave· 
metlerl &c ırmak için iç poli
tika Hha11nda çalıımakta· 
dır Anaoevl Alman - Ma· 
car doat!uiu Y Hıtler Al 
manyıunun Mecar mtlletfne 

Ziraat V kilellnce yeni 
kurulmakta olan ve ıonra- etmtıttr . Darphane timdi ye· 
dan bir banka haline konul - nl ıekı lde kuruıluklar hazır · 

18 30: Pıikla danı muıf kl· 

klıt. l 9 15: Konfer nı: Prof · 

Satıh Murad (Fen maı ha· 

beteri) 19 55: Borta haberle· 

rl. 20 Saa t ayarı: GrenYlç 
raıathanıılnden nalden. Nec· 

mellin Rıza ve arkadaıları 

tafından Türk muılklıl ,,, 

halk ıarlulara . 20 40: lla•" 
raporu 20.43: Ômer R IZ8 

Doğrul tarıf ından Arapçn söf 
lev 21: Saat ayın Orke•t 

ra 21.30: Nczah11t ve rka · 
daılara tarafından TGrk 111\J • 

ı lldıt ve halk ıarkıları. 22 ıO: 

(Sonu üçüncn • yf ad ) 

ma11 mukarrer bulunan P. k· 
kol teıktllh ilk ıı olarak 
memlekette müıtahıllt her 
c ıhetco tenvir edecek reolı 

bir propağandaya alrlımeğe 

keırar vermfıttr. 

Bunun için kaylOye eo 
prAllk ıekılde hitap edecek 
ve ona zir 1 her nevi bll -
ıly l ba1lt bir ıekllde ıöıte · 
recek, tablolar he.zırlanmaaı 
takarrür etmlıtır . Bu tablo
ların esaslan bazırlanmııtır. 

Renkli o\arak ba11lacak 
olan bu tablolardan 50.000 
adet ba11lacak ve Türkiye 
nln her tarafında, büt6n lı . 

ttheal mmtak•larında en 
uf ak köyt re kad r t vzl 
dile ektir. 

lamaktadar. 

Türk parasının vıahtdt kl 
yaılıl olan kuruıun yent 

ıekll •eıklılndeo ıu ıekılde 
fark lıdır: Pııraoın btr tara
fında gene ayyıldız ve "Tür
kiye Cumhuriyeti,, i bııreıl, dl 

ier ta rafında "1 kuruı,, ve 
"ı 937,, ıbııreıJyl e ze1tln dal -

lara bulunacaktır . Bu ıuret· 
le bir kuruDluklar, 25 kuruı 
luklard n kolaylakla ayırd 
edtlebılecekttr . 

Yeni bir kuraıluklar ey 
lö'den itibaren ptya· 

ıaya çıkarılacaktır. Ştm 
diye ltııdar mevkii ted vQI 
de buhınaıı bir lmruolu\sl r 
da Merkez Banka11 tarafm · 

Aj!lDI h aberler(. 22.20: Ope· 

ra ve operet parça1ar1 (PJAk) 
22 50: Son ha herler ve •r· 

teal ıünün proğramı. 23: Sa · 
at ayarı . Son ._./ 

dan yavsı yavaı toplaoara1' 
t dil edtlmek üzere dorph" 
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!iukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
lngiliz Planına General 
Fra ko un Cevabı .. 
«Burgos ~ü~Ometinin, gönüllülerin geri çekilmesi mesı
lesinde ~ızandığı zaman, dünya sulhu için kay~adilmiı 

• 

Ka:z;ai Tedbirlerin Müddeti. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
111-

Btlumum tedablrl m(itte
bıze hal ye maslahatın o an 
le Zllnan için icap eUlrdtil 
~darı bir keyfiyet olup ıebe 
1 lhdaı m6ndcft olunca 

llıGttehaz tedbirin de deva· 
ttııtıa mahal kalmaz Tabiri 
•harla mani ortadan kalkan
ca lnemou olan ıey de ierl 
ltltr. Bınaenaleyh 161 inci 

~•ddede karı ve kocadan 
1' 1 aile vazifelerini ihmal 

eder• yahut dlierlnl tehllke
Je, hecalete veya znrara 
111'ruı: bırakırsa mOtee11ir 
olan t _ l araf hlktmln mudahıı · 

1~1bl talep edebllecf'll ve 
k 2 Del madde dahi karı ve 

oclldan biri müıterek ha
~a.tın devamı } Qzünden sıb 
•tı. töhrett veya itinin te· 

l'tlckııt ciddi ıurette tehlike· :e dGttüğü müddetçe ayrı 

1
1' nıeaken edloebıleceğt ve 

d 63 nen madde mucibince 
e koca aUe \•az•felerfni ıh 

llıa.l edene karı ve kocanın 
ı:n,ıı it arını tdare huıuıunda 

•bul ettikleri uıul ne olur-
1' oleun hakim karı ve koca· 
tıın b 1 l l t orç u arına borç annın 
k'ıtı•mınt veya bir lnımını 
''

1Ya 6demelerlnl emtr 
eder. 

d itte tu muhtelif ıebepler· 
den bırı atle btrlt~lnl rencl
b e etrneğe baıladığı ıı•bt, 
f \lodan rnüteeulr otan tara· 
ln taleblle blrllğln muhaf a · il 
ı, 

1 ~e •lyanetf ile mükellef ' 
C>.'11 hakı m o muele ve o 1 
l!llb 
t an mahıuı icap eden 
btdbırJerı alır. Fakat bu ted · 

itler muvakkattır. 
b 
8akı ve payedar oll\maz. 

oıo, 1 1
64 

ena eyh vazıı kanun 

t ncü maddede (h&kim 
''af d 'eh ın lln alınan tedbirler 
k eplerır.tn zevali halinde 

b~rı •ıe kocadan birinin tale. 
d ~ red olunur) ıbareıile te· 
~' lrt rnezlıurenlo muvak-

d't oldufunu btldırmekte
lr. 

td tıer bu tedblrlttr devam 

9,:tek olursa netice ya bo· 
bı 

1
rtlt. veya ayrılma gtbl 

il " 
1iln büıbüUio lnhtdamı-

1 rtlGacer olacafı tabiidir. 
8 

-. \1 tedbirlerin ne •akit 
t ıı 

~ti e •urctle l,aldmlabile 
t lnt de btrer mlıal ile 1ıöı 
tre i 

tef 1 ili: Vazife.ini ihmal 
ı:ıı;: kerı ve koca hlltlmln 
t •haleııoı taleple hakim 
'"lf )e 

1 
•odan tedablrl mükh zi · 

bı ttU:ıazından ıonra ciddi 
r ıu b rette vezlfealnl ifaya 
'•hıd ğ 'hıt b 1 ı Yeyahut biri dlie · 

l~t ıraktıfı (tehlike. haca· 
~' tllrar gibi) ahval in ta · 
-~ )' en nıOndefl olduiu ve· 

~. nınıterek hayatın deva · 
~" YGtünden zcvceynden 

lıt1ı~1" •ıhhatı, ıöhretl veva 
''tt n terekkııı ciddi bir ıu
t1 be 1ehltkeye dütmekle ay 
it lr tneıken Htıhozana da 
t,/•t>ılan tedbirden sonra 

.._ ' ' olunan tehlike tama
,,~n "•lkrnıı bulunmaaı ve· 
'-1· Ud koca iti ııret ve ku · 

.. , \' h 
bı,.., e 1 tlruatı 1alreye ln-

-~~t.kl 
bu Eı •ervet ve kazancını 
~-r~lurda sarf ve lltihlikle 
te~1 Çocukların ihtiyacını 
ttuı:de lhrnal ve te1eyyüp 

takdirde borçlularsn 
IDı ta .. IDeD 

k11men karıya ödemeleri 
hakkında müttebaz tedbir · 
den ıoora koca kcnaatı tam· 
me hasıl edecek derecede 
lıl8 hı hal ile vazlf estnt lf a 
yn baıladığı halde teda biri 
mezktırenin aı tık devamına 

mahal kalmaz. Şu kadar 
var ki, teclbtrfn kaldırılmaeı 
tedbir ittihazını talep eden 
taraftan vaki ol mut be ha· 
kim tarafeynt celp etmeden 
mQttehaz tedbiri ref eder. 
Ancak bu ref lıeyfjyetlnln 

çocuklan bir znrarı doku· 
n~p dokumı)acaimı nazara 
teemmOlden uz.ak tutmaz 
Şayet tedblrfn kaldırılma11 

aleyhinde tedbir alman ta
raftan talep edtlmtı ile ha 
kim tedbiri 7aptıran tarafı da 
celp ve lallcvııptan ıonra 

muvafık gördOiü taktirde 
ittihaz ettiil tedbiri kaldı· 

rır. 

Birde meıkrn a yrılıjında 
mcekenlni a.ymın taraf diğer 
tarafla bırle;lp münıuebata 

baı laraa bu huıuıtakl tedbir 
kendi kendtliğloden kalkmıı 
olup hAklme mOracf\atla ref 
kararı almala lüzum yok· 
tur. Saniyen, kocanın lılahı 

hal etme.I üzerine karı 

borçlularına artık alacafımıs 

parayı bana vermeyiniz, ılbl 
beyanatıle de tedbiri koldırmıı 
olur. Şu kadar var ki, borç· 
lulara borçlarını kar1ya öde 
melerl hakkında yapılan 

tedbir dan ıuretlyle vaki 
olmut l ı e t e d b 1 r l n 
kaldmlmıı olduiunun da llln 

edllmeıl icap eder. Netice 
ltlbarlle m6ttehaz tedablr 
ilan ıurellle yapılmıı he yi 
ne dinen ve yine refı hak. 
k1nda tarafeyn arasında ih
tilaf zuhur etmeden hlktme 
oıüracaata lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Bu ıtbı tedbirler ka· 
rı ve kocayı vazifelerine da· 
vet ve k11men icbar etmek 
demektir. 

- SONU VAR -_ ................... __ 
Amiral Horti- ı 
nin Hitleri Zi· 

olmasmdan kor~ulur.)> 
LD 1'amn başyazısından 
"lapaoyada her iki tarafta 

harp eden yabancı aönül ole 
rin çekllmul hakkında Ge
neral Frankonun verdill ce 
vap, dün akıam Londrada 
n~ır~dılmııtır . Bu cevap, ba 
zılarının bunca intizar bflfta 
lerıodan ıonra tahmin et· 
ttklerl kadar kati bir red 
deitldtr; prenılp tttbarlyle 
bir knbuldür. Fakat o ka 
dar ıartlara bnilı ve o ka · 
dar thtlzar ka yıtlarly le çev· 
rlll bir kabul ki, karıımaz 
hk l<omlteıl mehaflllerlnde 
gizlemek zahmetine katla 
nılmıyan çok fena bir teılr 
bırakmııtır . logtlfz matbufth 
hberal ve tıçl organları gibi 
muhafazalcir organlar da, 
tefılrlerlnde ıert davranmak 
tadır. Taymlı g•zeleıl Bur 
goıun cevabını ıon derece 
lnklıar uyandırıcı diye tav· 
ılf etmekte ve Deylt Telgraf 
nuyooalıtt hülcumctto aııla
cak güçlükler! haddinden 
fazla mübali.ia cttfilnl ÖJ· 

le ki, cevabının lnııltz pil· 

nının reddine muadil oldufu 
kanaatini izhar ediyor. Efer 
hakikaten hlll bövle ite ay · 
fardan beri bu df'rece acı 
münakaıalara meydan ver· 

mlı- ve birçok def al ar ka 
rıımazlık polttıkasıoı tamir 
k&bul etmez bir ıektlde ıh· 

Jil etmek tehltkellnl göıter 
mlı- olan problem, ilk ön· 
cekl bütün giriftliği ile tek
rar ortaya çıkacak demek
tir. Hadlıelerl imza etmek 
ten çekinmek ve ltl bu rad 
deye geUrmemtye çalıımak 

lizımdar . Burgoıla müzake 
reler belki lüzumlu hurlh· 
lerl yapmak lmklnını vere 
cektır. 

General Frankooun ceva
bı baıtan aıaiı dikkatle 
tedklk edılmlye muhtaçtır. 

Çünkl bu cevabın bazt kı · 
11mları earahatten mahrum 
'e iki türlü anlaımıya mü 
ıalttlr. Meıela ouyonallıt 

hükumet, 18 ıooteırln 1937 

1 10.000 muharibin çektlmeıl · 
ı .nt ve aynı eınada daha çok 
gönilllOıü olan taraftan da 
nlsbet dairesinde daha fazla 
gönüllü çektlmeılnt ıözct· 
mektedlr. imdi, Burgoı hü · 
lnlmetlnlo cevabı, daha ile· 
rlde pratik ıahada, nlıbi çe · 
kılttln bu tekllf•n teıtrlerlnt 
htçe indiren güçlükler arzet 
tıifnl ileti ıOrüyor lıpanyol 
olmayan muharıplerln eayıl 
muıyle tavz f edfü~cek ko 
miıyonların IGzumlu he11p· 
ları korumalthın lctz kala 
caklaranı , teklif cdılen pll
nın tatbikinin iki taraf için 
gayri müHvf neticeler uzet 
UAlnl lddta edtyor, ve Bur · 
gosuo ilk önc~l<ı •her iki 
taraftan •}'m miktarda ya 

bancı ıönüllü çeldlmılnlo 
yegane tfttbtld mOmLtün me. 
tod olduiu,. hakkınd1tkl fik
rinde fuar ediyor. Bu, h iç 
ıüpheslz kı, lnglllz p16.nının 
eıaah noktalarından biri 
olan nlıblltk prenılbin~ ayin 
rıdır . İngiliz planı ıtUfakla 
kabul edllmıı bir u:zlaımıa 
karakterini hatz olduğu fçln 

bunun eıularını tekrar ma 
nakaıa mevzuu yapmıya kalk 
mak tehlıkelldır. 

Daha mühim olan da fU 
dur ki, General Franko, ya · 
bancı ıönüllülerin çekllmeıİ 
plimnın tatbiki için muha 
rlplik hakkanın tanınmuını 

tart koymaktadlr. Franko 
bükılmetl hükQmetçtlerln lf 

gali altındaki araziden çok 
daha faıla mlktardakl lapan· 
yol topraklarını elinde tut
tufunu lcendlılnln bu top 
raklar üzerinde fillen h6küm-
rani hakkını icra ettlil 

Yareti.. tarih noteılyle "her tkı ta 
,,. raftan müsavi miktarda ya. 

( lkıncı Sayfanın Devamı ) hancı aönüllülerın çekllme1lnl 

"meırü Ye nizami., bir ha 
kumet olduiuou, 11kı bir dı 
ılplıne tabi bir kara ve ha· 
va ordusuna ve kara ıuluı 
nı koDtrol eden bir donan -
maya ıahip olduğunu Heri 
ıQrerek muharlpllğl keodiıl 

lçJn bir halı telikkt etmek 
tedfr. Tez ıudur ki. Burıoı, 
Londra komlteaJnln teklıf 
etmlf olduju mahdut ıekllll 
bir muharJpUk hakkını ka
bul edemlyecehtir Diyor ki: 

yapabılecefl lkllııyll ve ıl · kabul ederek tik önce 3000 
yui yardımlar huıuıuodakı 

ıOreklt edebiyat hayale ka 
pılmıya imkln bırakmamak · 
tadır. Budapeıte, hiç fÜpheılz 
ki, herhangi bir Alman yar

dımmıo neye mal o lduiunu 
bilmez değildir. Btr harp 
ıemlılnln denize tndirUmesl 
dolaylılle Amiral l lorUnio 
HnlerJ ziyareti temin edıl
dlll veçblJe, 1eoi bir anlat· 
maoın akdtle neticelenme 
meıl miimkilndOr. Fakat 
Macarfıtanı Almanyanın ta 
rafına çekmek \le bir gün 
difer Tuna devletlerlle blr
leımeılne mani olmak için 
bOtOn gayretlerin ıarfedlle
CPği de 16phesızdtr. Geriye 
ıarüı aydınlığından, ne de 
azimden mahrum olmıyan, 

mernleketfn maddi ve ma· 
ne\'l mcnf aatlerl hakkmda 
çok derJn bir anlayııa eahlp 
olan Amiral Hortloln kolayca 
kandırılma1ıoa müHade edip 

etmlr•••il•I balmek kahr . ., 

adamla batlanmaaını teklif ' 
etmlt olduğunu hatarlatıyor . 
Londra komlteelnfo kabul 
etmiı olduju form6l karıı 
ııoda prenılp ltlbartyle ka · 
bulüoü tazeliyor ve bu ka· 
bulün, pratık kıymeti hak 
kında hakiki bir delil ver 
mek latedlil fçln "kızıl taraf 
cihetinden de mCltekablllyet 
eHll üzerlne makQ\ ve ldil 
tedbirler ahnmak ihtirazı 

kaydtyle daha tlmcllden bu 
miktarı 1 O 000 klıtye çıkar· 
maya lmade.. oldufunu be 
yan ediyor. ikinci formülde 
•müuvl miktarda yabancı 

rönüllülerln çekilmetl,. lba
reıl bulunmadıit için Gene · 
ral Frankonun bu huıuıta 

m61avat prensibinden vaz 
geçtıiİ akla gelebıHr Fakat 
gözden kaçmlmamaaı ilzam · 
ıelen bir nokta vardar. in 
ıtlız plloı ilk çeklltt için en 
aa ılnQllQıQ olan taraftan 

"Herhangi bir tahdltttn 
azade olarak bu hak önce
den kabul edılmedıkçe rnll : 
11 lıpanyol hüktlmell, ken 
dıılne timdi teklif edilen 
neviden bir anlaımayı aktl 
çfn gerekli ıahılyettcn ken· 
dini mahrum tellkki edecek 
ve karımnda htç bJr taylz 
olmadan mükellef Ayetler al 
tına glrmlı olacaktır . ., Ma· 
lamdurkı loglltz planı mu 
harlpllk haklarından bazıla 
rının verilmesini yabancı 
ıönüll6lerden eaaeh bir ılk 
parttotn çekllmeılne talık 

etmekte ve bu çekillıio f,. 
panyol mr1ele1lo!n enternu. 

yonal 1afbuı itibariyle hallı 
fçlo · lüzumlu bir ön garanti 
teıkt\ edecejl kanaatini tz. 
har etmektedir. Londra ko 
mlteılnde bu nokta üzerinde 

en harareth müoakaıaların 
yapaldılmı ve mahdut mu 
harlpltk hakkının verilme.in 
den 6nH 16nll1Glerln çekil-

., ••••••• ~··············,. ~·····•~ ı ••············tt 
i TURKDILI ! Nesir : i 
: Pazarteelnden ba~ka her : Ç : 
: 1 ün çıkar. Siyaıal gazete . : içeklerin : • • • 
: Yıllığı: 800 Kurut : nı· ıı· nden.. : 
: Altı Ayhğı:400 • : 1 
: Sayı1ı : 3 : &•• •• •• ••= "Fethi Ten~ıc,. O 
• • • 3 
• Günü ıeçmlt ıayılar 25' - -! kuruıtur. ! Alı seııgili .... Dllentm şu: 
: ADRES: : Vıicudumuıla karşı kar-• . 
: BALIKESiR TÜRKDlLI : şıya gelemfyen ruhlarımız, 

.. o••••••••••••••••• •••" bari llkbalwrm nemli bir 
meıl prenıtblnfn, varılmıt saba/ıında, çoban yıldızı 
olan an1ıımanın ana tart- gurbtl yolcıılarmın qolları· 
larından biri olduğu malum m ısıdırkcn bedenimizden 
dur. çıkarak buluşsunlar .. .. 

Gerçi General Franko bu Zamanın türlü ciurumla-
taleplere mukabil İngiltere- rlle bulanan ruhlar. v11rlık 
ntn b ılhaua hotuna gtrlece lardan uzak diyarlarda 
tını tahmin ettl~i hlr taviz ylizyüu gelemezler. 
teklıf etmektedir, "lettınat Gerçekten aşk budur seıı-
blr imtiyaz,. olarak düıman ylli: 
bayzasında, biri Katalonya "Madde insanının ruh 
ya diğeri de eark mıntaka· fnsam olabil 7ltS{ ,. 
ıında olmak üzere ııdll 

Jladde insanları rulı ln
maddelerı taııyan gemilerin 

ıam olabildiği an sevgi de
ıırebılmele-rt için iki emnl· nen meyve ortaya rıkar .... 
yet limcıoı teılılne hürmet 
etmeyi taahüd ediyor Nı Muzaffer Yersel 
h" yet vetlka, en ciddi bir 
dikkati çekmekten geri kal 
mıyacak olan bir nihai kıa
mı ihtiva ediyor: Burada de· 
nillyor ki 111 naı)•ooallst tıpan 
ya, memlekettn büyüklüğü 
ve Jatiklall utrunda m6ca
dele etmektedir ve toprak 
larında veya lktlııftdl haya 
tında her hangi b ir kimıe-

nln herbarııt bir nufuz el· 
de etnıeılne müıaade etmttz 
ve aeia etmlycccktır ve on 
lara karıl herhBngl bir 
klmıe bir reıebbülte bulun 
maya dlrct ettlil talıdırde 
her zaman, aon avuç ada 

mına k dar arr.zlılni, hima 
yeıl ftltındakl topro.klau ve 
ıömürge1erl müdeıfacı ede 
cektlr.. Bu ;ıyul ve lktlıa 
dl lıttklll ezmtntn bu dere 
ce kati ve resmt tlblrlcrle 
ifade edllmeıl ilk defa vaki 
olmakta ve burada, 24 dl · 
ier devletlerle beraber Al· 
manya ve ltalyamn da içinde 
temıll etmekte oldukları an 
laımazlik komitesine: kartı 

lıUkbal için l; atl bir taahhüt 
mahiyetini ıhraz elmf'ktedtr. 

GörüldüiO eıbı, General 

Frankooun cevabı 7abancı 
gönüllülerln çekilmeıl plloı 

prenıiblntn kabul edllmeaine 

karıı keıtuğu ıartlar ve lh-

tlrazi kayıtlar lttbariyle ne 
kadu ınklaar uyandırıcı ol-

aa da f aydah müznkerelere 
kapıyı kapamaktad r. Teh-

1,ke turadadır ki, meıeleDID 
Londra komtteıl tarafından 

yeniden müzakere edllmeıl 
icap ecek, komitede yeni bir 

uzlaıma metni arlltrmlırken 
eskl münakaıalar yeniden 

canlanacak, planın tatbiki 
çok geclltfcek ve bu esnada 

alYıl harp Avrupa ıulhu için 

arzettl~i bütün tehlikelerle 

birlikte lıpnnyada lnktıaftı 
devam edecektir . Bur1ıoı, 

lıpanyol olmıyan muharip
lerin ıerl ıöndertlmesl rıaa 

ı~htnmeden önce saman 
ka:aanıyor, fakat bu zama· 

nın dQnya ıulhü için kaybe
dılmemlı olmaamdan korku· 
lur . ., 

Balıkesir Nafıa 
M.üdiirliiğünden: 

1 - Manyas ko.zuı hükumet konafı tkmalt laıa•tı 
açık ekıtltmeye konulmuıtur 

2 - lııo bedeli k~ıft 1 O 000 liradır . 
3 - Bu fte ald evrak: 
A Projeler, 
8 - Fıat bordıoıu, meaaha cetveli, keııf hulba cet-

veli, 

C Fenni ve huauıl ıartoame, 

D Nafıa yapı tılerJ fenni ~· umumi 1artname1I, 
E Bayındırlık tılerl ıenel ıartname.I, 

Olup lltlyenler bu evrakı berıün Balıktılr Nafıa Mü· 
dürlülünde ıöreblllrler . 

4 Ekatltme 20 Eyla\ 938 Hlı ıünü saat 15 de Man. 
yaı hük'1met konatında kaymakamlık odHmda kurulu 
nafı1' komisyonu huzurunda yapılacaktn. 

5 - lıtekltlerin bu ite ald 750 lırahk munkkat te· 
mlnah Manyas mal Hnchiına yatırdıklarına dair makbuz 
veya bu mlktuda fllfanı kabul banka mektubw ile uıarl 
on bln liralık yapı f9lnl bır defada munffaklyetle baıardı 
tına dair Balıkesir N fıa MOdürlülündeo tudıklt Phltyet 
Yeıtkıut ve t ıcaret oda11 Yealkeaını hlmll olarak ekııltme 
komlıyonuna miracaatları ilan olunur . 

4 - J-304 

Balıkesir Emııiyet 
Müdürliiğündeıı: 

Martlı mahalleııinde bir icadın mantoıu bµlunarak da 
iremize teslim ed lmlıllr. Sahibinin müdOrlyetimlze mora 
caat elaıeıl. 



SAYFA : 4 TOll.DILI ! EYLOL' 1931 

· lıkesiı· '"fapu Sicil ~--:J••••••• •••••••••••••; ~'l:l•:~:l'lt:l'l'lt:l:l'l'l'l'lt:l:l:lt:lt.~ 
llh ·ıfıızlıO.ıı•(f'lD .• MemleketHaslahaneslClldlye,Zülırevlyeve Bev -~T .. k" c h .. z· B k ~ < e • ' • Sellynlrige ş4i: ~ ur ıye um urıyetı ıraat an ası ,-. 

~ ~ Köyü: Mevkii : 
PBmukçu Kaydıran 

Cınıl: 

Tarla 
Mıkdarı: Hududu: 
4 Dö. Dolusu Hacı 

Süleyman oğ 
lu Ahmet, ba -
tısı Paıaköylü 

Deli Mehmet 
oğlu Raıf, poy 
razı Peıa Ha· 
hl oğlu Halil 
lbrahlm, kıble 
ıl yine Paıa 

Halil oflu Ha
lil lbrahlm. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla ıubat 
288 tarih ve 45 cilt ve 21 varak numaralı tapu kaydı mu· 
clb lnce Ahmet oflu Halil evlitJarı Muıtafa ve Ali ve Meh· 
met ve lbrahlmln taaarruf ve alraatlerlnde iken 40 ıene 
evvel aralarında yaptıkları takalm netlceeinde bu tarla 
Me hmede kalmıı ve Mehmedln de 30 eene evvel ö lQmüle 
ollu Hüıeylne kalmıı badehu H6ıeyinln de 341 de ölümtle 
kar111 Fatma ve ev1Atları Behiye ve H(heyln ve Ayte ve 
Haaana almıı olduğundan bahııle yalnız bunludan Be
hiye namına ıenet verllmeel lıtenlld ti'ndeo tahkıkat yap · 
mak için 13·9-938 aünü mahalline memur g&nderllecektlr. 
Bu yer hakkınd• bundan baıka itirazı olanların bu ıünler 
içinde yazı tle vilayet tapu ılcll muhafızlıfsoa veyahut 
mahalline ıelecek memura mQracaatları lüzumu illn olu 
nur. 

BaJıkesiı· T<tpu Sicil 

Vıllyell : 

Balıkeılr 

M uhafızlığındıııı: 
Mevkii: Cinsi: 

Kavukçuyüzü Tarla 
Hududu: 
Doiuıu maran
goz Mehmet uı · 
ta, ballıı ince 
yol, lubleıi Ma
dencloilu lımatl, 
poyrazı keb•pçı 

Ahmet bağı. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazı lı tarla vekilharç 
Yakubun ı:iraatlnde iken 325 de ölümtle karm Hatice im 
ren ve evl ltları Zeltha, Naime ve lımalle kaldıiından ba · 
hısle namlarına ıenet almak fsted ı klerlnden J 3 9·938 aünü 
tahkik ve tetkiki için mahalltne memur gönderilecektir. 
Bu yer hakkında taearruf iddlaıında bulunanlar vana bu 
günler içinde yazı ile vilayet tapu ıtcll muhafızhjana ve· 
yahut mahalline gelecek memura mürt.caatlan IQzumu 
ilan olunur. 

<tlıkesiı· Taptı Sicil 
Mıılı<ıfızlığındıııi: 

Nahlyetl: Mahalleıı : 

Kepıü t Camla tık 
Ctnıl: 

Ev 
Hududu: 
Saiı Şerif boca ve· 
reeeeloden ku111 
Hutbe ve oğlu Seh. 
mi ve kızı Enbiye 
evi, ıolu Çakır 
pehlivan çıkmazı, 

arkaeı Çakır lıma · 
il pehlivan vereee· 
ılnden kar111 Ane 
ve oiulları Meh · 
met ve Lltıf ve 
Muıtaf a ve Cema· 
lettln ve Oıman 
ve kızlara Hanıfe 

ve İkllmtye evi, 
önü Durıuobey cad 

desi 
Hudut •e h u1uodufu yer yukarıda yazılı evin ıah bl 

ıünetcl llüıeyln oğlu lbrah ımln ıken 300 ıeneslndeo önce 

ölümile evlatlara Haltl ve Ümmühan ve Fıttmaya münhasır 
olup bu verese de tarihten altmıı ıene evvel aralarında 

yaptıkları takıtm oeUceıinde bu vereaedt-n Halıl tle Fatmaya 
baekaca ev ve tarla verilmek ıuretıle bu ev de Ommüha· 
na mOstakılen ka lmıı ve o ıuretle aenehlz mail ıken 320 
ııenesınde ha yatında uhdeıtnde bulunan emvali gayri men· 
kuleılnl kendi evlatları oflu H alil ve ö ü otlu Halid•n oğ 
lu Abdulkadır ile kızı Haftfeye ev ve tarla verJDekle bu 
müohedlm ev de Halile tefrik edılmfı ve Haltlın de tıbu 
kabili tıklo olmıyan evi hedemle ana halinde tue.rrufuo
da iken bu kere mezkür araavı oflu Ş ıt dl Songrua JOO 
ltra bedel mu ka bil inde salarak Şadi de kendi parası ve le 
vazlmtle mezkur arsa üzerine m

0

eıken hane tnıa ede rek 
ol veçhtle z ı il iyet e tmekte olduğundan bahııla namına teı · 
çil edılmeıt tıteoi l d iğfnden tahkılcat yapmak için 7 9·938 
güoü mah alline memur gönderllecekttr Tuarruf tddtasan 
d bulunanla r varıa bu günler içinde yazı ile vilayet Ta 
pu S:cll Muhd.ızlığnıa veyahut ma balttne gt-lecek m~mura 
müraca tl rı lüıumu ilin olunur. 

1 - DOKTOR. - it = K apittJ_I:. lOOf)00,000 Türk Li:ası ~ 
•EKREM NAFİZ BAYSAN•~ .. Yurd lçınde 261 Şub~ Ve fljans ,.-= tl1 = Dunyanın Her Tar8/JncJa Muhabirler = 
• Seyahattan lfvdet Ederek Hükumet Cad· ="" Her türlG zira i tkrn:l ar· d ığer bıl~ümle b tı lı.8 l'DW.,. 

• desinde (.56) Numaralı Hanesinde Hasta- ti JIJ. ameleri büyük ıubele r inde kirahk kualu . 't* 
il ı K b / 11 T ,,.ı • B 1 f it .ı 1hbarı11 .ı lftearnıf Vf! kumbara he1apl rında ıkra· 1* 
• ıarını 8 U ve ı euavıye BŞıamış /f. il ~ miyeler. ,. 
• 12 - l - 264 • lld ,. 

~·····--··--···· •• IHl!lllXI = f kramiyt: Jlikiarl: J~ramiyL•flirl /11/an: = 
Balıkesir Nafıa : Aowı ~·!~ ~'!~ : 

l\! iidüı·Iüğünden: : ~ ;~g ~~g = 
ek- 1IJ. 10 100 ıeoo = = 25 50 J250 ~ 

1 - Bamdırma liman dairesi ikmali inıaetı açık 
ılltmeye konulmuıtur. 

2 - ltın bedell keıft 1500 liradır 
3 - Bu fte ald evrak: 
A - Projeler. 
B - fJat bordroıu, meaaha celvell,~hul iıa cetveli. 
C - F ennt ve huıuıl ıartname . 
D - Nafıa yapı ıılerl fenni ve umumi ıartoamul. 
E - Bayındıa lık ıılerl ıenel ıartnameai 
Olup lıtlyealer bu enakı her ıun Balıkesir Nıfıa Mü 

lüfOnde ıörebihrler. 
4 - Elutltme 15 - eylal • 938 perıembe ıünü ıaat 

15 de Bandırma hOkumet .. konajJDda kaymakamlık oda · 
11nda kurulu nafıa komlıyonu buı.urunda yapılacaktır. 

5 - İıtekhlerln bu iıe ld l 12 lira 50 kuı uı!uk mu 
I vakkat teminatı Bandırma mal ıandıaana yatırdıklarına 
I dair makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mek· 

tubu ile uıat i beı bin liralık iti bir def ada yaptıjına dair 
veıalkln Balıkeatr Nafıa Mildürlüğünden tutlkh ıuretlnl 

ve ticaret odaeı veaıka11nı hamil olarak elulljme komi•-
yonuna müracaatları llan .... olur. 4 - 1 - 284 

Ovaköyü İlıtiyar 
Heyetiııden: 

- Haeılah köyümüz ıandıjıoa terk olunan Ovaköyü 
pana1ırı 10 eylülde açılarak dört aün d evam etmek (lzere 
ı&'rtnameıi mucibince ruıumu 6 eylül ealı günü eaat 16 
da ihale edilmek (izere on bet gün müddetle açık artır 
mıya kooulmuıtur. 

2 - Rüıum bedeli muhammen! 350 lira olup muvak· 
kat teminatı 26 llra ~S kuruıtur. 

3 - ihale hük1lmet blna11nda köycülük büroıunda he. 

= !~ ~~ 1~~~ = 
.,;. 108 6000 ~ 
.,;. Bu ikramiyeler Jıer uç ayda bir olmak üzere st · = 
~ nede dört dtf a bu miktar uzeriııdcn kııra ile dağılı ~ 
~ lacaktır . ilk keşide 1 E11lıil 938 dedir. ~ 
~ ~ 

···---~~-l ~-~····-~--~-~· 
.~~~~~~~~~ 

a Geçme-~ 
ühi • 

ır . • 
1 

• 
1 

yettmizce ihale yapılacaktır. , 
4 - Taltplerin ihale günü muayyen vaktinde teminat· ~ 

!arını vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya ıayını ka· j #t. E Tl/lı• L :. ıı A 80'1" 
bul banka mektubu ile btrltkte köycülük büroıunda he· ~ ( l.WI lW ) 
yetımlzce müracaatları tlln olunur. ,1: k ( H 
~----~----4_ı _2_sı_ ~ il •a uğdtıy «;ıtlkııları. 
Balık esiı-- Belediye 1 ~ Harman za mans gelmiı olduğundan her rençberl, 1 

R • ( • d • 1 köylüyü, deilrmenclyt ve zahlrectyi dütündüren it• 
ıy a se ın eıı. bir buğday ÇAlka makinesi almaktır. Fakat lıtanbul-

Beledlye tanzifat ameleıl için mevcut numüneelne göre dan ambalajlı a lmak, makinenin ne olduiunu bthne· ı 
40 takım elblee ve 40 çift fotın yaptarılacağından J 5 aün mektlr. 
müddetle açık ekıtltmlye çıkarılmııtır . Elbıı~lerln beh~r Biz, Balıkeıirde ayağınızda maaraf11z ve açık ola · 
takımına 900 ve foUnlerln beher çiftine de 450 kuruı be. rak bu meıhur olan ( EMİL MAROT ) fabrikaııoıo 1 
del tahmin edllmlttlr. buğday çalka makinelerini bu ıene de İıtanbul flatın· 

lbaleai 14 eyl6l ·938 çarıamba günü eaat 16 da Bele· dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokııanJle ve ehven 
diye encümeninde yapılacaktır. ftatla ıahlmaktayız. 1J 

Taliplerin mezkQr ıün ve ıaatte Belediye encilmeninde 4, 5, 6 Numaralıları, tek ve! iki parçalı cioılerl '-
hazır bulunmaları ve yQzde 7 ,5 depozito akçalarını ıha · de mevcuttur . iJ 
leden evYel yatarmaları ilin olunur. Mahıulah 9 kııma ayırır, katlyen yabancı madde ~ 

4 ~ l - 300 bırakmaz. ' 

Balıkesir· Vilayet ·oaiıııi 
Eneünıeniıı<leıı: 

l - Balıkeılr - Bandırma yolunun sa+ s00- 93+ 600 
üoc6 kilometreleri araıında ve kapalı zarf uıulıle ıhaleıl 

• 
yapılacak tamirata talıp çıkmadığından bir ay zaı fıoda 

ihale edtlmek üzere pazarhfd. bıra kılmıotır. 

2 - Bu •tin keıtf bedeli 13.277 lira 89 kuruı, muvak 
kat teminatı 9g6 lirad1r. 

3 - Buna atd keılfname, keılf hulasa11, flet bodroııu, 
meterej cetvelleri ve malzeme grafıklert 1 huıuei ve fennt 
ıartnameler, ekılltme ıartnamesl ve mukavele örneğinden 
ibarettir. 1ıtıyenler bu evrakı Balıkesir Vtllyct Daimi En 
cümenlnde veya Nafıa Müdürlüiünde görebıltrler . 

4· -- İhale, encümenin mutad toplantı günleri olan pa 

zarteıf, perıemb e ve cumarteıl günleri ıaa t 10 da yo pıla · 

cajından iıteklılerln on b ı o lt ra lık i t Yllphğma d air Nafıa 
MüdGrlüiünden alınmıı ehliyet veıH· ut l e birlikte nrntad 
toplantı günlerinde vilayet makamında mü•~ıekl(ıl E"cü 
meni Dalmlye mlruaatları illrı olunur . 

4 - ı 

\;; Yedek parçalarını derhal ticarethanem izden teda· '1f 
M rik edeblliutoiz ~ 
~ Bedeli için de yricft kolayl ık gö11terıl ı r. 

1 MAKiNELERİN YAPTfGI iŞ MIKTARI: 

1 
~ 
~ 
1 
1 
~ 
f' 

o: 4 5 6 
Saatle yaptığı iş ıuikları: 250, fi O O, 600 

kilo mahsul calkar. • 

f1hmet Ve İbrahim Cuma/; Kardeş/er 

llcıl ıktıir: Çiviciler çaı şısı 1\ o: 12 
!Jernlrcller Çarşısı No: 63 
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