
-· r 
Finlandiya Milli Güreş Takımı, Anka
rada Yapılan Grak-oRomen Müaba
kasında Takımımıza 3 - 4 Yenildi. 
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iHATAYDEVLETREi İT Y·l 
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Hükiimeti Tebrik Etti. i • 1 
= FUR SÖKME KİMDİR? ~ 

• • • 
: d ™'2itawaD 

! HATAY MECLİSİNİN AQILMASI MÜN 
• • • • il 
s: • • a 

B. Tayfur; Atatürkün, Türk . Milletinin : 
• • • • • • 1 

i SEBETİLE ATATÜ K İLE BAŞVE İL 
! CELA BAYAR ARASINDA TELGRAF· 

~ 

• i Ve Bütün Hatayın Itimad Ve Sevgisini 
• 

• : LAR TEA Ti EDİLDİ. 
• • • • • 

i Kazanmış, Senelerce Milli Dava Uğrunda • • • • • • • 1 
Ankara, 3 (A.A.) - Hatay 

Qaecllltnln içtimaı mOnaae· 
betlle Atatürk ile Baıvekfl ' 
Cell\ Bayar araaında aıalı 
dalct Telgraflar taatl edil· 
rntıttr: 

Rüıt6 Araa. Ma liye Vektli 
Fuat Ağralı olduğu halde 

saat 16.30 da Bnıvck ı l Ce 
ili Bayar tarafmdan k a bul 

i Çalışan Bir Vatanperverdır. 

Başvekil Celal Bayar; 
- ANKARA 

Buıün Hatay millet mec· 
hılofn açılma ve dev 
let reiı' intihabı ve 
bu ıuretle Hatay devleUnln 
teeııüı ettiAlne hariciyeden 

•erilen malümat 
tnuttala oldum. 

üzerine 

don sabah lıtanbuldan ıeh· 
rlmlze g~lmtıllr. 

Ankara, 3 (AA] - Yeni 
ltalyan büyük elçlıl bugün 

edtlmlıttr 

İtalya büyük elçfıi Millet 
Mecllıl Relılle, Hariciye Ve· 
ktlint de ziyaret eylemlttlr. 

Antalı1a 1 3 (A.A.) -
Anadolu ajanıının huıual 
muhabiri bıldlrtyor: 

-====ı====-=-===============-====== 

Hatay millet mecliıl 1enl 
devletin reımi adını "Hatay,, 
olarak kabul etmlıUr. 

Finlandiya Mısır, Filistin Ankara, 3 (A.A.) -- Ha· 

G ·ı H d d tay mecllıl tarafından Ha-
ÜreŞÇ f eri u u una As- tay de-.ıet reı.ttı•ne seçııen 

Greh Romen Ôıüsabatas: nda ke r Gön deriyor ~~::~:: ::ı:,fu· Sökmenın 
Kahire, 3 (A.A..) -- lktn- Tayfur Sökmen 1307 de 

llktmlmlZI 3-4 yenildi. el dercede bir ıetaeyonun aat· Kmkhanda doğmuı, KeJ· 

Ankara, 3 (AA .) -Buıün ler tarafından yakılması üze· haniye mıotakaasndakl Türk 

Beydir. Babası Muıtafa Pa 
ıa, Kmm muharebeıloe itti 
rak etmtı ve uzun zamao 
kaymakamlık ve mutaaarrsf
hkta bulunarnk memlekeUne 
canla baıla hizmet etmlı 

bir oıshıtyettlr . . 

Tayfur Sökmen. tahı1ltnl 

bu hnvallde yapmıı ve ken· 
dl çtftlljinde ziraatta uirav 
mııtır. 

Tayfur S&kmeo; istik· 
ili mücadeleıtnfn baılan· 
ııcından ıt ıbaren ve mtl · 

li dava uirunda muhtelif 
cephelerde ve tahalardıs bil. 
ful çalıımıt bir vataaperver· 
dır. Bundan ıonra kendfılnl 
Türkiye BüyGk Millet Mee· 
liılnde Antal1a mebaıu ola
rak ıörGyoruz. 

Tayfur Sakmeo; Ata. 
tdrkün, Tlirk mtllettnln 
ve Hataylıların Jtlmad ve 
muhabbeUnl kazandıiı ve 
Hataylı olduiu için Hatay 
devlet reıılljine mGtteftkan 
ıeçtlmııur. 

Cumhuriyet HiikOmeUnln 
bu nıuvaff aklyetlnl tebrik 
•derim. 

Fınl&ndtya _ Türk milli gü rlne M111r hükümetl , FditUn atlret relıf Muıtafa Paıftom 
hududuna aaker ıevktnt ka otludur. Büyük babaaı ı•t ı d y h d• Al h 

reı takımları araıında ya 
pılao Grcko Romen milıaba · 

rulathrmııtır. Mmr . Ftltı · 1826 da M11ırlı lbrablm a y a a U 1 ey -
fltatürk 

Atatürkt; 
ISTANBUL -

. 
kıumı takımımız 3 4 k.a 

zanmıfhr. 

ttn hududu, ıtmdlye kadar Paııya kartı bu havaltyt 

~.:: ~~::r::: =~~:.::::::~ - ! :.::.~f:~mi:lllil~~:n :~;~:: tarhğı s i d d e t 1 e ndi .. 
Ynkaek ıevk ve lda. 

renııle b6yük mtllett-

._lıln bir hizmetinde Ulu 
Şeffmfzln iltifat ve teb ~ 

Baıvelctl Celal Bıs ) ZH, Da· 

ı 
hllıye, Nafıa, Ztrıuıt, Güm 

rük ve İnhl1arlar Vekille · 
1 rl de mOıe. bakalarda haın 

Dal diyeOrduEncüme 16 Jeşrinmelden itibıüil iıalyın mekteplerine Ya-
• • ~ hudi talebe ka~ul a~ilmiyıcek. 

tlktne nail olmakta bizi, hl · 
ııaa için tasavvur edilebilen 

bulunmuvl ardır. 

Yarın iki milli takım ara
sında ıerbeıt ıüreı müss . 
bekaları y pılncaktır . 

ı nde iz a h .a Verdı.. Roma, 3 (Radyo) hal· -

-------- -
edn büyük ıaadete ulaıtır 
ınıı . 

Cumhuriyet HüktimeUnln 

)Ürekten relen minnet 
le tilkranlarmı arzeder, ıon · 

Habeşistanda 
Vaziyet. 

f ransız başvekili, bir taanuz halında Çtkos!ova~yaya 
yapılaca~ yaıdım vaziy.eti üzerinde ~eyanatta ~ulundu, 

'Uı ballılsklarımla en derin 
tlıl11ıl~rlmlo lütfen kabul 
b Uyurulmaaını iıtlrham ede 
tl111 . 

Roma, 3 - Musao 
ltnt don Habıtıtanm aı · 

keri kumandanı General Ka· 
valieroyu kabul etmtıtır . Ka· 

valieronun Habeıtıtanda lt t 
vaziyet hakkında verdiğ i 

lzabet, memnuniyet baht 

Parlı, 3 (A.A.) - Alınan 
malumata göre Baıvekll Da· 
lodıye ordu encümeolndeki 
izahatını üç kıgma ayırmıı 
hr: ilk kııımdcı Baıvektl , bey· 
ndmilel .,niyetten bl'\hıe · 

derek halkı telaıe vermek 
istememekle beraber bu va. 
zlyetln ciddi olduiuou ıöy · 

lemııttr. 

Baı~ekıl 

(ela/ 88yar 
Ankara, 3 [A.A .) - Baı · 

~-ı'91cU Celal Bayar yanında 
•rlclye Vekili Dr. Tovffk • ıörfllmüıtür . İkinci kısımda Avrupının 

6 EylUI Kurtuluş Bayramı Büyük 
lezahü a ıa ·Kutl nacak .. 
8u Mesud Ve Çok Sevinçlı Günün y,[dönümü

nü Katlama Proğramı Hazırlandı •• 
h 6 Eyla\ kurtuluı bayramı 1 
'tırhkları devam etmekte · 

dır K · utlama komitesi bay · 

''°' btt IGnüne ald proğra.mı tea-
etrntıttr . 

l Bu ıevioçli gün, halkımı· 
1 'b coıkun tezabüra.tile kut · 
'11'caktır. 

fi 11 :ıırlaoan proğramı ya 
~., 

oruı : 

ı 6 Eylul salı günü 
''•t 1 tta 0.30 da subaylar, 

elburlar halk cemi · htl 1 • 

er, ıuker, sporcula r ve 

:elctepler Cumhuriyet ala 
•tıda 11.1 ll'U!Tkllerlnl almıı bu-
"•caklerdır . 

a T .. ekküller ve mek 

Gcçuı ıenel<l bı1yramlarda11 bir intiba 
rcr oraba veya otomobille rel ıı l tebrtkah kabul 
als ya ffllrak edece !derdir cektir. 

"3 - Saat 9 .30 dan 1 O oa 4 - :Saat 

ede· 

8 . Da/adiye 

ıtlib l arı aruında btr mu .. 
kayeıe yapmıf, ltalya Ye 
Macarlıtanın halihazırdaki 

mevcutlarlle gizli harp kuv· 
vetlerlnl söatermtf, Fransa, 
lnalltere, Amerika ve Çe· 
koılova.kyaya kartı yapıla · 
cak muhtemel bir taarruzda 
harekete geçecek kuvvetler 
h"kkmcla tahminlerde bulun· 
muıtur. 

Üçüncü luınmda bat vek!l 
st!ih lmalAh ~e dcrplf edt 
len proiramlarm tatbikinde 
elde edilen neUc "ler hakkın
da fıohat vermittir Daladı · 
ye. 40 eaatl ik hafta kanu · 
nunun yeni ahkamı aayeıin-
de imalatın artacaİmı ve 
malzemenin kom~u memle 
ketlerfnkine yakın bir hadde 
çıkanlacağını kaydetmtıur. 

Kendlılne ıorul~lD bazı ıu· 

"allere ce•ap vereD Bııvekll, 
.bava mldafaaıı ••llaııa41a 

ya kabines i, dün ıaat 1 O 
d ıt Mueııolıntnln rlya11tlnde 
toplanmıı ve iki buçuk aaat 

müıaker<· ler ~ devam ederek 
mühim meıe\eler etrafında 

tedktkat yapmııhr 
Muasolininln teklifi üzeri

ne donanma, hııva kuvvet· 
lerl ve Pantelarya adasını 

a lakadar eden bazı huıusat 
koouıulduktan goora , kültür 
bakımının . Yahudiler h a k 

kıaıdak• ı iy ı haaı okuomuı 
tur. t.Su li yıhndn; birincı · 
teploln J 6 DCI 8ÜDilnden 
ıoora hiçbir Yahudi ıenclnln 
ltalya.n okullarında kabul 
edılmiyeceğt ve üulveraite 
ila sair okullarda profee&r· 
lük ve öAretmeolik eden 
Yehudı ler in vızifelHloe ıon 

verı leceil koydolunmakta. 
dır . 

Roma, 3 (~ A.) 
nl ajan11 blldiriJor: 

Z>tefa· 

Dün B. Mu11ollntatn riya 

tahakkuk ettirilen terakki 
yatın ehemmiyeUnl tebarüz 
etUrmlttlr Sıllh11z müdafaa 
hakkında d a bütün kıtalann 
ga ~ maakeler lle mücehhez 
olduğuuu , fak at ı l vll ahalinin 
muhafazıs sı için alınan ted 
bit lerin bi r an evvel tatbiki 
l i.zım geldığınt söylemtılir . 

Komünıst mebuı1ardan 
Coma vln , kırk s at hk haftıı 

kturnnu h ll kkındaki hükme 
ıtl ra z ettiğ inden bu müda 
hale tlddetli bir mOnakaıa 

te .. ltd elmiftlr. 
Dal d iye, komOniıt l erl, 

keod aln l em le aıoıf1 oa mu · 
arı z göste rmlye matuf olan 
bu ruünakata dıın nzgeçrnl 
ye davet ederek amelenlo 

( Sonu lldaej •1fAda ) 

B. Muısolirıt 

ıetlnde toplanao Nazırlar 

meclııt eıdlmle fU kararları 

almııtır : 

l · Kinunuıaol · 1919 
tarihinden ıonra ltalyada, 

Ltbyada ve Ete mCiltemle· 
kelerlnde lk&mete baılıyan 

Y ahudf arkına menıup ya 
bnncılarıo vaziyetleri eıalı· 

dakl tarzda teıblt oluomuı· 
tur: 

Bu kararnamenin neırt 

tarihinden itibaren yabancı 

Yahudılerln lta lyada, ltbya· 
da ve Eğe müıtemlekelerln · 

de ikamet etmek üzere yer . 
leımelerf memnudur. Buka· 
ra rnameye göre baıka bir 
dine ıalik dı!hl ollll her 
dctsl de Yahudi ana Ye 

babadan dofan klmıe 

~ahudtdir. l Kaouousanl 
1919 tarihinden ıonra ltat · 
yan tabiiyetine "•bul edil· 
mit olan yabancı Yahudtlertn 
ltalyan tehliyetl hukuku h 

kat olunacaktır. Bu karar · 
na menin neırl tarihinde ltal. 
yada , Ltbyada ve Efe mOı · 

( Soau •W...• ,.,facia) 



SAYFA: 1 

Genç Kadınları Teshir Eden 
Bir Komiteci: Mihaylof .. 

-
Hükumetin tazyıki üzerine Bulgaristandan ~oÇ'n ~u nıüt· 
hiş ~omit~ci neler yaptı ve bu gün nP. ~alde bulunuyor. 

"Vantçe Mahaylof, daha 
çocukluiuodanbeıl, komite· 
etlik bakkıoda yazılmıt olan 
htkayelerl okumaktan hoı 
lanıyordu. Onun ateı 1ı tabi 
ati, bu ef aanevi yazılardan 
gıda alarak inklıaf etti. 

Mtbaylof, 18 yaıında ko 
mltecllıie baıladı ve daha 
ilk zamanlarda kendtol ta
mthrarak muvaffakiyetler 
göıterdl . O, komlteclllğe in· 
Utap etmekle l:.:eraber, !:iof 
ya ünlverslteı!nde hukuk 
tahıtltne devam ettl ve tah
ıllfnt bltirdj 

Mihaylof, tahsilini b!llrln· 
ce, 1920 ıeneıinde mevcu · 
dlyetlni komltecillğe hasret
ti ve Alekeaodrofun baılıca 
mua vhılerlnden oldu. Sonıuz 
ceaaretf, dehıetlı gaddarllğı, 
ıulkudlerdekl mahareti ıle 

ıöhret alarak çabucak ko
rnttecller içinde reiıler ara · 
ıına girdi ve Aleluandrof 
katledilloce, ooun yerine 
geçti. 

Mıhaylof, reis olunca ic 
raat olarak Alekeoodrofu 
öldfirttüğünü zannettiği Ge 
neral Protegerofu öldürtmek 
oldu. Bu hareket, muhtelif 
komitacı teıkllitı arasında 
intikam f aclaeına cereyan 
verdi. Bu emıalılz tedhtı 
haref<etlnde Mihaylofuo bfz. 
zat ltUrak ettlil ctnayetlerln 
HJlll 2000 kadar tahmin 
edilmektedir. Onun bilva-
11ta öldürttüğü adamlano 
lıe, 3000 kadar olduğu rl 
vayet edilmektedir. 

Kanlı icraattan sonra: 
Mıhaylof, bu kanlı tcraa · 

tiyle, Makedonya gençliği 
(berinde büyük bir nüfuz 
temin etmlıtl Bılhaeıa Ma
kedonya kadınları onu, ta
panırcaaına ıevlyorlardı. Mi 
baylof, kadınlar üzerindeki 
nüfuzundan da latıf ade et· 
meılnl bildi. ve onlardan 
birçoğunu ıulkaadlara sevket 
ti. Bunlardan biri, çok dil
ber bir Bulgar kızı olan Ka. 
terin Koıtantınoftu. Bu kız, 
haatabakıcı olduju fçin le· 
davı edilmek üzere evine 
gelen Trozanof iımlode ya
ralı bir Bulrarıo, Mlyahlof 
taraf tarlarlyle vukua gelen 
bir vuruımada yaralandı§mı 
anlayınca yarahyı yatırdık

tan sonra, meaeleyl gidip 
Mıhaylofa haber verdi . Mı 
haylof lıe, derhal hükmOnü 
verdi: 

- Bu adarn.ın vücudu or · 
tadan kalkmalıdar. 

Genç haıtabakıci, evıne 

döner dönmez, dojru yara
lının oduına ııttl ve taban 
cuını çekerek yarahnın en 
eeıine Qç kurıun ııktı . 

Katerin zabıta tarafından 
yakalanınca: 

- Ben, komiteden emir 
aldıiım için bu cinayeti ıı
ledlm. lıtereenlz beni idam 
edeblllralnfz 

Dedf. Bu ıenç kız, btll 
here, avukatına eöyle bir 
itirafta buluoclu: 

- Mıhaylofun bakııuıda 
6yle bfr manyattzme kuvve
ti var ki, ona mukaYemet 
etmenin lmk&oı yoktur 

Mtbaylofun te.lrt altıad 

cinayete ıürüklenen Bulgar 
kadınluından biri de Marya 
Büneva o ldu . 

Bu kadın, çok 1rüzeldi ve 
bir Bulgar zabltlyle evliydi 
Evinde meaud bir hsyat sü 
rerlıen, bir eün Mihayloftan 
bir suiktud emri aldı. H iç 
tereddüt etmeden ıakin yu 
vuından ayrıl d ı ve Sırblsta 

nın bir kasabasına gitti ve 
· ıutlcastl yapıldıktan onra 
haırektttinden plıman oldu, 
kendi canına ı ıydı. 

'ihaylof un son seneleri. 
Mlhaylof, 1924 seneılnde, 

komite t oktlltının b tında 
bulunan Teodorof Aleksand· 
rofun katllneen itibaren reis 
o1unca. Makedonyada, ko 
mltectlıft bQsbütün alevlen 
dırdı Umumi hupten eonr" 
Balkan memlehetlerl nizam 

ve asaylfterlni kaybedince 
Mıhayfofun liudreU büsbü 
tün arttı 

Nıhıtyet, Bulgar hükumeti 
1924 de her ne bahuına olur. 
ıa olıuo komftectllfl imha
ya karar verdi. Ortalıkta 

devam eden kargaıalıldan 
istifade eden Mıhaylof ıe 
nelerce, t ldbattan yakasmı 
sıyırdı ve taraftarlarından 
miirekkep bir çelenin baıın
da bütün Bulgaridans dola
ıarak köyleri dehıet içinde 
bıraktı . 

Mıbaylofun aleyhindeki 

takibat htç gevıemeden de· 
vam ettlğı fçln , taraftorlan 
yavaı yavaı azaldı . O, böy · 
le bir vaziyette kalınca ha 
yatının tehlikeye girdiğini 

anladı ve nihayet Bulgarlı. 
taod n kaçmaya karar ver
di. 

Mthaylofun ıöhretl, çabu 
cak parlamııtı; sukutu da, 
yine öyle ıürath oldu. Ma 
kedooyadakl eekl arkadaıta
n avdetlol özlerken o, bu· 
gün, para11z ve ümitsiz Po
lonya yo 'uodadır. 

Polonya hükumeU. Mıhay 
lofll, pek az bir ikamet mü· 
ıaıııdeıl vermtıtlr. Eski ko 
mltecl, burayı da terk etme · 
ye mecburdur. Bakalım onu 
kabul edecek hangl memle · 
ket olacaklar " 

• 
1 

di 
de 

o 
(Baıtarııfı birinci tayfada) 
milli müdafaa için kendl11n 
den istenilen gayretin ıebe 
bina aolıyacajını beyan el · 
mittir. 

Baıvekıl, 1936 ıeneslnde 
kabul edıl~n dört senelik 
ıtlahlanma proğramıoı nor
mal bJr ıektlde tatbık edtldı 
ğlnl ve bılhona ordunun 
motörleıtlrllmeal huıusunda el
de edilen neticelerin ümfclln 
fevktade olduğunu temin t 
mittir . 

Huıusi endüıtrloln muh 
telJf ıubelerfnde vukua ge· 
len bazı ıeclkmclcr doiayl · 
sile bük<loıcl fazla mesaiye 
müsaade ehnlye karar vcr
mlıtır. 

N tice ol rak Dll adiye 
d mitti ki: 

TORKDILt 4 EVLOL 1938 

ita/yada Yahu· 
i Aleyhtarl~ğı 
Şiddetlendi .. 

[@,=============================================!@ 

1 

4~ • ' H aıeıtLıeRm • 
1 

~i==================================::.:========~ 
(Bııftarafı birinci sayfada) " 0 

temıek~ıerınd e oturmakta I Yüksek Tahsil 0 EylulKurtuluşBayramıBu-
olan veyahutta 1 ltanunsanl 

1 

~ b 
1919 tarıh•nrlen•onra bura a e e uru- yükTezahüratlaKutlanacak· 
larda ikamete bailamıf olan T / f 
Yahudi ırl\ltıa menıup ya mu l op an ısı. (6eıtarafı birinci sayfada) ' !ÜVarl müfrezeil 

hancılar bu kararnamenin lıtanbulda tahsilde bulu· tür k parkı yanında 21 pare J C - Jandarmft 
neırt tarihinden itibaren altı nan vilayetimiz gençleri ge· top atılacak ve ilk topla be· O ·- Poliı 
ay zarfında buralnrı terk çen yıl "yükı~k tahsil talebe raber bir süvari müfnzeat E Mektepler 
edeceklerdir. Bu m6ddet zar· kurumu" Rdı altında bir te· Kolordu çeımeılnden ıou ıiir F Pattı lttfkılıih 
fanda bu mecburi yete teba ıekkül meydana geUrmlıler- at le ılerltyecek ve küuü 1-1 - Sporcutar 
tyel etmlyt'nlcr müddetin dl yanındn elleri bağlı bulunan 1 1 - Cemiyetler 
hltammd hudud harici olu Kurum azuı geçenkl top - Balıkeatr tlmeallntn ipler\ 1 l -- Mılli ıüvariler 
nacalclardar lantısmda tefekkül merkezi· bu müfr~ze kumandanı ol1tn ı G Esnaf teıekküllerJnf 

Tuvfp edilen diğer bir nln Balıkeıtrc nakllnt ka· ıubay tarafınden keılldtkten temıll edP.n otomobil v• 
kararnam~ye göre evlenmft ruloıtırm:ı ve nize.mname· ıonra direğe Tftrk bayraiı ıırabnlar. 
olmak devlet memurlormm sinin te11btti için de bir encü· çekilecektir. Umumi ve hu 8 - Alay sıra ile Mılll· 
yOkıek derecelere terfi et· men ıeçllmtıtt. sud bütün binalar, mafa:ıa· kuvvPtler ve Anafartal•r 
meal için mecburidir . Bazı Evvelkt ınn bir kongre l~r ve evler daha önceden caddelerini takip ederek es· 

11mf memuriyetlerde otuz daha yapılmrı, ha:ıırlanan hazırlamıt oldukları bayrak · ki hükumet önünde daiıle.· 
yaııoı geçmfı olan bekarlar niza mnome okunarek umu farı tik top ıeıl üzerine aça· caktır. 
hiçbir suretle terfi ettlrllmt mi h eyetce onaylaomııtır cak ve yerlerine uacaklar "9 - Öğleden ıonra '"at 

tarafınd•O 
tertip olu· 

yecelttlr. Reımi ve huıusl Müteakiben de merkez idare dır. 16 da Halkevl 
idarelerde çelıııtn kadınla heyeti. fıtanbul ıubealntn 5 Ba~·raiın dtrt>ğe çe- ıtadvunıda maç 
rın nlıbett yüzde onu ıeç· idare he)'cti ve Ankarııı aja kılmcıtnt müteakip bando nacaktır. 
miyecc~tlr. Devlet tdsrele· na seçilmlıtır Merkez idare lsttklal martını çalacaktır . 10 - Gece 1aat z l de 
rfnde çalııanlar için ünlfor . heyetıne ayrılanlar ıunlar 6 - Kurluluı tlmıali olan fener alayı yapılecaktır. Bu 
ma mecburidir. dn: mektepli kız kürsüde bir alaya halk, mekt~pl~r. ıpoJ" 

Harp hukuku için daimi BB. Naci Kodenaz, Tev· ıöy lev verecek ve bu cular ve Parti teık&JaU 
bfr tıtııare komlıyonu teıls f ık Baıaran, f eyzl Söze· ıöylevl belediye reisinin nut· ittir Ak ederek belediye önüo· 
oluomuıtur. Ganalm mahke ner, Sadık Deniz, Sırrı Yır ku takip edecektir . den hareketle Anafartahır 
melerlnln usulü hakkrnda calı, Kemal Önder ve Bo. 1 - Söylevlerden sonra ve Mtllikuvvetler caddeııol 
kaideler tublt edilecf·k ve Pireye Sağlıkçı , Ankara ajanı geçltreemlne aıağıdakl ıe- takiben Ha1kevl ve yeol 

olıırak B. Müçteba, ve İstno kilde baılanacektır: hükümet önünd~n. uzuo dö· 
bu ıurctle alakadar yaban-
cıların hakkı çabuk bir ıu -

rette tanmacafı gibi, mlili 
menfaatler de aynı zaman· 
da da.ha iyi bir surette ıi · 
yanet olunacaktır. 

Dahllfye nazarettne mer. 
but bir ırk demoğrafyaeı 

yüksek konseyi teali edtlmlı· 
Ur. Bu konseyin vazlfeel 
ahahnin f a~lalaıması ve ır -
kın sıyanet ve müdafae11 
ile alakadar meıelelerle 

meıgul olmaktır . 

Roma, 3 (Radyo) - lıalyan 
matbuatı; ltalyanm, Yahudi 
ler hakkında aldıfı tedbir 
leri haklı göltererek uzun 
makaleler yazmakta ve bu 

glbt tedbirlerin, vaktiyle 

bul ıubeıt ıdare heyetine de: A Bando ıemeden belediye önOne ge· 
88. Sıdkı Yırcalı , Enver B -- Kıtaah aıkerlyc ve llnecek ve alay buHda da· 

Çavuıotlu, Muammer Yaea, iılacatır. (Portt ve halk ta· 
Ah Cumalı ve Bn. Tür~iin /DtL rafından yapılacak fener al•'" 
!fomer ecçtlmltlerdlr. yına Ha.lkevt bandosu ııtt· 

-···-,,... .... _ Güreş rak edecektir) 

'lkokıı//ay B / k 1 l - Umumi ve huıu•1 
irine ' İ bütün binalar gece ıııklarf• 

eft ·ş Müsabakaları. •Ü ıenecekur. 
Mıntakaları. to - l l Eyluldc Anka flu~2 o-g~:,~:::ü~~n:.::::: 

Vtlayetfmlz ilk öAretim lı · rada yapılac - Türkiye da beledl)'e tarafından bir 
pekterlerlnin tef Ut bölge· Grako Romen güreı birinci · de gardenparti verilecektir· 

feri Kültür Bakanlılmden liklerloe lttirak edecek olan 13 - Eıki belediye md" 
tasdikten gelm!ıtır. 56 kiloda Ahmet Gtder, 61 daomda, Cumhuriyet alarıuJ· 

Buna göre, vilayet okulla· ki loda Ahmet Göker , 66 ki · da, Parti ve belediye önlerıod' 
rı dört mınhkaye ayrılmıt . loıJa Ahmet Alp, 72 ktlod gece davullar çalacak ~e 

. Muıtafa Karabulut, 79 kilo muhtelif milli o•unlar oY· 
tar, tık öğretim hpekterle· ~ 

da Selman Boğuıkan. 87 oanarak e~lenceler tertlP 
rlnden 8. Sırrı Oymak mer ı " 

kiloda brahtm Tutvur, alır olunacah.tır. 
kez okullarından dört, mer· sıklette Şerif Üoaldan müte- ___,,, 

Londra ile Fransedıı da keze boğiı 19 köyle Balya §ekktl l>ölremtz güreı takımı ___...,, 

alındığını ılitve eylemekte- ve Suıığırlık kazası okulla Bur.ııaya gltmtıttr ~STAH'Ul RADYOSU 1 

Aınerlkada ve hatta 

dlrler. rını, B. Zeki Ülke merkez· Orada Bahkeai~, Edirne, . D ~ 
ltalyan aazetelert, Yahu· den Oç okul. Dursunbey, Kuklarelı, Tekirdağ. 1:ıırıit , 

dtlerln ıenelerden beri hal- Sındırgı kazalarlle merkez Bilecik, Çanakkale ve Bur· 
yanların tılerlnl gasbettık- köylerinden diğer bir iu mı· sadan mürekktp sekiz vilayet 

' terini ve ltalyaya daima mu. nı, B. Şükrü Arda Bandır· güreıçtleri ara11nda şeçme 
zır olduli larıoı kaydeylemek ma, Gönen, Erdek, Manyae müsabakaları yapılacaktır . 

4 - EylUI - 1938 Pazar 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 

12. 30: Plakla Türk pııJ · 

s i klıl. 12 50: Havadis. tJ.05: 
tedlrler kazaları ilkokullarını, B Mu . Bir ayndan beri devamlı 

znffer Ayvalık, Bürhaniye, ontramanlarda bulunan gü 

c 
• 
1 • • 

" 'Frao89. fçln takip edl· 
lecek iki slyaeet vardı: Ya 
taahhütlerin ifasını lemin 

ederek büyük bir devlet 
olare.I' kalmak, veya harici 

hidiıelerle alAkndar olmıya 

rak bir nevi bitarafhkla ık 
tıfa etmek .. 

Fran1a bu iki ılyuetten bl · 
rlnclıinl terclh etmııtır ve bu· 
na devam etmek taıavvu 

rundadır. fak t bu ılyaset, 

hükumetin kartı koymıuı 

lazam ·gel~n bazı ihtiyaç} n 
mQste!zlmdlr. Bu aly eti ta -

kip etmek lmktıoını bulmak 

içindir iti hOkümet hllhaua 
fazla mecal ile fatih alatı 

rtırm k IAzım geldiği ka 
naatfnc varmııtır." 

Edremit kazaları ılkokullurım reıçller mtzln Buna seçme 
teftiıten geçlr~cekUr. 1 i d i · ı er n e yl netice 6 acaklara 

B . Sırrı Oymakla, B. Ze · ku~vetle muhlemeldiı 
ki Ü.ıken in tefdt merkezi Ba 
lıkcılr, B. Şükrü Ardanın 

Bandırma, B Mu2 afferln de 
Ayvalıktır. 

Aynca ıtajyer olar k tayin 
edilecek bir lspekter de kül 
tür dlrcktörlüğünde büro it 

1 

fertle meıgul olacaktır 

Kurtuluş up sı maçlan 
6 Eylul kurtuluı bayramı 

münuebettle Hrılkcvl mer· 
kez kulüpleri araeında bir 
maç tertip elmiı ve ıalıp 
takıma verilmek üzere de 

bir kup" hoymuıtur. 
Kurtuluı kupuı rnaçlorı 

na bugün baılao!lc11k ve 
Yurd - Blrlilt hkımları kar 
ıılaı cahtır Bu maçın gali · 
bl tle de 6 Eyldl günü ld· 
mangücü ar ıunda ıon m ç 
y pıl c k ve g llbe kup 
hediye dil c ktlr. 

Av saçması ve kurşunu 
ucuzladı. 

İnhharlar tdareeincc snç
ma ve av kurıunu ftatların · 

da yaıulan tenzılitın tatbl 
ktne bat la.nalmııtır. Yeni ta
rifeye göre av malzemeal 
utan bayiler kurıun ve 
ıaçrnayı kırk kuruı üzerlndEn 
ıatııa b ı1a mıılarrlar . . 

Mmanoucünün ytlhk top. 
lantısı. 

ldmangücü bugüo akıaru 
eaat 21 de kuldp btnumJ 
toplannrak ıenclık kongresi· 
nt yap c k ve yeni ıclare 

heyetini 11çec•kllr. 

Plakla Türk muılklıt. 1 J.30: 

Muhtelif plak neırlyatı. 14: 

Son. 
AKŞAM NEŞRlY ATI: 

ki' 18 30: Plakla danı musl 

ıi. 19: Keman Konıerl: JCol1 
ıcrvatua r pı ofeaörlertrıdel1 
Ltko Amar, piyanoda B•Y'" 

ı · Sabo 18 ocl uır koaıpoı 

törleri: Vıvaldı , Lökler, ye· 
40· raçinl &erlerinden. J 9 . ' 
20· Danı muılklıl (Plak). ' 

Saat nyarı: Grenvlç r.uatha ,.,. 
oeılndeo oeklen. Settar go 
mükçü ve arkadaıları ta'' · 
f ıodan Türk muıiktıi °'e 
halk ıarkıları . 20.40. Ha.-' 
raporu. 20 43: Ômer Rfı;I.\ 
Doğrul tarafından f\raPç' 
ıöylev 21: Saat ayuı. oı 
keıtra . 21.3:J: Akile ve ar,: 1 .. ,,. 
k d~ıları tnrafmdan ° J 

musikisi vr. halk ıarld~~· 
22. r O: Ajırnı h berlcrl. 22· , 

la'1 
Opera ve optu~t parÇfl , 

1 (Plak) 22.50: Son hnbcrlc 

1 
01•· ve erteel ennon proırtl 

23: Saat a arı. So 
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tiukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. Bey lmilel Hadis ler 
İcrayi Cebri - Umumi Kaideler Karşısında A nerik • • 

YAZAN: 

Avukat Kasun Sami Pa11lı 
112 -

V •zı kanun aile yuva11 -
nın bir takım aademat ve 
•areıntı ile 1ıkılmama11 emel 
'e tayeıl ile kara ve koca 
''••ında tabaddüı eden ma· 
li ve hukuki ıhttlifın hal 
Ve fasla fçln mahkemelerde 
Ufrıtıp dfdftmelerlne mey 
dıın vermemete azimdir. 
Çünka bu aJbl uf ak. tefek 
jL e , 
qtlJif tevali ettikçe karı ve 
koca araıındakl muhabbet 
Ve •adallat günden güne 
llıevcudıyeliol zayi ederek 
hır gün ayıılık veya boıao 
ll'Ufa müncer olur. Binaen 

~ •l~yh bu maluatla [karı ve 
oca evlenmenin devamı müd
detınce kanunen muayyen 
•hval harfciode yekdiğerlne 
~•rıı cebri icra talebinde 

ulunamaz. Kanunen cebri 

~ra caiz olan ahvalde daht 
•rı ve kocadan birinin diğer 

taraf Jüz6nden ufradığı zi 
Yan o taraf haklu ;. da lfliı 
~eya •emereılz kalan haciz-
cr cari mahrumlyet1erln 
tn• 

m a z . 

Cebri icra lacı hepsen hız. 

ytk ve lflh yoltle takiptir. 
Borçlunun hapıen tnzyıkl 

icra ve tflh kanunumuzdan 

kısldırılmıı olmakla cebrt le· 

ra keyfiyeti h s clz ve tfllsa 

münhaasr kah)·or Şu kadar 

var ki . 166 rıcı m1tddede gö · 

receğlmiz Yeçhile karı ve 

kocadan biri aleyhine 3 ncü 

bir ıalus tarafından le 

raen takibata baılanmıt olur· 

sa diğeri kendi hakkından 

dolayı hacze nya ifliı ma 

&Hına ittirak edebilir. Bu ci 

hetleri 167 ve 168 rıcl mad· 
delerd~. ber tafıil göreceğiz . 

ibaret kanuniyed~ki [ev 
lenmenln devamı müddetin 

ce) kaydına nazaran cebri 

icra yoluna müracllat edile 

memek ancak evliliğin baki 

olduğu müddette münhuir 

olup evlilik boıırnnıa sebe -
bıle mürtefi olduktan ıonra 

YAZAN : Pıyer D~rrı i nık 
"B. Korden Hull ve k u% 

veltln nutuklnra Amerikan 
po1iUkanoda bir dönüm ook· 
tauna tıaretttr. Alman ve 
İtalyan eazete\erl yanılma 
mıılardır ve Almanya ile 
ltalyada gazete demek hü 
kü'tlet demektir. 8irleı ı k 

h Uıte lz ım olmaz. J ibaresini 
•vı bulunan 165 ncl mad

de Vaz olunmuıtur. 
bu mernnul)iel de 
olur. 

kalkuıt• ' 

Devletler gerçi bir az mü 
teazıımanc olan fr.flrat ıt 

yuetinl h~nüz leık ehnemtı 
de-fıldır ve henüz Amerika 
nın megul •domll!rı oldukça 
yukarıda n vr.: uzaktan ko 
nutmııktadırlar. Fakat niha· 
yet V aıingtonda Leıeri olan 
hiç bir ıeye Amerıkanıo la 
kayd kfklamıyııcalı preoılbl 

ortsyft lrnnulmaktadır. Hatti 
daha fazlaH yapı lıyor 8 
Runeltın Kanadaya atd ima
rı yalnız Kırnadftyft münha 
11r değtldtr . Bırleıtk devlet 
~er yabrrncı bir devletin Ka· 
nadayı tehdıd etme~lnl ka · 
bul etmiyor, f ak11. t buna ha · 
karak yabancı bir devletin 
Avuıturalya ve Yenı Zclin 
dayı tehdıd etml'tıfnc de mü· 
saade etmlyf'Cf'ğl ittkardn · 
Bu ihtarın Almanya ve hal · 
yaya kartı olclu§u · kıı dar, 

Japon) eya kerşı da kıymeti 
vardır . Ahk&.mı sabıka alle birli 

iıoıo ve bu birlikten mun· 
taı,, rnaddi ve manevi aa 

:det ve menfaatle zerre ka ' 
h ıır ali.kadar olmıyarak aa · 
1P•lz ve hlmay~ıfz bir hal · 

de k Çocu oyuncağı gibi he 
inen bozulup yıkılan bir yu 
Va idi. Bu yuvanın bütün 
llletanet ve resonetl kocırnın 
ietek ciddi ve geu•lc §aka 

~e ıcrekıe l<erheo ben ıenl 
0tadım ıı bı u'uorta ağ 

~•ndao fırlayan btr kelime 
''tuında mildhlt bir hare 

~etiarza tutulmuı çürük 
hır bina gtbJ derhal çöker 

İ' hakihelike ıerilfverf rdl. 
ite bu yüzden de hatır ve 

~~Yale gelmiyt"celt derecede 
11 çok felaketler } ü2 1ıöı · 

ter · d it 11 ı . Şayanı ıükraodır ki, 
tounu medeni, atle birliği · 

ili tahtı himaye ve rnuha 
:•zaıına a lmak ıuretile bu 
•cayıa bir ıeddl ahenfn çek 

:'ıtır. Bu ıuretle kl karı ve 
0 ca araıında haaıl olacak 1 

:f•cık blr ihtilafla bıle ali · 
b lldar olarak derhal telıfl 

'Ylo ve temini tıaadellerl 
'•babına teveasül etmekte
dir. 

Evlılliln devnm ı müdde 
Unce kan ve kocadan biri di -
ğerinde olan alacofını bir 
üçüncü ıahıa devir ve tem · 

ilk ehe bile üçilncü ıahıa 

dahi cebri icraya rnürtJ.cftal 
edemez 

lıbu maddenin tkfncl f ık· 
rasına gelince: bir i diğerine 

karıı borçlu olan karı ve 
kocadan biri mucibi haclx 

emvali bulunamamak veya 
tf liı etrntı olmak ıtbi bazı 

hukuku medcnlycden mah 
rumlyett icap ettiren ahvali 

da.hl istilzam ettirmez. Şunu 
da arzedeylm ki, bu uıul ve 

kaide mutlak değildlr. Sebep 

ve keyfiyetin tebeddülü ile 

deiltebı l ır . Neteklm gelecek 

olan 168 ncl maddede gö· 

receilmlz gibi: kanuni veya 
kani mal ayrılığının tenflzl 

tçio her zaman cebri icra 
t alt!p o?unablllr. Muke dder 

nafakanın tahıilt hakkında 

dahi lcı o ve ıf laı kanunu 

nun 344 ncü mrıddesln 

de nafaka vermcğc mahkii.m 

olup dil aöstnllen ödeme 
ıartlarına rlay~t etmlyen 

İngilizlerin a~dmda Amerika 
Hııtta bu ıözüo ıumulü 

üç domioyonun nh:ıııını bt · 
le aıar . H. Ruı.vclt, fngihz

lertn tecavüze uğramaııo• 

Amerikanın tehammül ede
miyeceğınl söylemfı değildir; 
f akal ~özler indf'.n bu netice-

ye vıuılnuuı bıle roümkün• 
dnr lngiltere de 1-ranaız ·tm
parAlorluğuoun doıtu ve 
müttefikidir, Londra ve Pa
rlt, ıulhu rrıuhaf na fçin bir· 
likte hareket etmekte ve 
birlikte konuımaktadırlar. 

Hu değiııkltk çok ebem · 
miyetltdır. ÇüDk6 Amerika· 
da infiratçılık politıkuı çok 
kuvvetli görünüyordu. Doi· 
ruau dünya harbinden berJ 
Vatlngtondan 1917 deki mü
clahaleal eenumdakı aynı h is 
ve zihniyette değildir Bu· 
ouola berab~r ehemmiyetli 
veya ehnnmiychlz bir ıüıü 
vakıalar lsbat edl)•or kt, Ame 
rll<a Avrupa tı l er l oln ı,uı 

ııklığında n Ye aı zettlğl tl"h 

Ukelerden endfıe duydu . 

Hadis&ler süratleniyor 
Fokat, 1933 den bert hi

dııeler o kadar sürnllcnmtı 

b Kanun karı koca arasında 
Ukukı ve mali hu&I olan 

borçlu alacaklınm tikayeli ' tir ki. Avrupamn trejedfsl 

bir ihtıllfıo hemen me.hke· 
llleye akiı ıle karı kocanın 
llıahkeme nlonlar lnda kar· .. ,, 
Ş lttıa11 luaftarı değildir 

'Yet bu hal aayr1 munta · 
~ .... b b !r ıektlde vaki olur ve 
:r taraf mahkemeden haklı 

0 
'""k almıı olduAu llimı 

~~•kh icraya •.az tle infazı 
bt tblnde bulunacak olmaa 

c:~çlu olell taraf haklr.ında 
I tı icra tatlyemez. İstemft 

0 
&a icra memuru bu talebi 

:•d eder. Şa yed rcd etrı1e:ı de c:,,, b 
•I " ııtamıt be icra rcl · 
hpılan haczi felc ve mu· 

•tnd ti enıo iptaline kanr ve· 

1 t Bu rnOnaacbetle de borç· 
d'r kanununun 132 nci mad· 
e,ı nıucıbınc~ karı koca 

''•••nd-kı hak ve alacak 

la ealdt el· 

üzerine tedk ı k mercii tua - dtyebileceğlmlz keyfıyet Ame-

fıDdan btr a}'a kadar hafif 

hapıe mahktim edıltr. Ceza 

nın tof azıudan ııoora ııhye

cek nafaka tuı"kında ayna 

büküm cereyan eder. lbareal · 

ne nazaran da cebri icra tat· 

bık olunur. 

- SONU VAR -

.-·······~··············-. 
ı TURKDILI : • • İ Pazarteıtoden baıka hr.r İ 

rıkalıların nıızarında ehem · 

: ıiln çıkar. Styaıal aazete •• 1 
: Yılbaı: 800 Kuruı :1 
: Altı Aylıiı:400 • 1 

1 
mlyet kazanmııtır Onlar, biz 

zat kcndılerloin de Amerl· 
kalaların da bu tehllkedco nıa 
ıun olmadıl&larını nıüıahede 
ettiler Evveli Hitlcrin ıkti · 
dara gelmesi ve Almaııyanın 
sllab:anmaaı vuku aeldı. 
Direktörlük rejıml hiçbir za
mıuı Amerikalılar tarafıadeo 

lyJ bir nazarla aörülmemit 
Ur . Hunda bir ceoubl Amc 
rlk kokusu bulurlar Muh 
telif memleketlerden admlı 
muhacirlerden, yani muhtelif 
kanların karıımaaından mey 
dana gelen Anuulkbn halkı 
ırkçılığı daha fena karıda· 
mııllr 

• • • Sa1ııı : 3 • • • • : Günü aeçmiı ıayılar 2s: 
: kuruı tur. : • • : ADRES; : 
i BALIKESiR TÜRKDILI 1 
~ .................... .... 

1935 de Habetl&tan aefe · 
rfnlo bıılamaıı ve çabucak 
loılltere ale1btarı bir ma· 

hiyd n lınasa , Mıl letl(l r Ce 
mift! tlntn tıe karııma11 Ame
rıkada bir lıkanda İ gibi te 
laklcı edllmfıttr Şüphtdz · 
dir ki Birleıtk devletler Mil · 
letler Cemiyeti ansı değil 
dl, fakat onun mü.-aafıiydt. 
Amerikan l<ar.Joyu Romtlya 
karşı &yllklaodı. Biraz ıon 
ra Japonya Mançuriyl ele 
eeçfrlnce, Amerl~ a kamoyu 
ayoı reaksiyonu gösterdi ve 
flk defa olarak Japon ordu· 
lan Şangha ya çıkaulınca 
bu renlulyon tekrarlandı. 

Takip eden had tıelcr Ame 
rlkııda zthtnltırdckl fdlhR 'eyl 

ancak hızlandırabtllrdf: EYvela 
ispanya harbi, gonra Alınan 
ve halyan müdahalesi, Ro 
ma.Berlln mıhvcrlolo teıek · 
kül6, ıonra Çın herbf ve 
anU komtntern blokunun or 
gantzaayorıu. niha yet Anıluı 
ve Çekoı1ovakyanm tehdit 
edt!meıi. 

Tehlikede olan Amerikalılar 
Ftıkftt Bırlef\k Devletleri 

en ziyft de aarsan ıey h\ç 
ıüpbeaiz lıendt lute.larında 
vukua gelen hadiseler ol · 
muıtur . Ev\•ela Brezllya hü 
kiimet darbesi Derh rıl Ame· 
rikalı • ııt bunu bir faııst ha
ıekeli fe lakkı t:ltıler; h olhu 
ki hakıkatte bu hükumet 

dıuoeıinl n f aı ı st Lir mahi ye 
ti yoktu. fakat Brezilyada 
faı:st ve hatta ırkçılar var 
dıkl d t.ı ba eonrala11 lktıdara 

ele geçırruek için yaptılıları 
bir hareket akim kaldı Son· 
ra, Panama clvarıoda ve hıç 
füphesız Orta Amerlkada 

Japon cıuusluğunun keaif 
surette lnldtofın& tahit olun 
du Daha ıonra Kolombiya 
ve Ekuvatörde Almanynnıo 
petrol ıiya,ct.l meydana çık 
tı; nihayet Almanya tarafm· 
dan Mekılkada Almıı.nların 

ıon ı:ıımanlarda petrol satın 
almaları ve bu mevzu etra 
fmda bhha; lı gazete müna · 
kaıalu1 . llfttta Amertkanıo 

Meksika petrolleri mukabı · 

liode Mekaikaya orduıunu 
talim ve teçhiz etmeyi tek
lif ettlğt bile ileri sürüldü. 

Muhakkak ki bütün bun· 
larda lııkar bir mübalağa 
hisseıl vardır , falcat bir az 
da hak6kat hi&1esi buluno 
bilir Japonlarm timdıden 
Çan plyasa11m inhiaar ları al 
tına almak teıebbüsleriy l~ 

karıılavan Amcrlkahlar yarın 
ldcolojının ynrdımıyle bizzat 
kendi topraklarında dn Al 
manya, ltalya ve Japonyaya 

kartı mücadele etmek mec· 

burlyetfnde kalmaları thtt · 
malini d6ıiinmüılerdtr . 

üç birlik karşısında 
Amerikalılar bizzat Ame 

rıkanın tehl ı kcde olduiunu 
görmüılerdlr: Evvela lkttaa · 
di tehlike, sonra siyasi nil· 
fuz ıabaaında tehlike nlha 
yet ldeolojık tehlike. Ame· 
ukalalar tehlikeyi btrleımtt 
üç devletin kuvvetini ölçmek 
ıuretlyle ö l çmüılerdlr. Şım 
diye kadar Japon} a onlara 
dooanrua11 itibariyle; o da 
yalnız uzak tark ölçO ünde 

tehlıkelt görüomütUi. Büyilk 
harpten önce Almanya onla 
ra kıımcn Alman muhacir · 
lerln kalabalıiından dolayı 
sempatikti ve harpten beri 

1 ngilizlere Göre: 

Çalışmak .. 
Andre Maurolıdan: 

"Lfızumundan fazla çalıı · 

ma. B lhasaa hııla aayret 
ıahlbl görünme. Yapılmaaı 

icap eden bir lf vana bekJe 
ki, bunu senden istesinler. 
Haddinden ziyade bir teha 
lük ıle ileriye ahlmıımaia 
dıkkat et. 

Bu söz.lerlme bakıp da 
bana coracağan ıeyı anlsyo 

rum: 
- Acaba lngıltzler tenbel 

insanlar mıdır? Asla, böyle 
deAıl. Fakat lnglliz,er lüzu 
mundan fuia bir it hak 
kında gayret göetermeğl 

in anlık JızeU nefr. iııe uy

gun görmezler. 
lnglllzlerin adım atışlnrıne. 

d ikkat ediniz; onların adım · 
lan biraz ağır, fakat çok 
genittir. itte, hayat içinde bu 
suretle ileriye giderler . 

lugi llzlcr haya.tın tal ıhfnl 
zorlamaifı ıevmcıler . 

Orduda bulunduğumuz 

zaman lngiliz1er bana böyle 
derle:rdi: 

S fze bir vazife verdik 
leri zaman, aala ter<'ddüt et
meyiniz. F c. ka t, biç bir vakit 
kcndıniz için bir it de r ica 
etmeyiniz. 

lngllizler ı o de bütün ioaao
lar gibi kendı lerine göre am· 
blıyaoları vardır Fakat on 
lar içlerindeki ıhtıraaı aiı.le 
meği pek lyt b ı l t rler ,, 

Alman ya o kadar mağlup · 

tu. ki, ona acıd ıkları btle ol 

muvtu; ltalyaye gelınce onu 
büyük bir devlet telakki 

etmiyorlardı. Fal.at bu üç 
devlt!t bir yandan araların-

da anU demokratık bir re
jım üzerınde mihverleıtıler; 

öte yandan, biri Mançurfyl 
eline geçirerek ve Çtnfn f et 

hine 1ıtriıerek, öteki Avuı· 

turyayı ilhak ederek ve bü 
tüu Orta A nupayı tehdit 
ederek; üçüncü&ü llabestıta

nı lfga l, lıpanya lıaa bini 
tehdit ve loıparatorluk fı k 

rıyle beslenerek muvaffakl 
yet ü:ıerlne muvnffakiyet 
kazandılar. 

lıtt Amerıkanın yeni du 
1 

rumunuo derfn sebepleri bun-
lardır. Bir Anılo. Sakıon te · j 
ıanüdü hini; bütün demok · I 
ratik ''°jımlerle ve btlha11a 
Fransa ve loglltere ile b ir 
tesanüd hfaaf; Japon, Al01an 
ftalyan emeUerlnden ve bil · 
haua bu emel!erin ittifakın· 
dan duyulan endtıe; bundan 
böyle bir dünya politılıraaı 
mevcud olduju ve meseli 
Avrupada veya Uzakııukta 

yapılan her ıeyln iki Anıe · 
rlkaya ftklılcrl olaca~ı dü · 
ıüucul 

Demokrat devletler anlaşması · 
Amerika ka moyund8kl bu 1 

değlfiklık Franıız ve lngllfz 
imparatorlukları için muaz
zam htr ehf!mmlyetl olduğu · 

nu ilaveye hacet var mıdır? 
Bırlt!f ık Devletler htç ıüpbe 
yok, dünyanın en büyük 
endilstrl dev lettdir; a )''Dl za 
manda muazzam bir ham 
maddeler anbarıdar ve ıe

rek hava kudretini eerekıe 

denfz kudretlel, tebarOz et 
tlrmek IOzumıuzdur B. Kor 
den flulle B. Ruzvehln nu · 
tuklan lnıiltere imparator 

(LGtfen sayfayı çewlrloJ:ı) 

SAYfA 3 

.. •••••••• ~e•••••s•••••• .. .., . 
Nesir : : 

Çiçeklerin 
Dilinden .. 

• • • • • • • • • • • -4-
Dliıliıı ol cefa ~uara gö ııl 

oldu pare part.1 Qf'keyim 
gamın ııe tnre ~eten;em 

mub alıLe tim var. 
(Endc ruııt \'uN) 

Sen ey diirrü gii::elllk ... 
Rulı yiiulllği. l'e sevgilerin 
kalbine bile gfremiyen 
korkak hl& Sarıcı 11armalc 
isllyen uücudlar gizledi
ğin mandnw derin çerçe. 
vesinde kayboluyorlar 

Sana giden yollar mad
di gli:elllk lcırafmdau bir 
zenclrle kapaltltyor. O 
zenciri ktrmak, öte tarafa 
geçmek ancak bültirı llttl. 
rasları atmakla mümkün 
oluyor. 

Hani onları söküp ata
bilecek bir tek mevcud 
göster? 

Sana uzanmak isi/yen 
tiler sonsuzluk içinde tek 
rar eski yerine ddnüyor. 

Ve sen ey dürrü güztl-
lik.. .. . 

Karşum::da bir strap 
gfl>l dllTLllJOTSUll 

Gü:ıimü: stnl gürı1yor, 
ruhumuz seni lılssediyor. 

Jiakal sana yanaşamıyo. 
fllt. 

Snna doğru uçan ka
natlartmı: bu dcfrlik kar. 
şısında kırılıyor. Onu kı· 
ran var: 

Kütü ihliraslarwıı:t sö 
küp atamamak lırrsı . . 

Falcat seni, lniliin ben
liğine mal eden ancak 
tek bir varltk var: O da 
yint sın ... 

Muzaffer Yersel 

Güzellık Kraliçesine hediya: 
Çiçek ve şampanya 

Monte Karloda güzelllk 
kraliçeıl ıeçildtkten ıonr a 
Matmazel An Leyae bit Ruı 
Prf'nslnden 500 llralık çiçek 
ve üç sandık ıampanya gel
m ittir. 

Monte - Karlo güzeli ünva
nını taııyan bu kıza, müıa · 
bakayı kazandaktan ıoora 

birçok hediyeler göoderllmft· 
Ur Fakat eski Ruı prenıle

rınden birinin gönderdljl bu 
hediyeler bilha11a ıöze çarp 
mıt ve matmazeli en fazla 
memnun etmlıUr. 

Matmazel An prensle öte· 
denberl taoıımaktadar. Gü. 
zdlık kraliçesi ıeçlldlği za
man prens: 

- En çok aevdlğfoiz ıey 
nedir? 

Diye ıoruyor. 
Kız buna: 

- Çiçek ve ıampaoya 
cevabını veriyor. 

Prensı güzellik kraltçeılne 
yQzlerce liralık elma1 ve in· 
el bedi ye edecef ine onun 
en ıevdıil ıeylerl g6nderml
ye karar \'eriyor. 

Fakat, filphealz ki, bir de· 
met çiçek ve bir ıııe ıam 
panya böyle bir güzellık kra· 
llçeılne g&nderflecek hediye 
dejıldır. Onun için preoı 

An Ley1ıe hediye etmek Gze· 
re dünyanın en nadide çl . 
çeklerini intihap ediyor •e 
Avrupada pek az bulunan 

''*' a1ıl Hındtıt&nda, Çınde 
retııen orııdelerden 500 il· 
rahk büyftk bfr çelenk ya
pıp göodulyor. Üç aandık 
en güzel cinsinden ıampan. 

ya da kızın lkincl arzuıunu 
yerine getlrmels üzere oto · 
mobJIJere yGklencr k otcll• 
ae lönderfllyor. 



SAYFA: 4 

Veni Sovyet Şehid • r ı .. 
Son on sene içinde, Sov 

yetlcr Bırllği harUa11 üzer in 
de, yeni yeni kurulmuı ~e· 

hırlerl göıtercn yuvarlaklar 

peyda olmuı ve deAltlkl k 
lılder vilcude gelmlttlr . Bu 

yeni ıehtrlerdeo bir kısmı 
lgarka, Monçegorsk ve Kır· 

ovsk gibl kutup çlzglıinln 

öbür tarafında Zaparojle ıı

bt bir kıımı Dnteper ıelale · 
leri civarında, diler bir kıı· 

mı ıenç Komıomolık gibi 
Amur nehri luyılarıoda ve 

daha memteketiu bir çok 
muhtelif mmhkalarındadır. 

Bu yeni ~ovyet ıehlrlerl
nlo dojuıu ve loktıafı tarih · 
çeıl çok entereıandır: 

Sovyet jeolotları, bundan 
birkaç ıene evvel Kola ya · 

rımade.aınd kutup çlrglılntn 
öbOr tarafında çok zengin 

ntkel ve bakır madenleri 
keıfetmrılerdlr. Bugün, Mon · 

çe gölü sa hlliode vaktiyle 
bir tek ufak kulObeuln bile 

hulunmadıiı bir yerde, 40 
. bin kftllik bir ıehlr ortaya 

çıkmııtar . 

Bir çelik ve font ıehrl 

olan büyük Meınltoıorak 
ıehrl, bütün dünyace ma · 

likmdur Dokuz ıene içinde 1 
Urahn 111ız steplerinde, mu 

anam metalürjı komblnala 
rı, muhteıem enıtıtü, ttyat 

ro vesaire binaları, bunla· 
rm etrafında parklar ve bah-

luiu ile Fransayı kuvvetle 
omuzlamaktadır. Bu nutuk 

lar, Londra ve Parlse Av
pada çok deha müenlr ıu· 
rette hareket etmek imkanı
nı vermektedir. Aynı zaman · 
da, Berllnle Romanın elinden 
mühim bir lıtlnatgihlarını 

almaktadır. Şüphesiz bu an· 
cak bir •hbardan ibarettir; 
ve ıenato için ıonra da 
cumhur riyaseti için yapıla
cak seçimlerin neticelerini 
de hesaba katmak lazımdır. 

8. Ruzvelttn baıımları oldu 
iu ve lnflratçılar1n bili 
kudretll bulundukları ma· 
lumdur. Fakat bir dünya 
politikası taaarlıyen, harp 
tehlikesini 61çen ve bunu 
önlemek için manevra ya 
pan bir cumhurretılnln bize 
ietırdığl yardımı azımsamak 

la hata etmıı oluruz Ruz· 
velt polıtıkasınıo bu suretle 
Çemberliyn polıtıka11na ve 
Fran11z polıtıkasına iltıbak 

etmeıl lıtiınai ehemmiyette 
bir h~dlsedlr ve içinde ya 
ıadığımız bu na:r.lk devrede 
dünyanın mukadderatını de· 
iloUreblllr ,, 

çeler vücut bulmuı ve halen 
asfalt genıı caddeler üzerin· 

de otomblller gidip gelmek· ı 
te bulunnıuıtur. 

Amur nehri kıy111nda, ta· 
lga ortaıında, sanki bir ma 
ııalda loıtı gibi, çabuk çabuk 
büyük bir gençlik ıehrl, 

Komıomolak doğmuıtur. 

Bundan on aene evvel, bu
raya vahıı taııadan korkup 
yılmıyan birkaç yüz genç 
gelmlftl. Ne ıojuk, ne kar 
qe de meıken yokluğu, bu 
kadın, erkek gençlerin cesa · 
ret ve heyecanım kırmamıı· 
tır Bugün burada büyük taı 
binalar, parklar ve ıentı 

caddeler yardır Şehirde be· 
len bir bariye tezıe hı, bir 
mekanik bıçkıhane ve birde 
balık endüıtrlıl kombinası 

ıı\emektedlr. Şehrin nnfuıu 
pek yakında 100 bine çıka· 
caktır . 

Sovyetler Bırlf llnde bu 
suretle bir taraftan yent ye 
nl ıehtrler doğarken. diğer 

taraftan da eıkl ft!hlrler ta · 
mamtle deilımektedtr . Bir 
tarafa atılmıf tafra ıehri 

NovonilcolaeYlk, bugün ea· 
klılne nazaran tanınmaz bG
yük bir endOıtrl merkezidtr: ı 

Novoııblrsk eıkl uf ak Erevau 
ile buıüokü hükumet mer 
kezi endüıtrlel Erevan ara· 
11oda muazzam fark vardır . 

Eıkıden iptıd•i bir köyden 
baıka bırıey olmıyon Du 
ıambe, bugün Tacıkııtanın 

hOkö.met merkezi bOyük ve 

modern Stallnabaddır Bu 
ıehtrlerde halen eenlt mey · 
danlar, düz ve muntazam 
yollar ve lhcnkdar çızglli 

büyük binalar vardır. 

8u ıuretle, yirmi aene iç 

inde tamamlyle fizyonomi 
deiııttrmıı birçok Sovyet 
ıehrl daha mevcuttur. 

Göçebeler yerlasiyor. 
~ovyet hiUcametlntn kolk. 

hozculara yaptJğı büyük 
yardımlar ve kolkhozlara 
tefviz edilen arazinin bollu 
iu, orta Aıya steplerinde ve 
1111z mıntakalarında yaııyan 
bJr çok göçe-belerin yerleı ·. 
melerJ keyflyettnl pek ziya · 
de kolaylaıtırmııtır. 

Halkta vukua gelen bu 
derin deilııklik için, Kırgı
stztan çok ıayaoı dikkat 
bir mlHI . arzeylemektedir. 
Son beı ıeue zarfında, gö 
çebe Kırgızlar lçın ~68 köy 
kurulmuı ve her türlü n üt 
temıl.tt ıle tuğladan 35.UOO 
ev yapılmııtır Eskt göçebe 
ler, halen zlraatle meıgul 

olmakta, meyva bahçeleri 
vücude getirmekte ve hıd
roıanlraller ile f4brıkalarda 

çalıımaktadır. 

Şehir KııltlJıü 
Başk.aıılığ·ııı<l<ın: 

Şehir Kulübü bahçesine ııbıaptan ve zemint beton ol· 
mak üzere beı adet kameriye lmaltyesl pazarlığa konmuı· 
tur. falıplerla her akşam saat altıda idare heyetine mü 
racaatları ili.o olunur.,, 

ll<tlıkesir Beledi)re 
lliyasetinden: 

Çay dcıeal kanalizuyonuoun mevcut proje ve keıftne 
göre üçer yüz metre tulüode ıkl kıım1nın lnıasına telJp 
çıkm dıfmdan eksiltme müddeti on gün ten dit edllmlıUr. 
lhalesi 4 9·938 çorıamba ıünü ıaat 16 da Belediye encü 
meninde yapılacaktır. taltplerla mlracıatlara İlin olunur. 

TOUDILI 

Biğadıç Belediye 
Riyasetinden: 

BıAadıç nahtyeılnln tahminen 40 hektar meıl< an 20, bek 
tar gayri menkO.l k11mımo halıhazır haritasının alınması 
19 · 8 • 938 tarıhıoden itibaren 20 gQo müddetle açık 

eksiltmeye konulmuıtur. MeıkO.n kıımın hektarı 25 Ura, 
gayri meakö.n kısmın 13 Ura olmak Dzere nı.uhemmen be
deli 1260 liradır. Eksiltme 9 9 938 tarlhıne teaadftf eden 
cuma günü saat 16 da Btiadıç beledlyeıtnde yapılacaktır 
lsteklllerln 94 lıra 50 kuruı muvakkat teminat vermeıt ve 
2490 numaralı kanunun tayin ettlil Yeaaıkle Nafıa Veki· 
letioden alınmıı bu gibi münakataya ıtren ve m6teahhıtlik 
veslkaaınm ibrazı ıarttır. 4 - 1 - 278 
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~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
~ ~ = K apita/: 100/)00,000 Türk LirtJsı ~ 
.ı Yurd içinde 261 Şube Ve 11jans ~ 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
~ Her türlQ zirai lkrazlnr· dtier bilcümle banka mu· ~ 
~ amelerl bQy(ik ıubelerlnde kiralık katalar. ~ 
.ı lhbanız taıarruf ve kumbara heaaplannda ikra· = = mtyeler. ~ = ikramiye: Miktarı: Jkramlyeni11 tutarı: ~ 
~ ADEDi LiRA LiRA ~ 
111. l 1000 1 000 ti 

Uncukırı Osmaniye ve Mahmu- = : ~~g ~~g = 
diye Köyleri ihtiyar he yel inden:

1
: !: ·~~ :~~ = 

Uncukırı Osmaniye ve Mahmudiye kö,lerl arasında .,ı. 30 40 ı 200 ~ 
loıa edilecek ilkokul blaatının uıtalıfı J S ıün mOddetle = 4o 2o SOO ~ 
ekılltmeye konmuıtur. .ı ıo8 SUOO ~ 

Talip olan ustaların ıartnameyJ aalamak üzere her iki llJ B lk I I J ~ d bl I k - ~ 
köy heyetlerine miiracaatluı ilan olunur. lbale tarihi ; ~ d ud;ı: trad~' yebtr telrktuç ay 0

1 dr 
0 

kma 1uurc se ~ 
8 - 9 - 938 er embe ünüdOr. ,_ ne e ur e-;a u m ar uzer n tn ura lt tiağıtı· ~ 

P 1 g ~ lacaktır. ilk keşldt 1 E'l}lül 938 dtdlr. ~ 
4 - 1 - 290 5' ~ 

··········-~·-~--~·····-~· Ovaköyü İhtiyar ı~~~~ . ~~~~~~ı 
Heyetiııden: ,,, O d G ~ 

1 - Hasılatı köyümüz ıandıiıoa terk olunan Ovaköyü 1 u an e ç m e- i 
panayırı ıO eylülde açılarak dört gün devam etmek üzere e e h • • 
ıarto•mesı muc•b•nce rusuaıu 6 e,ıeıı •• ı. aünü saat 16 yı iZ U ımdır I 
da ihale edilmek üzere on bet gün müddetle açık artır· ~ • 

mıya !tonulmuıtur. . " 
2 - Rnıum bedeli mubammenl 350 llra olup muvak· r--

kat teminatı 26 ltra ~5 kuruıtur. 
3 - ihale hükQmet binasında köycülük bnroıuoda he 

yetlmlzce ihale yapılacaktır. 
4 - Taliplerin thale g6nü muayyen vaktinde teminat· 

larını vezneye yatırdıklarına dair makbuz veya ıayanı ka· 
bul banka mektubu de birlikte k67cülük büroıunda he· 
yetımizce müracaatları llln olunur. 

4 - 1- 291 

B«ılı kesir Orınan 
B<ışınühendisliğiııd.eıı 

Bır metre mlkibının 
ve bir kentalinin 

M. D. Kental L K. Cioılerl 

s ıoo 1 80 Kavak 
8 IOO 1 00 Keatane 

712 O 44 Köf elik kestane 
3597 O 1 l Karııık odun 
555 O 50 Meıe kömürü 

1 - Balıkeılr vilayetlntn Erdek kaza11 Kapudat or· 
manının Afridere mevkUnden bir numaralı maktadan yu· 
karıda clnı ve miktarları yazılı orman mahrukat ve ma· 
mülih açık artırma ile aatııa çıkarılmııtır. 

2 - Sattı 9 9 938 cuma günü saat 14 de Bandırma 
orman idaresinde toplanacak ıatıı komslyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

3 - Sabıa çıkarılan emvalin beher metre mikabı ile 
beher kentalin kıymeti yukarıda hizalarında göaterllmlıtlr. 

4 - Şartname lle mukavelename projeleri Balıkealr 
1 Orman Mühendlıltiıle Brındarma Orman idaresinden ahnır. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 78 yetm'ıı sekiz lira 92 
dokun ıkl kuruıtur 

6 - Satıı umumidir 4 -ı-294 

Bıılıkesir Belediye 
Riyasetiııdeıı: 

Şartnamesine göre ve Balıkes•re teslim kırk bin parke 
taıı satın alma.cağından 1 9- 938 tarıh ı nden itıbaren on 
bet ıOn müddetle ekıltmeye konmuıtur. 

lhaleıl l 6 - 9 938 tarih cuma gQnü saat 16 da f:!ele 
diye dairesinde yapılacaktır. 

Harman zamanı gelmlt olduğundan her rençberf ı 
köylQyü, değirmenciyi ve zahlreclyi düıGndüren ltı 

bir buiday çalka maktnut almaktır. Fakat latonbul· J 
I ~ dan ambalajla r.lmak, makinenin ne olduAunu bıtme· ~ 
~ mektlr. 

i Biz, Balakeılrde ayağ1nızda maarafıız ve açık ola· 
rak bu meıhur olan ( EMlL MAROT ) fabrlkaıanıD 
buğday çıılkll maklnelerlnl bu ıene de lıtanbul f ıatıD· 

~ dan yüzde yirmi ve yirmi bet 
it. ftatla ıatılmaktayız. 

4, 5, 6 Numaralıları. tek Ytl lld 
de me\1cuttur . 

Mahıulatı 9 kııma ayırır, katiyen yabancı madd• 

bırakmaz. 

Y dek parçalarmı derhal tlcarethaoemlıden ted•· 

rtk edebtllrelnız 

Bedeli için do ayrıca kolaylık ıögterlltr. 

MAKINELERiN YAPTIGI iŞ MlKT ARI: 

No: 4 5 6 
Muhammen beli ( 4400) liradır 1 
Talaplerln yü:r.de 7 5 dlpozlto vermeleri ve fazla ma 

lumat almak tıtlyenlerln Belediyeye mGracaat etme' eri ilan 
olunur. 4 1 302 

Saatte yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo rnahsul calkaı·. 

• 

S I' .. .. l\'I d I OUl(l loınııı· (l eııi ~ Halıkeılr: Çiulcller çarşısı ı\o: 12 1' 
• • ~ /Jcmlrcller Çarşısı No: 68 ;j) 

Işletıııe ld•• r(~siıı<leıı: P ~ 
Soma Kömür Madeninde çalıımak üzere demirci, tes- ~~~ ... ~t~ -~~ .. ~ 

vlyecl, tornacı, borucu ve marangoz. uıtale.rına jhtlyftç Sahibi ve Baımuherrlrl: Balıkeıılr Meburn H. KARAN 
vardır. 'falıplertn fotoğraf ve veaalklerlle blrllltle 15 ey· 
lul tart hine kadar mezkur Maden idaresine Çıkarım Genel Direkt örfi: FUAT BİL' AL 

flhmef Ve İbrahim Cuma/J Kardeş/er 

4 

1 


