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lngiltere; Hava Kuvvetlerini Takviye 
için Amerikadan 400 Tayare Alacak 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL 11 YI: 3905 

Hatayda Yeni 1 dar e Japonlar Çine Yeniden1Çekoslovakyada Varın 
F a a 1 iye t e Geçti .. AskerSevkine Saşladı. Seçim Yapı I a c ak .. 
Sancak valiliğine tayin edilen Doktor 8, Ab~urrahmın 
vazifeye başladı. Delege B. Kola bir nutuk söyledi. 
Antakya, 10 (AA.] - Ye· 

nl vali Doktor 8 . Abdurrah 
man vazifeye baılamııtır. 

Don vazlfeel baımda va. 
llyl ziyaret eden delege ve 
kumandan B. Kole orada bu· · 
lunan memurlara bir nutuk 
ı6yllyerek demlıllr ki: 

"Her yerde memleketi ek· 
ıerlyet unıuru idare eder, 
ekallfyetler buna tabi olur· 
lar. 

Türk- Franıız doıtluğu 
nun her türlü hallerden vl · 
kayeıl için bütün icraatı 
yapacağn:. Bütün memurla· 
rın bu zihniyetle hareket 
etmelerini laterJm " Demlf 
tir. 

lıtanbul, 10 (Huıuıi ) -
Hatay meıeleatnde Franıızlarla 
anlaıma imkanlarının kuv
vetlendiği Ankara mehafı . 
llnde teyit edilmektedir. 
Fran11zlar, Surlyeden getl · 
rilen Ermenileri geri çek· 
mektedlrler. Bunlar tama
men ıerl alındıktan ıonra, 

Hatay mecllıine aeçtlecek 
40 mebuıluktan 22 ılnfn 
Tiirkler tarahndan kazanı 

lacaiı muhakkakllr. 
Ş ımdl mevzuubahı olan 

meıeJe, Hatayın lsttldiJfnln 
muhafazası itidir. Malum 
olduğu veçhlle Halayın fı 

ttklillnln muhafazuı hakkı 
bize ve Fransaya verllmlı· 

ttr. Bu ıebeple Halayda 
Tiirk jandarma ve askerinin 
de bulunme11 lazımgelmek· 
tedlr. 

Ha taydaki aıkeri idare · 
nln lmlrl hlnbaıı Kole, tah · 
rlkit yapan gazetelerle, ef 
haıın ve bitaraf heyet aley 
hine harekete geçenlerin dl· 
•anıharbe verllece~lnl ilan 
etmrıur. Fraoıız amirinin 
bu kararı, Hatay Türklerini 
ıevlodlrmlıtlr. Aıaylı düzel 
mekte, hldlıeler azalmall· 
tadır . 

Paria, 1 O (Radyo) - Fran 
sa hariciye nazm Jorj Bone 
bugün Kedorseyde Türkiye 
ıeffrl Süad Davazı kabul et· 
mit ve uzun müddet konut 
muıtur. 

Alakadar mehaflle göre, 
biran evvel uzlaıılmak için 
yeni teklifler yapılmııhr. 

Af KanunuKamutayda Pazar 
tesiGiınü Müzakere Edilecek. 

--~~-------~---------

Affın Diğer Cürümlere de Teş-
mili için Başvekalete Binlerce 

Telgraf Çekildi. 
lıtanbul, 1 O (Huıuıi) -

Y Ozelllltkler ltsteılnde lıim 
lerı bulueaoların affedilme 
lerf hakkındaki kanun liyl · 
huı Mecllıe verilmek üze 
redtr. Layihanın; Hüyük Mıl 
let Mecllılnln pazartesi gü · 
nü yapacağı toplantıda mü 
zakere edileceği ıöylenlyor. 

Affın, yalnız ılyui cürüm 
lere değil, adi cürümlere de 
teımlll için Batvekilete bin · 
lerce müracaat vukubulmuı· 
tur. 

Binicilerimiz 

Perıembı günü istan~ula 
geldiler ve parlak surette 

~arıtlandılır. 
Ankara, 10 (~.A.) - Av 

rupanın muhtelif merkezle · 
rinde yapılan beyoel 
tnllel binicilik müıabaka· 
l•rında parlak muvaffakt · 
Jetler kazanmıt olan ıüvarl 
zabıtlerlmlz dün lıtanbula 
dönmüıler ve parlak ıekll 
de lıtlkbal edılmlılerdır . 

Baıta vali olmak üzere 
kalabahk halk kıtlesl rıhbmı 
doldurmuı bulunuyordu. 

AtaUlrk namına kend ı le · 
rint karıılamıt olan lstan 
but Merk~z Kumaodan1 Ge· 
••ral Hallı BGylktay, 11a· 

Mebuılardan bazılar1, yü· 
zelltllklerln affedilmeleri hak· 

kındakl kanuna muhalif, 
bazılara da taraftardırlar 

Hükumet bu huıusta hiç 
bir noktainazar teıbit et 

memlftlr Bu itibarla pazar
teıl günkü içtima çok ehem· 

mlyetlidir. Müzakerelerin ha· 
raretlı geçeceği anlaıılmak 

tadır M~clıı kati karar ver 
dtit takdirde, kanun layiha · 
11 geri ahoacaktn. 

Kamutay 
Tütün in~isınna ai~ ~anunu 

ta~ul etti. 
Ankara, 10 (A.A ) - Ka · 

mutayın bugünkü toplanta. 

11nda tütün ve tütiin tnhlaa 
rına ait kanun llylba11 tle 
ıermayeılnlo tamamı dev· 
let tarafmdao verilerek 
kurulmuı olan lktıaadi te· 
tek küllerin mürakabesfne 
ald kanun müzakere ve ka · 
bul edilmlıtlr . 

blt lerlmlze tunlan ıöylemlt· 
tir : 

"Büyük Relılcumhurumu 
zun batarılarımzdan mem 
nun olduklarını ılzlere müj 
delemelde babtlyanm.,, 

Çinliler su sadlerini yıkarak ileri ~are~etlude bulunan 
Japon ~ıtalanm müş~ül vaziyete so~tuf ar. 

~~~~~~~------~~~~~--

Sü det Almanlarile Çekler Ara-

Şanıhay, 10 <A. 4 .) -

Mulunghay demlryolunca 
ilerlemekte olan Japon kı · 

taatı yeni bir mania ile kar· 
ıılatm ı ıtlr. Bu mania, çekil· 
mekte olan Çtn kuvvetleri· 
ntn ıedleri yıkmak ıuretlle 
etrafı ıuya boğmuı olmala · 
r1d1r. 

avuıklnln avdeUndenberl 
büyük elçthk vazlfeılol gör. 
mekte o lan Sovyet masla · 
hatgiizarı 8. Suetan bugün 
hariciye nazm muavini ile 
iki aaa t görüımüıtür . 

sındaki Milzakerelere de Se· 
çimden Sonra Başlanacak. 

Şanghay, 10 (A.A .)- Çın 
kuvvetleri Kayf enkl tahliye 
ettikten ıonra Senkco• de 
mtryolu tltlıakıoıo yarı yo. 
luna kadar geri çekllmlıler· 
dır. Senkcov tehrindekl si· 
vll halkm büyük bir kıamı 
ıehlrden ayr1lmıttır. 

Japon kuvvetleri Lunghal 
demlryolu boyunca tle. le. 
mektedlr. Japo~ öncüleri 
Sencovuo 50 kilometre ce 
oubuoda bulunan Pekin 
Hankov demlryo)una yak · 
laımııtır. Motörlü Japon 
lutaatı Hopeyden hareket 
ederek mezkur ıehlrden gar · 
ba ve cenubi garbiye doğru 
30 kilometreden fazla ller 
lemıılerdtr. 

Hopelnln cenubuna Yan 
gtze nehrine 20 Japon harp 
gemisi gelmlttlr ve bun 
lar nehlrln cenup sahllfe. 
rlne aaker ç ı k a r m ı f t ı r 
Hedef Haokovun zap 
h olmak üzere burada bü 
yük aıkeıi hareketlerin vu · 
kuu beklenmektedir. 

Tokyo, ıo (A.A.) Si 

Sanıldığına göre bu gö · 
rüımede Japonya ile Sov 
yetler birliği araaında mu· 
allakta bulunan meıelelerfn 
heyeti umumlyeıi mevzubahı 
edllmltltlr. 

Prağ, 10 (Radyo) - Hu · 
kümet pazar günü yapıla
cak olan lntlhabatta ıukü · 

netin haleldar olmamaıı fçlo 
cıaah tedblrler almııtır Bu 
intihabat ıonunda netice 
anlaıılacak ve müteakiben 
de hüktlmetle Südet Alman 
ları araaında müzakerelere 
baılanacaktır. 

Frankist Tayareler Bir İngi
liz Vapurunu Daha Batırdı .. 
Cumhuriyetçtleı; Ganual franko ku1vetleıinin Taruel ve 

Kastellon mmtakasmdaki taanuzlanm durdurdu. 
KaatelJoo, 10 (A.A J - 1 bombardıman hakkında tah· 

Cumhuriyetçiler; Kastellon klkat yapacaktır . Kuman · 
ve Teruel mmtakaların· dan lıpanyol makamaUle 
da Franko kıtaatı ta 

rafından her türlü vasıta · 

larla dün yapılan ve çok 

ıtddetlt olan hücumlan dur · 
durmuılardır. 

Parla, 10 (A.A) - Al 
kantadım bıldırtldtilne ıöre 
Ankok tamlndekl İngiliz de· 
atroyerl mezkur ltmana ıi· 
rerek iki gün evvel Franka 
tayarelerl tarafından bom· 
bardıman edilen iki loglllz 
ticaret ıemlllnin batında 

demlrlemlttlr. 
Deıtroyer kumandanı bu 

temasa gelmtıtır. Deatroyer 

bombardımanda ölenlerle 
yaralanan m6rettebatın ce · 

aetlertnt lnglltereye getire
cektir. 

Parlı, 10 (Radyo) - fr 
anktstler, bugün de Kaıtel 

lon sahillerini bombardıman 
etmlıler , lz ıdora adında bl r 

loglllz vapurunu batarm11 

lıudır. 

==============,=o:========-==== 

Fraoko tayarelerl; Kaı· 

tellon civarında hangi dev· 

lete menıup bulunduğu bel· 

il olmıyao diğer bir vapur 

daha batırmıılardır . 
Her Zaman Hadiseler Çıkaran: 

Ayvalık Spor Kulüpleri 
Lağv Edildi.. 
~~~~~~---------~~~~~--

Parti Genel Sebeterliği hadise ile yakmdan ali~adar 
ol~u ve her i~i ~ulü~ün de ~apatllması emrini vardi. 
Ayvalık ldmanyurdu ile 

Akınıpor takımlan ara· 
sında pazar günü yapıl&n 

' maçta iki taraf spor 
cu'arınm birbirine glrdtkle 
rini, pollıln, hatta diğer 

kuvvetlerlo bile müdahale 
ılnl icap ettirecek derecede 
çirkin ve çok m6e11lf bir 
ka•ga olduiunu, ıeylr · 
ellerin de lttirak ett iği 
bu büyük döğüıün güçlükle 
önü ahnablldlğlnl yazmııtık . 

Spor Bölgeıl Baıkanı B 
Ethem Aykut; ıporculukla 
hiçte kabil telif olmıyan 
bu müeuif hidlıe ile yakın· 
dan llgtlenmlı ve iki gün 

Tunusta 
~imen~üf er ~atlanm ta~rip 

e~enler ya~alan~1. 
P11riı, lO ( ı\ . A} - Tunus· 

ta tlmeodüfer v~ telefon 
hatlarını tahrip ed•n 18 
yerli te•klf edtlm&tt&r. 

önce Ayvalığa giderek biz · 
zat tahkıkatta bulunmuı ve 
müıebbtplerlnin teczıyeıl için 
icap edenlere emir vermiıtlr. 

Hadlae Spor Bölgeıl 
yolu ile Parti Genel 
Sekreterliğine de duyuru! 
duğuodan Parti kanall · 
le de etrafla tahkikata gi· 
rtıılmittlr . Genel Sekreterlik 
bu tahkikatta; Ayvalıkta ld
manyurdu ile Akınıpor ad · 
ları altında toplanan ıpor 

kulüplerinin Partinin; spor 
ltlerlnde ıüttüğü yükıek um· 
delerine aykm hareket et· 
tikleri kanaatine vararak 
Spor Bölgeılne çektiği btr 
telgrafla her iki kuliıbün de 
liğv edilmeıinl blldlrmltltr. 

Bu karar derhal Ayvalık 
İdmaoyurdu ile A kmspor 
kulüplerine tebliğ olunmuı 
tur. 

Haddinden fazla aıırı ve 
lüzumsuz bir kulupcülük zih 
niyetinden doğan hidlı& ne 
kadar acı ve çirkinse Parti · 
nlo bu müe11lf vaka kartı · 

< Sonu ikinci Myfada ) 

Son haberlere göre; Dün · 

ya Hmananı bombardıman 

eden Franklatler, Elcezire· 

den gelerek Valinslyaya gl · 

den iki bin dört yüz ton 

hacmindeki Brizband Fran. 

sız vapurunu da batırmıtlar. 

dır. 

Bu vapurda bulunan kont<ol 

delegelerinden lnrı l ız Gön 

ile altı Fraoıız ve dört ln 

glllz zabiti ölmüıtür 

Vapurun mürettebatından 

kurtanlabtlen on kiti yara· 
· hdır . 

Bu hidlıe Londrada de· 

rlo aklıler yapmııtır. 

lngllterenln, birlblrinl ta · 

kip eden bu hidlıeler üze· 

rloe ne glbl tedbirler ala· 

cafı belli değildir . 

İngiltere 
Amırikıdan dört yüz lı· 

yırı ıhyor. 
Londra, ı O [Radyo] 

logtltert" hava nazaretinln 
matbuata verdiği habere 
göre lnglltere hükumeti, 
Amerlkadan bu ıGnlerde 
dört yüı: tayare aatın al · 
rnak Ouredlr. 

Berlın , 10 (A.A.) - Ber · 
lfoer Taıeblat ıazeteıl Çe· 
kodovakya baıvektlı B. 
H od z a ya S ü d e t Al· 
Almanları tarafından verilen 
muhtariyet projesini mevzuu
babıederek Çekoılovakya 
hükumetinin derhal memnu· 
niyeti mucip bir cevap ver
dlilnl müıabede etmektedir. 

Berlloer Börsen Zeltuna 
gazetesi de Sadet Almanları 

artık uzun müddet Çeklerin 
vakit kazanma ılyaıetlerlne 

tahammül edemfyeceklerlnl 
ve aatht bir teıvlye tarzlyle 

de fktlf a eylemfyeceklerlnl 
yazmaktadır . 

Berlfn, IO (A.A.) - Ha· 
vaa Ajanaı muhabirinden: 

Matbuat Çekoılovakyadı 
üç ıeneltk aakerl hizmet 

ılıtemlnln tee11üıünQ olmuı 

bltmlı addetmektedir. 

Volkııer Beobahter diyor · 
ki: 

Çekoılovakyan1n dahili 
ıulhu Naıyonaltıtlerln meta· 

lebatlnı tatmin etmek ıure
tlyle temin etmeie ve aade· 

ce kuvvete lıtlnad etmele 
karar vermlı olduğu aaıte . 

rtlmek tıtenllmektedır. Çe
koılovakya; Çek olmıyan top· 

raklar üzerinde Prağın he
gemonya11n1 tealae alt tema· 

yüllerl terketmeğe muadil 
olan f edakirlakları yapmak · 

tan lıe herıeyl kaybetmeyi 
tercih eder görünmektedir. 

Praf, 1 O (Radyo) - Çe· 
koılovakyada; askerlik müd· 

delinin iki ıenedeo Gç ıe · 
neye çıkar1lacaiı hakkmda 

ki haber, teeyyüt etmlı ile. 
~ildir. 

Çeklerle Polon
yalılar Arasın
da Hadiseler 
Varıova , 10 (Radyo) -

Moraıka Uıtruva havaltıln· 
de Çeklerle Polonya lalar ar& · 
ıında mühim hadlıe vukua 
gelmıı ve birçok klmıeler 
yaralanmııtar. 

Ceymis Kıım çocuğunu 
kacuanlır y1~ılınd1. 

Mlyaml, 10 ( A. A. ) -
Çıftçller tarafından kamyon 
ıöferl olarak iatıhdam edil· 
mekte olan Mak Kol adın · 
daki adam tevkif edilmlıtlr . 

Mak Kol, kar11101n da i tti . 

rakl le Skııı Katı, kaç ırmıı 
olmakla itham edilmektedir. 
Karı, koca; tkl ıene müddet 
çocuğun baba11 olan Ceyml• 
Katın hh:metlnde balu11muı 
lardtr. 



_ ....... 
SAYEA 2 • 

Çinliler Ve Çin· 
deki Hayat .. 
Çin Çiftcisi Günde iiç Defa 
Haşlanmış Pirinç Ve Pancar 

Turşusu Yer. 
Yazan: Harvey Vetz Fırınlar, ilkl.anunda dut 

''Dünya nüfuıunun onda 
biri ıon aylar içinde bir 
müıtevli ordununun kılıcı 

altına düttü. Yer yüzündeki 
ucuz tıçılerln son büyük 
bloku olan 200,000,000 çln 
il Yanaçe deltasının münhlt 
ovalaranda yaıamaktadır. 

Dut aiaçları ipek böcek· 
lerlne gıda olan parlak ye 
ıtl yapraklarını ıubat ayanda 
açarlar. Nıaan yağmurlarının 
vücude getirdiği seller, tar -
laları pirinç ekimi için ha -
zırlar. Aiuıtoıda, ıonteı · 

rinde hasatlara yapalmak 
(izere arpa, buğday ve darı 
ekilir . Buralarda pamuk da 
para getiren ürünlerdendir ve 
yüz\erce kanallardan pazara 
ıevkolunur. 

Yapılan harbin bütün mü 
kif atı yalnız bu münbit 
topraklarla ucuz tıçlllk de
illdlr. Nanklo, .:>uıov, Han 
11ov, Vuhu yalnız kendi 
1ervetlerl dolaylılle değil, 
temin edecekleri vergtler 
dolaylıtle de birer kazanç 
kaynağıdırlar Nankin, daha 
laaaın doğumundan uzan 
saman önce, yer yüzünün 
en büyük ıehlrlerindeo biri 
olarak meıhurdu . Buraıı 

ıekfz defa Çıoto idare mer
kezi olmuıtur . Mlnglerln ve 
Doktor Sun ·Yat Senin me
zarları oradadır . Çinin bu 
k11mında modren sağlık, 
ıu, ıoıa teılıat mevcuttur. 

Yukarıda gök, aıağıda 

Suıov ve Hangıov, eıki bir 
Çtn ıözüdtrkt Çinlilerin bu 
iki -,ehre karıı olan rabıta 
ve IUbatlarını göıterlr Çin 
kollejlerlnden yarısı, ıtmdt 

Japonlar tarafından lıgal 

edllmlı olan bölgededir. 
Bu ovada yetııtlrilen ipek 

böcekleri dünyanın en be· 
yaz ve en ince ipeklerlnl 
verirler. Yallarca vaktini ıe · 
yahatlarla geçlrmtı ve yo 
'rulmuı olan meıhur aeyyah 
Marko Po\o, Nankin ıehri 

yakınlarında lıtlrahata çekil· 
mit ve burada multantlkhk 
nevinden bir vazife almıth· 
Buranın halkı çok aabırlı 
lnıanlardır ve çocuktan baı · 
layıp ihtiyar yaılarına kadar 
durup dinlenmeden çalııır
lar. Bura balkının mizacı 

da fU atalar ıözünden anla · 
ıılır: •'Aç ıürünmek ufak btr 
ıeydlr; vahim oJan bir kfm· 
ıenln faziletini kaybetmesi · 
dır ,, 

Bu arazinin yüzde on beıi 
bataklık, neblr ve kanallar 
dan ibarettir. Buralarda çift· 
çllerln basit kuH~belerl, tuğ
ladan vilcude gettrilmıı ipek 
böceil ocaklarının etraf ınn 
kurulmuıtur. Çin aileleri ku
luçka makinelerinin yanında 
yaıarlar. Burada yığılan yu 
murtalar, tlkkinuoda tuzlu 
ıuya, ıubattada kaynatılmıt 

dut yapraklarının ıuyuna ko 
·nur. Bu lklılnln araaında bu 
yumurtalar, kiiıda sarılarak 
laftan çömlekler l~lode: mu
hafaza olunur. 

odunları ve t~zek ile dol -
durulur. Mart ayında bun
lar tutuıturulur ve tik du 
mantarı ıavrulduktan sonra 
bir ay müddet le dumanıız 

ateı yanar. 
Ondan ıonrll bu yumur 

talar toplanır ve bunların 

muhafazası için tedbirler 

almır. 

Zamanı gelince binlerce 
ipek böceği nin beılenmeıl 

icap eder. O zaman bütün 
aile efrada dut yapraklar1 
devılrmekle uğraıırlar. 

Eğer ipek böcekleri yu 
murtladığı zaman lcafı mik
tarda dut yaprağı bulamaz 
aa bu, çiftçi aıle için bir fe 
laket olur O zaman, ya bu 
böceklerin açlıktan birer bt 
rer öldüiünü görmek, yahut 
da elinde, avucunda ne var 
ıa haren yıp yükıek flatla 
dut yaprakları satın almak 
lizım gelir . 

İlkbahar yağmurlan baı 
layıoca da pirinç m.evılml 

gir mit olur. Çtnlı çlf tçloin 
ziraat aletleri baalttlr' bü . 
tün nakliyatı da öküz ve 

mandalara yaptuır, 

Çtttçlntn bütün yediği gün · 
de Qç defa haılanmıı pirinç ve 
pancar turıuıudur. Aıle büyük

1 

ve açtır . F•kat gayet cüıi yi
yecekle beslenir. lıte Japon 
ların lıtlli ettikleri arazide 
tik kazançları bu ç ftçtlert 
ele g'çlrmek olmuıtur. 

Her ne kadar dünyada 
Nanklntn poraelenlert, dama
ıeleri, ıılemelert m~ıhur ise 
de buranın baılıca ihracat 
maddeıl tuzlanmıı ördektir 

Nanklnde 22 mil uzunlu 
ğunda bir ıurun arkasında 

yaııyan bir milyon erkek, 
çocuk ve kadın tatar hücum 
laranı durdurmağa muvaffak 
olduklara halde Japon top 
çuıunun aleti karııaında 

aciz kalmıt. teılim olmuı

lardır . 

Buraıı üçüncü, dördüncü 
ve beıtnct asırlarda Mlnglelln 

paytahh idi. Mlngler; eski 
ve haımetl buraya yentden 

ve 191 1 ıcneılnde Dr Sun 
Yat S eo bunun surları için-

de milli hükumeti kurmuı · 

tur . 

On yıl önce burada 
20 000 000 dolarlsk bir tnıa 

proğramının tatbikine glrltll· 
mlftl . Bu arada ıoıalar, park
lar ve bir stadyom kuruldu. 
Şarktaki en büyük raaad 
dürbüuü buradadır. 

Japonların harpten kazan 
dıkları daha ufak mükif e. tlar 
daha küçük ıehırler, llm r. n· 
lar 75 pamuk fabrlka ıı, 45 
ipek imalathanesi ve bir 
düzüne büyük fabrikadır. 

Yerlıler bu müatevlllerl 
yıllanmıı bir felıefe ile k 
bul etmekte ve gemilerini, 
evlerini onlara, verirlerken 
ıu söıü ıöylemektedtler: 

"Döğüı eden yumruk ve 

linen okuyan kelimeler lyl 
değildir ,, 

-- -- ----- -
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Nevyork 
Sergisine iştirak edeceğiz. 

Ankarada Amerika ile ye 
nl bir ticaret anlaİması yap· 
mak üzere son defa glrltl· 
len müzakereler; bu memle
ketle ıktıııadi münaııebetle

rimlzln daha ziyade genlıle 
tılmeııi yolunda bir mecra 
takip etmlıtır Esuen Ame 
rlka He normal ıartlar için
de iki taraflı lnktıaf eden 
ticaretin daha ziyade kuv
vetlendirilmesi için elde 
mevcut imkanlar yenl an 
laıma tle tatbik aahaaına 

konulmuı bu1unecaktır 
İki taraf mallarına müte 

ka bilen göıterllecek kola Y· 
laklar yüzünden önümüzde
ki ıeneler içinde ihracatın 

çok artacaiı umulmaktadır . 

Hü~umet Amerikaya ya
pılacak ihracat tıler inl esıu· 

la bir ıeki l dl!. tedklke baıla
mııt•r Ôtedenberl yeni dün . 
ya pazarlarında mevki yap 
mıı olan mahsullerlmlzln bu 
piyasalara daha fazla ıürül. 
meal, buna karıı Amerika 
dan bir kmm endüstri ve 
makine ihtiyacımızın temini 
mukarrerdir . Bu makıatla 
Amerika ile olan ticaretimizin 
takviyesini t emin arzuıile 
hükumet 939 yılanda Ame· 
.ıtkada açılacak büyük Nev· 
york ıerglılne gent ı mikyas 
ta tıttrak f'tm ğe tmıar ver· 
mit bulunmaktadır 

Av pa 
Sul~unun kurtarıl 8St ne 

ile müm~ün ol bilir. 
lzveatla gazetulntn huııusi 

muhabirinin halyon Franııız 
görüımelerl durumu hakkın 
da Romadan gönderdiği bir 

mektubu tntfıar etmiıtlr. Bu 
mektupta, ltalyan Franaız 
görüımelerlnin haklkah hal
de henüz baılamadan tama
mlyle lnkltaa uğradığı, bu 
münasebetle ltalyadakl İngi· 
lız ıeflrinln 8 . Kont Clanoyu 
ziyaret ettiği , bu ziyaretin ise 
görüımelerln fhya11 ve bir 
İtalyan Fransız anlaıma11nın 
akdi makaadiyle ltalya üze 
rinde b ir teılr yapabilmek 
teıebbüıünden ibaret oldu 
ğu, fakat İngiliz hükumeti 
nin bu müracahnın herhan· 
ıı bir pratik vapabıleceğlnio 
pek muhtemel olmadığı kay
dedilerek bu mevzu etrafın 
da ezcümle ıöyle bir muta
lea yürütülmektedir: 

"İıpanya problemi, İtal 
yan - Franaız anlaımasınm 
vakthlz ol duğu üzer inde iı 

rar eden Hitlerln yapmakta 
olduğu tazyıklerle a l ikaııı 

•olmak azın, gitgide daha bü 
yük bir ehemmiyet keebetmek 
tedlr Bütün ltalyan m t bu 
atı MuHolıntnln Cene .. ede 
ıöylediii nutku ve ispanya 
meıeleıl hakkındaki malum 
beyanatı üzerinde genlı mik· 
yaıta mutalealar yürütmük· 
te devam etmektedir Bütün 
gazeteler büyük bir hiddetle 

(Sonu üçilncü ıayf da) 

Bel diyece Yiyecekler 
Ko trolEdiliyor .. 
Satıcıların Çürük Meyva Sebze 
Satmasına Ve Hile Yapmala
rına Meydan Verilmiyecek. 

Belediye ııhhat dairesince 
halkan sağlığı ile alakadar 
bulunan gıda maddelerinin 
temizliğine ve iyiliğine eza · 
mi derecede itina edilmek· 
te, aatııları daimi bir 
kontrol ve muayene altında 
bulunduru ima ktadır . 

ehemmiyet vermlyenlerle, 

çarııda, pazarda ıerbet, lımo 
nata, ayran gibi meırubatın 
boyalı. karııık maddelerden 
ve- börek, kurabiye gibi 
ylyeceklertn karııık yağlar . 

dan imal edılmeılnl önle
me!< için dikkat edildiği 

gibi bunların sahıına da ma · 
ni olunmaktadır . Satıcıların 

üıt ve baı1arının temiz bu 
lunmaaına da btlhaaaa ehem
miyet verllmelctedlr. 

Erdek Kiraz 
Bayramı Yarın 

Yapılacak 
Bu ayın 12 ııinde Erdek· 

te yapılacak olan Kiraz Bay
ramına Ş~htr KulubünOn de 
bir gezinti tertip ettlflnl 
yazmııtık . Pazar günü 11aat 
altıda ıebrlmlz lıtaıyonun · 

dan kalkacak huıual tren 
tıttrak edece ki eri 
aandırmaya götürecektir. 
Oradan da otobüılerle Erde · 
ğe gidilecek ve akıam 

yin~ trenle ftvdet olunacak · 
tır . 

Her sene yapılan Erdek 
Kiraz Bayramı civarda da 
lma alaka u1andırdığı için, 
bu gezintinin çok eğlenceli 

ve neıelf olacağı ıüpheılz . 

dlr. 

Bu cümleden olmak üze· 
re ıebze ve meyv•cılar sık 

sık kontrol edilmekte. bu 
gibi satıcıların halka çürük, 
bayat sebze ve meyva 
satmalarına meydan veril 
memektedlr . 

Bu münasebetle son bir Aske i Hastahanelere 
hafta içinde kontrola tabi H • y • t • • ı k 
::::·~.::~:::1~:~~: K::::.-.. emşıre etış ı ı ece 
Mehmet oğlu Nail , Bekir oğ 
lu Ahmet, Mehmet oğlu Ha 
ıan, Abdullah, Halil oğlu 

Muıtafa; Yeıilltde Muhar· 
rem ve Celil adında sekiz 
ııebzeclye aid l OJ kilo kadar 
kabak, 50 kılo kadar bezel
ye ve faaulyanın çürük ve 
bayat olduğu görüldüğünden 
imha edllmtıttr . 

Ayrıca muhtelif yemlıçt
lere atd 150 kilo kadar erik, 
kiraz ve çileklerin bayat 
ve çürük olduğu görüldü 
&ünden döktürülmüıtür. 

Sıhhat kaidelerine ve be
lediye talimatnamelerine 
aykırı hareket eden bu sa· 
tıcılar, zabıt tutularak hak 
larında tal,ıbata baılanmıı 
hr. 

Dığer taraftan ıehtrde 

mevcut fmnlarda imal 
edılmekte olan ekmekler de 
her gün tedktk ve muaye
neden geçfrılmekte, numune 
ve evıafın uygun olmıyan 

ekmeklerin aatııına muaaade 
oluomamakta, imal tarz · 
lanna da azami ıtina göı 

terıl mektedlr . 
Bu kaidelere riayet et· 

medlğl eörülen Paıacami 

civarı oda Zekeriya. An af ar -
talar caddeıtode Haıtm, 

Mlllikuvvetler caddesinde 
Hüınü , Develoncaaında lb. 
rahim, Yahya ve Hatıl 

adında ahı fırıncı da, 
zabıt tutularak ha klarında 

takibata b~ılanmııtır . 

Bu arada İzmirler mahal 
l e ılnde berber ve J.ah veci 
Refetin de aıhhi kaldelere 
aykm hareket ettlil görül· 
düğünden hakkında taklba 
ta baılanmııhr. 

Şehirin bazı aemtlerinde 
geltılgüzel cadde ve ıokak 

ü terlerine çöp atanlar hak · 
kmda da takibata baılanmıı 
ve bu hallere meydan veril 
memesi için icap eden ted · 
birler alınmııtır . 

Dlier taraftan say111 her 
gün artmakta ~lan her 
türlü seyyar satıcılardan 

pek ço~unun sağlık ıartlMı 
na riayet etmedıklerl yapı 

lan tedktk\erdcn ımlaıılmak

tadır. Bu glbl , ııhhi ıartlara 

O~ul talebesine her ay bQıira verilecek, yiyecek ıı 
giyece~leri ~e temin olunacak. 

Askeri hıutabalucı hem· 
§İreler hakkındaki kanun 
layihası Mecllı ruznameılne 

ahnmııtır Sıhhat müeueıe· 

!erinde haatabakıcı hemıtre 

yetlıtlrmek (izere Milli Mü
dafaa Vekilliğince üç aınaflı 
bir ordu haatabakıcı hemıi -

re okulu açılacaktır. 
Bu okulda Mtlli Müdafaa 

V ekalelince tesblt ed ı lecek 
ıartlar dairesinde talebe ka · 
bul olunacaktır 

Askeri hbhlye talebeıi gi · 
bi taıe edtlecek olan okul 
ta lebesine her "Y beı lira, 
elbiıe ve teçhizat verile 

Devlete aid ~inalann 
• • 

vergısı. 
Devlete atd lcareteyinll 

ve mukataalı gayrimenkul
lerin kaymetleodirllmeııi hak 
kmdaki kanun projcıl , Ka 
mutay encümenlerinden ge 
çerek ruznameye alınmııtır . 
Projenin birinci maddesine 
göre 1837 ıayılı bina vergi
si kunununun üçüncü mad · 
deıt mucibince vergiden 
müsteına tutu\muı olan dev · 
lete ald mukataalı binaların 
mukat•aları, Maliye .Veka· 
lctl ıle Vakıflar Umum Mü 
dü rlüğü tarafından tayin 
olunacak birer ehlihibrenin 
bu binalara müttefikan tak 
dir edecekleri kıymet üze 
rlnden hesap edilecek tir. 

Bu iki ehlthtbrenln tak· 
dl rinde ittlf ak edemediği 
kıymetl~r, maha;li bele 
dlyelerto göıterecekleri üçün· 
cü bir ehlihibrenin ittlraki · 
le ve ekıerlyet kararlyle teı 
bit olunacaktır 

Mülhak ve hususi bütce 
lerle idare edilen teıekkül 

lere ve belediyelere ald olup 

\ 

da 1837 sayılı kanunun üçün · 
cü maddesi mucibince ver· 
giden lsliına edılen binaların 
mukatnal rrna eıes olacl\lc 
kıymetler dahi , Vakıarlf 

Umum Müdürlüğü ile ala 

ceklfr . 
Bu hemıtreler mektepten 

çıktıktan ıonra altı yıl mec· 
huri hızmete tabi olacaklar· 
dır Bunlar 20 sene hizmet ifa 
ettikten ıonra tekaüt kanunu 
mucibince tekaütlüklerlnl tıtl 
yebilecekler, 55 yaııoı doldu 
ranler ıln tahdidine tabi tu· 
tulacaklardır . 

Bu mektep Gülhane tat
bikat okulunda açılacak ve 

üç ıınıflı olacaktır. 
Askeri haatabakıcılar 6ç 

yılda bir terf 1 ettirilecek, 'e 
asli maaıları 16 17, 5 20 lira 
olacaktır . 

Ayvalık Spor 
Kulüpleri 
Lağvedildi. 
(Baıtarafı blrıncl sayfada) 
sında aldığı ıedit ve çok Je · 
rinde tedbir de o kadar tak 
dire layıktır . 

Dileğimiz bu gibi çirkin· 

ilklerin ıpor ııterimlzde _idi 
çük de olsa bir daha yer al-

mamasıdır 

Kaymıali~esini ~ööıOı 
Gündoğan mahallesinden 

lımall oğlu Ahmedin; ge· 
çlmsizlık yüzünden kıyınva· 

ltdeıl Fatmayı döğdQG ti· 
kiyet olunduğund~m ıuçlu 

haklundn tahkikata baılan · 
mııtır . 

kalı dairenin tayin edecek· 
lerl birer ehlihibre marlfe-
ttyle teıblt olunacakhr. 

Vak aflar Umum MiidGrfQ. 
ğünce bu kanunun neırl ta 
rlhtoden itibaren üç aJ için· 
de birinci ve lkincl madde 
lerde yazılı binaların defter · 
leri tanztm olunarak 

milli emlak idarelerine ••Y• 
alika dairelere verilecektir. 
Def terler verildikçe kıJm•t 
tekdiri muanı~l sine baıla 

nacaktır. 
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Onu dalma, her akıam 

uğradığım basık meyhane-~ 

nln tenha bir köıeılnde kir· 
it bir maısa başında tek ba· 
tına görürdüm. lkimfz de ay. 
nı meyhanenin mü da vlmle· 
rlndendtk. Ne zaman mey · 
haneye uğra1am o. daima 
kendi masasını t11ıal etmlt 
bulunurdu. O, tenha köıede· 
ki, klrlt, ufak mua zaten 
ona mabıuı gibiydi. 

Görüımezdlk, fakat gözle· 
rlmiz karıılaıınca karıılık· 

lı tltredlilmlz htssedlllrdl 
ikimizde de birbirimize kar· 
tı bir ıempatl mevcuttu. Fa 
kat ne yazık ki bu içten 
relen kuvvetli duygu bizim 
Jekdığerlmtzle anlaımamıza 
imkan kılamıyordu. 

Sazı ktmıeler vardır kt bir 
kadeh fçtiklerl zaman afız· 
ları çözülür. makaradan bo· 
ıanan zincir gibi, durmadan 
konuıurlar. Fakat birde bu 
nun •lui, bazıları vardır kf , 
bunlar içkiden neıe değil, 
gam dilenirler, dalma dü 
tüncelt ve ağır batlı olurlar. 
lıte benim , kartı köıe ma -
•ada oturan doıtum da bu 
ikinci karekterl taııyerdu . 
Zıtten ben, onun kimse ile 
konuıtuğuou görmemittlm. 

Günler gPçiyor. doıtluk 
bağlarımız manen kuvvet 
lenmekle beraber aramızda 
hır tek kelime bile teati 
edilmiyordu Doıtum dalma 
oıasanın baıında, önünde 
oıütevazl bir çihnglr sof ra11, 
Yavaı yavaı boıalan bir fi 

ıe ve kalın bir kadeh .. 

~~ * ... 
Onunla konuımak lhtlya 

cı beni yavaı yavaı üzmeğe 
baılıyor; sanki bu ihtiyaç 
bende bir hutalığa intikal 
ettt Karar veriyorum: Onun 
la konuıacafım .. 

Bır akıamdı. Dııarıda la
pa lapa kar yağıyor, mey 
hanenin arada sırada 
•çılan .kap111ndan insana 
kamçı teılrl yapan btr rüz
gir eılyordu . Meyhane. bu 
ıtkıam her ıünkünden fark · 
lı olarak fazla kain balıktı. 
Doıtu1T, ve ben yloe kendt 
Dlasalanmıza geçmtf, içiyor 
duk Gözlerimle gizli olarak 
dalma onun hareketler1nl 
takıp ediyordum. Vakit epey 

ce geclkmlıtt. Bir aralık 

gerıonu çağırdı, ona para 
Vererek dııarı gönderdi. 
Aradan beı, on dalctlra ıeç 
oıııu ki, garson kapıda gö· 
r· d un ü, ona yaklaıarak: 

Bütün dükkanlar ka 
Panmıı , ılğara bulamadım, 
dedı. 

Bu tam fırsattı. Tir1akl 
bır adam için sliaraaız kal 

lllının ne kadar acı olduğu· 
nu bilirdlm . Yavaıca garao 
nu çağırdım Ne ılğaraııı al 
dıroıak iatedlğlni öğrendim. 
O da benim ıliaradan içi· 
1oroıuı. Yan olmağa yüz 
tutan paketi garsonla ona 
IÖnderdim. Gauon ıiğara 
Paketini ona uzatınca evvela 
lt!lnnettar gözlerle hana 
dofru baktl ve ıonra 
•J•i• kalkarak ıauona bir 

,eyler söyledi, gülümseyerek 
bana doğru yaklaıtı ve: 

- Çok teıekkür ederim, 
eğer müıaade edf'raeniz be . 
raber içelim dedi .. . 

Bu teklife zaten ben 
dünden razı idim. Hemen yer 
gösterdim . 

Ağır, ağır konuıuyor ve 
her hece üzerlndeL i vurgu· 
ları ıert ve kati ifade edi 
yordu Artık onunla iki can 
dan dost olmuıtuk. Her ak · 
ıam ayna masaya karıılıklı 
oturur, oradan buradan ko 
nuıur, içerdik . . 

Onun her ha1inde bir ea 

rar gizli idi. Sözlerinden, ha· 
reket ve gözlerinden bu es· 
rarı okumak tatey lt !m hep 
boıuna çıkıyordu. Bu sırrı 

onun dudakları katlyen ifıa 

etmiyordu ve etmlyeceğıne 

de kati ıurette kani olmuı 
tum Bazan konuıurken bir
den ürperir , sararır ve he· 
men hangi vadi üzerinde 
konuıuyorsa sonu değiıtırfr, 

mevzuu baıka bir mecraya 
doğru sürüklerdi. Bu hııre 

ketleri beni tamamen hak
lı olarak ıüpheye celp eder. 
müteceuls nrızar larım bu 
adamlD her hareketi üzer in· 
de dolaıırdı 

Bir güo içtimai bir mese 
le üzerinde konuyorduk, ben, 
bu günkü medeniyet ve te 
r~kklyatm son hamlelerinin 
yüksekliğini imrenerek an 
!atıyordum 

Bırden dostum elindeki 
kadehi mata üzerine bıra 

kıuak yüzü gerilmff, gözle· 
rl oyuğundan fulamıı. asabi 
bir halde ıözümü kesti: 

- Hangi cemiyet ve hangi 
insanlıktan bahsediyorsun? 
Bu günkü medeniyet dedi
ğin nedir? Ben tnıanlan in· 
1&n, cemiyeti cemiyet gör 
mek islerim. Nerde lnsant.k 
ve nerde cemiyet? .. lıte bir 
koyun ıüribü, hayır koyun 
süıüıü değil, bulanık pis bir 
gölde toplanmıf binlerce, 
milyonlarca tim.ahın teıktl 

ettiği bir kalabalık. 
Bu mudur cemiyet dediğin 

topluluk? 
Nerde insaniyet?. 

Bu aç ve vahıl timsahlar 
birbirini yiyorlar. Uzun ve 
ı lvrl djıf erile kendilerinden 
küçüklerini parçalama11nı 

pekala biliyorlar. fakat ıo· 
rarım sana, kendinden biraz 
büyük olantle çarpışan, uğ · 

raıan kim var?. 
Sen mı? Yalan .. 
Beni mi gösterecet.sın? Ha

yır, hayır hayır, bu kabil de 
ğtl. Ben cemiyetten tard edtl
mlı, sürünmeğe mahküm bir 
ayyaıım . 

Yine ıorarım aana, mede· 
niyet lnaao o~Iunun ölümü 
nisbettnde mi yükselir? 

Nerde o ölüme çare bul 
mağa uğraıan gafiller Ölü 
me ne zaman çare bulunur 
bilir mfıtn Söyllyeylm dinle: 

Bütün bu lnıan dediğin ve 
cemiyetler teıkll eden katıl 

ruhlu gaf ı lelerin hepıtoi bir· 
den mahv ve vok etmekle. 

Anladın nu? . 
lıte, bu dünya yüzönden 

TGRKDlLI 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Dördüncü Bap 

1- Boşanma 
2 - Boşanma Sebepleri 

3- Zina 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 75 -

Üçüncü babın dördüncü 
faslının mevaddı mllhsusa · 
aında karı ve koca arasındaki 
rabıtat izdivaç: 

l - Karı ve kocadan biri 
evlenme meraıimlnln lcraaı 

zamanında evli bulunmH•, 
2 - Karı ve kocadan biri 

evlenme merasiminin icra11 
zamanında bir akıl hastalığı, 
veya daimi bir ıebep netice 
ıl mümeyyiz olmamaaı, 

3 - Karı ve lcoca araaın 
da kanunen memnu kan ve 
11hrlyet hı11mhğı olması. 

Ve yine evlenme merul 
minin tcra.ı zamanında geçici 
bir ıebeple temyiz kudre 
tinden mahrum bir halde 
olmuı. 

İki rakkamı altındaki 
( akıl hutalağt ve1a 
daimi bir sebt>p neUceıl 

müm.,.yylz değilse tbareıi ile 
geçici bir sebeple temyiz 
kudretinden) mahrum bu· 
lunmuı lae lbareıl arasındaki 
fark zahiridir, blrlnclıl mut· 
lak, iklnclııl nlsbi butlandır, 

Karı ve koca hataen ev 
lenmlı bulunur veyahut 
karı veya koca diğerinin 

namus ve haysiyeti haklun 
da veya nesep ve aıhhatt 

için vahim bir tehlilce arze 
den bir hastalık, diğer taraf
tan blzzdl veya bilvuıta 

gizlenmiş veyahut kendlıl 
ılnln veya yakını 

kimsenin hayat ve 
olan bir 

sıhhat 

veya namusuna karıı vahim 
bir tehdit altında evlenmlı 

bulunması gibi hlll ler evli 
ltğln butlanını mucip olmak· 
la aralarındaki nıkahın feıhı 
ile btrltğin refedıleceğlnl 

görmüıtük Çünkü ahvali 
mezküre ile evlenmtı olan 
karı ve koca arasındaki ev· 
lenme kanunen caiz olma 
dığı cihetle batın ve feahl 

ne zaman insan deni len 
mahluk çelr.illrae o zaman 
ölüme de çare bulunmuı 

olacak .. 

Coınıuıtu, söylüyor fakat 
ne dediğinin farkına varmı. 

yordu Onu teskine çalııhm 
ve yavaı yavaı meyhaneden 

çıktık , ayrıldık .. 

* * Ertesi günü sabahleyin er-
kenden kapım sert, sert vu. 

ruluyordu. Yataktan illeml 
yerek doğruldum. Müthft 

baıım ağrıyordu Akıamkl 

konuımamız rüyama da gir · 

mit ve beni epeyce meıgul 

etmltll· Kapıyı açınca bir 
polisle karıılatlım 

Benim hemen ıtmdt mü 
hlm bir vaka için karakola 

kadar gelmekllğimln lazım 

olduğunu söyledi. Hemen 
giyindim, karakol" koıtum. 
Çok fazla merak ediyordum. 
Bu mühim vaka ne ola· 
bllirdı '.l .. 

Karakolda öğrendim ki: 
Gece ıabaha do~ru udun 
getiren köylüler köprOden 

mucip sebeplerdedir. 
Bunlardan baıka mevı.uu 

bahıimız _ olan boıanma ise 
karı ve koca aralarında feı· 
hi nikahı mucfp ahvalden 
salim bir halde vaki evlen
menin dahi - bundan sonra 
göreceğhnfz veçhtle _ kan ve 
kocadan birisinin zina etme 
si, biri diğerinin canana lcasd 
ve pek fena muamelede bu 
lunması, cürüm ve hayslyet
ıtzltk evlenmenfn lc:endl11ine 
tahmil ettiği vazlfevı ifa et 
memek makaadı ile biri di
ğerini terk dimağ haatalıfı ve 
müıterek hayatın çekilmez 
btr hale gelmesini mucip ola · 
cak derecede ıtddetlt geçim 
stzlık gibi ahval de boıanma 
sebeplerlndedtr Blnaenaleh 
feıhi nikah ve bopnma ra
bıtal izdi vac1n kırılıp ora 
tadan kaldırılmaın man88ını 
tazammun etmelcte isP. de 
v a z ı l ı k a n u o her 
lklıtndekl sebepleri ayırmıt 

olmakla feshi nikah hakkm · 
dakl sebt>plerle 
keza boşanma 

ıebeplude fe,hl 

hoıanmıva. 

hakkındoki 

nikaha h6· 
k6m olunamıvaceğını sara 
haten gö.tnmlıtir. Ancak 
feıhl nikah ve boıanmada 

tatbik edilecek usulii muha 
kemevl de bfr olarak k"bul 
etmtıtfr. 

Boıanmıt kf, buna ahka· 
mı ubıkada talik tabir edl 
lirdi. Kanunu medenlmfzln 
htıhalaf ettiği mecellede bo· 
tınma ve talaka dair hiç 
bir kavıd ve lıaret mevcut 
olmayıp hu husus hakkında 
Dürer, Hindiyi!, M~caml , Da· 
mat, Dürrü Muhtar, Behç~. 

Bezazlyc, Zeylai, Hame"Yİ, lt 
bah, Feyzlve, Alt Efendi gi· 
bi asarı fukahaya müracaat 
uıulü müttehlzadan idi Ta 
lakın vukuu ve ademi vuku · 

geçerlerken aıağıda nehlrln 
kenarında karların ve buz
le rm araamdekl suların için
de siyah birşey fark etmlı 

ler ve yaoıoa glttlkleri za 
man bunun btr ceıet oldu 
ğunu görmüıler , doğruca ka. 
rakola gelerel< haber ver· 

• 
miıler . Müddefunıumi gi-
derek cesedin hüviyett tes 
bit edtlmıı ve akıam mey-

hanede beraber içtiğimiz 

anlatılınca hemen ıüphe 

üzerine beni karakola davet 
etmiıler. Köprü Ozerindekl 
karlarda kalan izler tedklk 
edılince ona alt olduğu an · 
laıılan bir ayak izinin köp 
rünün kenarma kadar gelip 
orada nlha yet bulunduğu ve 
o mevkide kazaya imkan ve 
ihtimal Vt!rllmedlğı teabıt 
edildi. Ve bu suretle ben de 
büyük bir tehlikeden kurtul 
muı oldum. 

Bu zavallı doıtumun; üze 
rinde bulunan evrakların 
tedklki neticesinde delhmlı;, 
eski bir avukat olduğunu 
öir~ndirn. 

Kazım 1't1y:.i Ozaner 

Avrupa Sulhunun Kurtarılma

sı Ne ile Mümkün Olabilir. 
(Baıtarafı ik inci sayfada) 

fransaya hücum etmekte ve 
onu İspanyada kızılların fay. 
duız mul:avemetlerlni de
vam ettirmelerine yardım 

etmekle itham etmektedir. 
Bu "Faydasız mukave 

met,. İtalyanın tdare adam· 
larınıo fena halde kanını 
bozsa gerek. Çünkü Lundan 
bir ay mukaddem , yanı in · 
giliz ltalvan anlaımaıınıo ak · 
dl eınıuıoda Roma, aallerln 
zaferi ea kısa bir zamanda 

temin o l unacağına tamamty. 
le kani bulunyordu lıte bıl. 

haua bu sebeptendir ki, 

Muuolfol - dRhlli harbin 

hitamında İspanyadan ltal 
yan askerlerınf geri almak -

gibi kendi için karlı olan 
bir taahhüd altına gfrmlfti . 

Halbuki ıtmdt vaziyet esas · 
lı bir surette değtımeğe bat 

lamııhr Asilerin yakın 

bir zamanda muzaffer ola 

c~klarını düıünmek bile mu-
haldir.ltalyan askerlerinin zRyi-

atı da günden güne artnaak · 
tadır . lıpflnyol milletinin kati 

mukavemeti bütün ltalyan 
askerlerinin hücum kflbıll ye. 
tinin zufa dü§m~ııioe ve bu 
ukulerin milı tarca göze gö · 

rüoür bir derecede aza lma-
11na amil olmaktadır. 

Mali c ı hetten zayıflamı{l 
olan İtalyanın karı ı sında ye
niden ya bundan böyle ltgal 
itin denvaz g~çmek, yahud da 
Genral Frankoya yeni ordula r 
ve esl ıha dolu yeni gemıler 
~önderme k sureti yle ya rdım 

ederek avantürü devam et· 
tlrmeğe atılmok gibi ll<I me
ıele durmaktadır. 

Maamafıh bu i klnc~ l ıık. 

ltalya)·ı hem ı lyaıi, hem 
mali mülahazalardan rahat· 
ıız etmel<te ve henüz mera 

uou fstılzam eden elfaz, evart 
ve harekat ıle talakın nevl 
lerl hakkında meydana ge 
t ırılen Asar kütüphaneler dol
duracak kadar çoktur Aynı 

uımanda talik pek eakl za· 
manlardan ber i mevcuttur. 
Ve yine bazı mılletler ara 
aıoda dn meıel a: Hırtstiyanlar 
a11rlarca karı ve kocadan btrı · 
si vefat etmedıkçe boıaoma 
larım imkansız bulu)"or lardı 

ltalya ve İıpanya gibi kato
lik mezhe binde bulunanlar 
arasında halen talik vakt 
olamazmı§. 

Yukarıd" arz ve 
tadat ettiğim aaarı fuka 

~aya göre talak hakkı, tef 

tizi talak gibi bazı ahval 
müıteıoa olmak üzere sırf 

erkeğe bahıolunmuı demek· 
ti. Kadın lcabmda bu hakkı 
btimalden mened ılmlt ve bu 
suretle aynı cemh•etin efradı 
arasında aynı hukuk eaa,la 
rına müracaatta birine hak 
verllmtı, d ığeri de bu haktan 
mahrum bırakılmıt idi 

Kanunu medenlmi:r. tıe er· 
kek ve kadın, zengin ve fa
kir aile ıereff vesaire gibi 
h içbir hakkı tercih V'! imtiyaz 
gözet ilmemekslzin herkeei 
medeni haklarını latlmalde 
hür ve serbest bırakmakla 
kadınları erkeklerin eeare· 
tinden kurtarmıı ve aıle 
hayatında ıayanı ıükran mü· 
hım bir yenilik vücude ge 
tlrml~tlr 

SONU VAR -

yete girmiyen İtalyan-İngiliz 
an\aşma11nın tamamly\e bo· 

zulmaaı tehlıiceılnl ortaya at 
maktadır . Aynı zamanda, 

Muuollnfnin ispanyada böyle 
yeni bir tıgal hareketine geç· 

meıf, timdi bile Çemberli.y 
mn güttüğü ılyasete büyük 

bir zorlukla bat efen loglliz 
efkarı umumiyeıtnln galeya-

na gelmesini mucip olabilir. 
Zaten, Çemberlayn kabine -

sinin düımeıfnln ltalyan-lngl. 
llz an laımasının tamamtyle 

bozulma11 1 Romanın tekrar 
harici ıiyasd cihetinden tec-

rfd ed il m iı bir hale düımeal 
ve bununla da tamamiyle 

Berltolo emri altına girmesi 
demek olacağını ha!ya pek
ala bilmekted ir. 

italyaoın, Fransayı kapitü
laıyonu altına &lmak gayesi· 

nl günden bugünkü oyunu 
bu ıeralt dahilinde tamamly· 
le vaz ı htır . Muasolfni, ltal 
yaya anlatma teklifinde bu
lunan ve teklifi neticeılz ka
lan Parlslo diplomasi hezl
metlnı pekala hesaba almak
tadır Muuollol. Çemberlayn 
kabinesinin mevkii iktidarda 
kalme11nm oldukça mühim 
bir derecede de, G . Frankonun 
lıpaoyada muzaffer olmn11 
da bağlı olan İnglllzJtalyaa 
anlaımuının rf>alize edilme· 
s ine merbut olduğunu da na· 
zarda tutmaktadır. 

Musaoltnt, ispanya meıele 
ıini ltalyan. Fran11z anlatma· 
sının akdine mani olan bir 
sed olarak resmen ileri sür
mekle, evvela Çemberliynın 
da kendisi gibi G. Frankonun 
zaferini temine utraıtağını 

rıaret etmekte ve saniyen 
Paris ile Londrayı birbirin
den ayırmak lçln bu ltllhad
dan htffade etmeğe yelten· 
mektedir. lngll z sefırınin bu 
hareket i, lngı l ız hükumetinin 
tezadlardan kurtulmak ve 
yine aynı lnglllz hükumeti 
eliyle vücut bulan vaziyeti 
kurtarmak tf'tebbü&üo .. en 
ibllrettlr. 

Llkın bu teıebbüs vazıh 
bir surette ademi muvaffa-

kıyete mahkumdur. Çünkü 
Muııaolinl ile Çemberlaynın 

F rankonun tez bir zamanda- . 
ki muvaffakiyeti üzerindeki 
hesapları suya düımüı bulun
maktadır. Harbin uzaması 

lojtk neticelere ıebebiyet ve
rir ve bu neticeler lıe yal · 
nız mutauvver ltalyan Fran· 
ıız anlaımaııının akıbetine 

tesir etmekle kalmaz, hatta 
ltalyan - lnaıltz anlaımaaını 
da bir darbe altına ıokar. 

lngtltere ve Franıa efkarı 
umumiyeıl h6kiiınetlerinln 

içten gelen arı.ularına rai 
men İspanyol milletine ya
pılan bu derece adi Ye açık 

zulme karıı bııane kala 
maz 

Bütün bu hadlıeler , Lond 
ra ve Parlsln Roma ile m6ı · 

tacel bir ıurette anlaımak 

tetebbüslerlntn ne kadar eaf 
diline olduğuna ththnal inan· 
dırıcı yeni bir delil hlzme· 
tini görOr 

A vrupada sulhün kurtarıl. 
ma11 ancak kollektlf emnl 
yet ve mütehaclm tuaf a 
kollektıf bir darbe yoll1le 
mümkün olacağı Lir daha 
iıbat edllmltllr .. 



SAYFA : 4 

Fransa Ve .. 
lshenderun 
Sancağı 
(Geçen ki Y azmın Devamı) 

Bugünden vaziyet alırsak 
istikbaldeki prestijimizi mu· 
haf aza etmi, o\uruz. 

Büyük bir memleketin 
imparatorluk poletıkuı, ek· 
aerlya bir oportünlte meıe· 

leıt değil midir. 

Netice: Fransa tasdık et
melidir, 

Suriye meıelealnln mut" 
leasından ıonra, taadtk 1ü
zumun~ hükmetmek lazım 
mıdır? 

Taıdlk etmlyeblllr miyiz? 
Lübnan meıelealni Suriye 
mHelealnden ayırabilir mi 
yiz? 

Muabedentn muarızları, 

Şamlılaran taahhOdlerlnl ifa 
etmtyeceklerlnl ve akatli 
yellerin tazyık göreceklerini 
tleri ıürüyorlar. 

Bunlara gör~, Franae, 
aıırdlde hamı de•let rolOne 
devam için mndahale etme 
ildir. ~u ıahıılar, Suriyeyi 
parçalamak için Türklerin 
tasdiki beklediklerini ve lı· 

tthbarat zabitlerinin avdet 
lerlnln, Bedevilerin lıyanJDa 

bir baılangıç olacaiını ileri 
sürüyorlar. 

Bu, muhakkak ki, vazi
yetin çok karanlık bir tab
loıudur. Yapmıı olduiumuz 
tahlil bu kerametlerin kıy

meti hakkında bir hfiküm 
vermeğe müealttlr. 

Tecrübelerden lıtlfade et · 
mlı olan Suriye hükumeti, 
bugün ekalliyetler meaele
ılnde mQllylm ve anlayıılı 

bir ılyaaet takip etmektedir. 
Vahim hAdlıeler, an 

cak, müılilmanlıiı lhttda 
ettirmek lıtlyecek olan ka 
tolik kiliıeıinin hareketin· 
den tahaddüı edebilir 

Memleketimin efkirıumu 
mlyealne ıoruyorum: Fransız 
orduıu böyle bir davanın 

hizmetine tahılı edilmeli mi · 
dır? 

Bedevi meselesi, halli en 
güç bir meıele olarak 
gözükmektedir. Fakat, 
askeri mukavelemizin budu 
du dahilinde ve Suriye iz 
zetlnefalnl rencide etmelul 
ztn, Şam hü ''.d~mell nezdin 
de, adıl btr muamele gör
mek lıtlyen abalının nez· 
dinde, ıükünun muhafazası 

için muktezi müıavlrler ip· 
ka etmemiz mümkün değil . 

midir? 
Muahedenln muarızlarma 

muahede yerine neyin tka· 
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Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan: ·~~~~~~~~~~~~. :\ 

1 MÜHiMDiR! i Cınıl: 

Taze faaulya 
Taze pathcan 
Taze bamya 
Taze dometeı 
Taze dolmalık büber 

Miktarı: 

18000 
18000 

4000 
10000 
3000 

Ahnacaiı zaman: 
ihaleden iklnclteırln ortasına kadar 
20 temmuzdan blrfnclteırln sonuna kadar 
Aiuıtoı baıtndan birinci teırln sonuna kadar. 
Aiuıtoı .. ,, ., ,, ,, 

" " " .. .. " 
Yukarıda clnıl, miktarı ve alınacağı zaml'nlar yazılı beı kalem taze ıebze açık ek. 

ılltmeye konmuıtur. ihalesi 27 6 938 pazartesi günü ıaat 11 de kor aatınalma komlıyonu 
binasında yapılacaktar. Muvakkat teminatı 283 liradır. Şartname komiıyonda görülebilir 
Taliplerin muayyen gün ve saatte komlıyona müracaatları ilan olunur. 

I· Bö:l~:~FADENIZİ DÜŞÜNÜNÜZ. 1 
1 zel bir ev
~ de rahat 
it, ömür ge

~ çlrmek la· 
4 · 1 - 172 « termlılnlz? 

r·····;.~ô·~·~·öi~i····ı ~ mıTmımımıkmı~mımıwımı:ı,l!Jmıl!lmıKmımnmmımılilAmlmJI: ~~ 1 Beklediği · 
i Pazarteılnden baıka her ! : e ırdag 1 - ara 1 mı 1 =~~;;;.;:11~ 
• ıün çıkar. Styaıal gazete .. • m1 (" ••· • 9 H • ( El ~ zemen ı n ! Yılhiı: 800 Kuruı il!!.I Illl•eşı 1 llZll.(lll( (l iJ ~ucuzluğunu 
• Alta Aylıiı·400 • 1

1:
1 B d d \"' 1 k r:;ı ret f t bili 

: Sayaaı: . 3 : : mi an 1 r Dl a (l ' (l p 1 a c a lın it. ~;;:tin 1 : 1 Günü geçmit sayılar 25 i ~ Bandırma Halkevi Sosyal yordım şubesi tarafw ~ 1 olan ı ı e 
: kuruıtur. : El dan 19 lıazlrarı pazur gurıü b11yıik ııe iddiolt pt bli mı ~ batlama -
: ADRES: : l!!I van giirtşleri tatfp edilmiştir. mJ it dan evvel 
: BALIKESiR TÜRKDJLJ : El Tarkiye Başpehlivanı TEKIRDAGLJ HOSJ~ l'lı\ EJ " tlcaretha· 
.. •••••••••••••••••••••• .. l!I ve KARA ALI nin dt gıireşlere lşlıro~ ini il m/rı mJ it.. nemize ug. 

me edllmeıl lazım geldlil mi tdilıniştlr. ~ ~ rama nı z ~ 
ıorulunca, bunlar statükoyu ~ Memltkttimlzin bu iki m< şlwr ve raMp felıliva im 1 ılze mu· ~I 
11 t - - l l!!I l!J er ıuruyor ar. mJ nının gıirtşmeleri ve ytnişmtlcrt şaıtile gıirtşlere mı hakkak 

Halihazırdaki vaziyette, El beş yu= lira ikramiye kor muş/ur (ID ~ kir temin 1 
bazı huıuıi menfaatleri mu llilmJWl!lmlmll!Jlilınl! lmmllmmlliliiılmE (i l!!jiml! mla l!lfilll it edecektir. 
hafaza edebilir miyiz? Key- Bu, tecrübe ile ahittir. 

ftmlztn latedlil ıekllde ha · Balıkesir Askeri Satın Alma Her cin• demir, çimento, e&m, Çl'fl, hırdavat ve » 
reket etmekte aerbeıt mlylz? ı

1 
btlumum ma1zeme1 lnıalyeyl gayet ehven fıatla aal· ~ 

Milletler Cemiyetine tabı Komisyonundan: maktayız. Bır kere deneyiniz. 1 
ve taahhütlerlmtzle bağh Her renk yajlı ve badan· a b 1 ti b ~ı 

KepıüttekJ birliğin ıenellk ihtiyacı olan J 1 ton ııfır ve- oya ar e oya ya. arı 
değil miyiz? ~ ve malzemesi de bulunur. 

Farzedelim ki, Suriye hü- ya keçi veya koyun eti açık ekıtltmeye konmuıtur. il. 
1 Hanglıl en ucuz olurıa 20-6 938 pazarteıi günü saat 1 Köylü ve .rençberlerimlz için pulluk ve her türlü k<imdlnln mert lflnden ıüp 

he etmek mümkün ohun 1 O da o clnı etin ihaleat Kor satan alma komlıyonunda dbzen de mağazamızda ucuz bir flatla aahlmaktadar. 
Lübnanda askeri kuvvet- yapılacaklar. Muvakkat teminata: Koyunun 330, keçinin ~ Maaa, kollu teraziler, kantar, litre, kılo ve metre 

lerlmlz yok mu? Surlyede 24~ ve ıığmn 207 liradır. lıteniltn ete pey ıürülebillr. it gibi ölçü ve tartı dQzenlerinlo pazarı da mafazamız· 
havai üslerimiz yok mu? Şartneme her gün l«amlıyonda göıülebıltr Taliplerin mu 1 dır. 

Ordumuzu, muahedentn vakkat teminat maklıuzlarıle bblıkte mua)lytn gün ve aa· 1 Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 1 
.lte komtıyona mu-racatlara. türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 

teıdlklnden ıonra beı ıene 
müddetle, Alevilerin meskun 4 - J - 159 ~ arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ., nl ılz de tec· ı 
oldufu yerlerle Cebelld6rliz . it. rübe ediniz, memnun kalacak11nız. 
de ıpka etmıyecek mıyız? Balk sı·r A •kerı" Satın ~ " l e @ it. Saraçlar Başuıda llasan Cumalwğulları ~ 

Suriyeliler Türkten kork- ~ 1 
maktadırlar. Suriyeliler hl Alma Komisyonundan: it. 1 
lirler kt, ıakıklAllerıoın mu- ~ Mehmet, smaiL Abdullah '11 
hafazaaı ancak Franaanın hı · Suıığırlıktaki birlik hayvanları için (2001000) kilo kuru it. ~ 

ot kapalı zarfla ekıiltmeye koıımuıtur . lhaltal 13 6 Y38 ~~~ ~ ~ ~~»llt~ 
maycaile mümkündür. 

Şarki Akdenlzdeki milli 
müdafaamız hakkında yap· 
m1t olduaum tedkikat, bana 
bu havzalara atfetmemtz la· 
z1mgelen ehemmiyeti ıöıter· 
dl. 

Suriyeliler bize muhtaçtır . 
Biz de onlara muhtacız. Bu 
keyf jyet, tarafeynin, imzala 
rına hfirmet edecelderlnln 
en güzel bir teminatı değil 
midir.,, 

Pıerre Naguet 
"İıkenderun Sancağı hak· 

kındakl bu yazı , ıon Fran 
aaz · TOrk görüımell'.!rlnden 

evvel yazılmııtar; Ankara 
dıktatörünQn farazi doıtlu 
ğu mukabilinde. Fraoaanın 
mümtaz bir mevkii terket. 
Uğl zannediliyor. Bu ıekıl 

de hareket etmekle, Yakın· 
ııuktakl menfaatlerlml.ze 
karıı gel mit oluyor muyuz?., 

pazarteıl günü aaat 16 da Balıkesir aakeıi satan alma ko- iti!• IUiHiHi •••••• " !itltlt ••••• 
mlıyonunda yapıl acaktar. Muvak1'at teminatı 4 l 3 liradır. • • 

Şartname_ komtıyonda her gün görülebilir. Talıplertn ! Sayın Bayan Ve Baylar! 
mezkur aünde ıaat on b~ıe kadar teklif mektuplaunı ko- m m 
mlıyona vermeleri illn olunur. • En mühim bir ihtiyaçtan olan karın, • 

4 - ı - 156 • mide, bafıraak düıüklüklert için gayet Ji l lyl koraalarımız gelmiıtlr . Hayanlar için • 
• llıtlk külot, ıQtyen ve yazhk skandal • 
• koru.laran muhtelif modelleri vardır. 1 
• 17 Santim geniılıkte mide koraaları ' • 

K • d • 300, 21 santim gentıltkte 350, Ba . .. 
omısyonun an: • yanların ıkandal konaları 35 1antim 1 

Balakeatr merkez hastahanesinin senelik ihtiyacı olan gerişlikte 275 kuruıtur. 
12000 kilo koyun eti açık ekıtltmeye konmuştur. lhaleıi • Kadri fi/bayrak Tuhafiye 1 
17-6 938 cuma günü ıaat tO da Kor ıatın alma komla- • Mağazası -Ba/Jkesir- • 
yonunda yapılacaktır . Muvakkat teminata 360 liradar. Şart · • • 

name komlayonda her gün görülebilir . Taliplerin muayyen • iE IHiHiHllHIUliHiJHl~IHili•••• ••• 

Balıkesir Askeri Satın Alma 

4 1 - 158 ··~:l 'İ:l ~ .. ~. 'l ~ ·~:l 'l 'l 'l 'i:l 'l ·i:~:l 'İ:l 'l 'l 'l • 
----------------- : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 

~ K apita/: 100,000,000 Türk lirası '* 
skeri Satın Alma ~ Yurd İçinde 267 Şube Ve fljans = 

omisyonundan: ~ Dü~yanın Her Tara!Jnda Muhabirler = 
1 - Merkez birliklerinin ıeneltk ihtiyacı olan 36 ton ~ Her türlü zirai ikrazlar diğer bilcümle banka mu· l* 

gün ve saatte müracaatları. 

Balıkesir 
• 

Balıkes~r Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

palateı açık eksiltmeye koomuıtur ihalesi 27 6 938 Pazarte ~ amelerl büyük ıubelerinde kiralak kaaalar. 1* 
ıl 1aat 10 da kor utan alma komiıyonunda yapılacaktır. J#J. İhbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· 1* 
Muvakkat teminata 189 ltradır . Şartname komisyondadır. = miyeler. = 
Tal•plerin muayyenaün ve ıaatte komisyona müracaatları. ~ İkramiye: Miklari: ikramiyenin llliari: ~ 

4 _ t-I71 ~ ADEDi LiRA LiRA ~ Nahlyeıl: Köyü: Mevkii: Ctnıl : 

Savaıtepe Danlıment Çaltahk Tarla 
Hududu: 
Doğuıa Naauh 
Çavuı vereıe· 

ıl, batm Hn· 
aeyln oğlu Ha 
san, poyrazı 

Hüıeyin oğlu 

Süleyman, kıb 

lesi yine Hüıe -
yln oğlu lluan. 

Yukarıda hudut veaair vasıfları yazıh tarla ecdadından 
inttkalen Süleyman oğullarandan Hüıeyin oğlu Mehmedin 

. 40 - 50 ıenedenberl ıenetslz ve nlzaaız tasarrufunda iken 
331 de kar111 Ayşe ve evlatları Müslime ve Ha ticeye kal 
dıiından bahııile namlarına ıenede bağlamak lıtedlklerin 
den bu yerin mahallen tahkikata için 19 6.938 pazar günü 
mah&lllne memur gönderilecektir. Bu yerde baıkaca hık ld· 

JIJ 1000 1 000 ,_ 
--------------~ • l 500 500 l* 

Balıkeeir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Küpeler nahiyesine bağla Sarıalan köyü camilnde ıhdaı 
edılen hitabet imtihanı 21 6 938 ıalı günü aaat 14 de 
icra edilecektir. fıtekll bulunanların gün ve aaatte Balake
slr Vakıflar müdürlüiünde müteıckkıl hademe .encümeni 
ne müracaatları ilan olunur. 

--- - -
dea edenler varsa bu müddet içinde Tapu Sicil Muhafız · 

lağ1na veyahut mahalline ıelecek memura müracaatları 
Uiıumu ilan olunur, 

:1 ı 250 250 ~ 
~ 10 ıoo 1000 

1
._ 

... J 25 50 ı 250 '"' 
""' 30 40 1200 ~ 
~ 40 20 800 ~ 
~{ 108 6000 ,-; 

~-i /fo lkramiyl'lcr her liç ayda bir olmak tiure st· ~ 
~ nede dört dc.f a .bu miktar uzeriııden kura ile dat}ılı ~ 
" lacaklır ilk keşide I Eylıil 938 dedir. ~ 

·······~···········~·-··~· Sahibi ve Baımuharrlrl : Balakealr Mebuıu 

Çık aram Genel Dırektörü: FUAT Blı..' AL 

Ba11myerı: Vilayet Matbııaıı - Bahlıealr 

H. KARAN 


