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14 HAZiRAN SALI 1138 

Orgeneral Asım GOndüzün Riyasetin
deki Heyetimiz Dün Antakyaya Vardı 

GttNDELİX SİY ASAL GAZETE ON OÇONCO YIL IA Yit ll07 

Hatayda Türk Kanı Dökülürse: Fabrika Mesleki 
TürkiyeBununMesulleriniBulmaktaTereddütEtmiyecektir: K u r s 1 a r K an u n u .. 
Seçim Komisyonu Tebliği Geri Aldı . .I lngiltere 
Orpurıl Aııı Ban~ızın riyıııtindıki hıyıliıiz ~an lntılyıyı ıırdı. Sıncık 
la~ilirı ldlrD Dıltır l~durııhıın ilı luıındın lılı tııcil i1l11i ızerindı kiJ 

Çırak, Kalfa Ve Uataların Mea
leki Bilgilerini Artırmak için 

Kuralar Açılacak. 
lacakhr. 

ıı nıhiyıl11dı tıftiıl11dı bılundulır. 

f rınkayı 111ukıbılıi bilıi
ıil yı,ııyıcık. Fabrika meılekl kartları 

hakkındaki kanun projul; 
lkuaat, Maarif, Mtlll M6d• . 
f aa, Sıhhat ve Adltye Enci 

Kur1& ılreceklerln llate· 
decekleri meufe iki kllo· 

Antakyadan bir gôrünüş 

A.atak,a, 13 (A.A )-Bı,ok yelerl do1aıeralr H•Jlt •• 
Erlrlnılaarbtye tldncl relıl kayıt ıerbntllil tein ahnan 
Orıeneral Aıım GGndlzGa tedbırlerln tatbllclDI tefttı 
beılsanlaiındakl heyetimiz etmtılerdtr . 
dGa AntakJaya ıelmtı •e &idadiye k&y6nde vah 
çal& heyecanla tezahlratla ıtyane bir ıurette öldGrOlnıGı 
lca ... lan••ıtır ftlan R •••• .a. l 1.""•t !,. 

A11m GlndGzl lıkende ana11nıa katlinden ıuçlu 
illa tıtaıyonunda General olarak birçok latmıeler 
Mone karıalamıı •• Aatak· tevkıf edllmtı, bazı eıbu da 
Jaya blrltlrte ııtmfİlerdlr nezaret altına ahnauılardsr 

4atakya, 13 (A.A.) - BG Barhlye nahlyeılnde yapı 
Ula kayıt bürolar1 tekrar fa lan araıtarmadada e•lertnde 
altyete baılall\ıtlar, Delere ıtllb butunduran Jedt lıltl 
ve Kamandan Kole tle Vali tevklf edı l mııur. 
8. Doktor Abdurrahman nahl· Kumandan Kole, aeçlm 1 

Aat 'kya, 13 ( A.A. ) -
komıiyonunun neıretmtı 

olduiu tebhil pr,otea 
to etrutı ve kom11yon rb1t 

il geri almıthr. 
Cenevre. f:i (A.A ) - An 

t•kya fntıh11 balina memur 
KonMJ komitul dan tekrar 1 
topl•nmııtır Bu toplantıda 
Milletler Cemiyeti daimi 
murabhaaımız 8. N~cmetlln 
Sadık, H•taydald tntıha · 

bat komlıJonunun hareke· 
tini ıtddetle tenkld etmlı 

ve Mılletler CemlJetl oto 
rlteaine daJanan bu lcomlı· 

yon tarafından taktp edil· 
m•kte olan hareket tar 
zının T6ıklye ve Franıa 

araıında tee11Dae baılayan 

bayırlı doıtlulu bozacak •e 
halin l'lrkler aleJhine tah .... .~.,..1r ........... _ _ ..... . 
tunu ı6yllyerelı demlıtır kt: 

"Dikkat edınli bu ••hlm 

B. Çtmberldyn 
Londra, 13 (Radyo) 

811 ıvektl Nevıl Çemb•rtlyn 
ile Har!clye Nasın Lord Ha· 
lıfalu, yaran ıayflyelerlnd•n 

d6necek l•rdlr 
lnıtllz kabineıt, pezarteal 

srOnO Nevtl Cemberl&ynın 
tlyaıetl e föplenecaluar • 

Bu IÇ.tlmada h6k6mettn 

meaull1et Milletler Cemlye l bombardımanlar hakkında 
tine kadar ılrayet etmtıttr. •erecetı lıahıt tedkUı olu· 
Eter Hata1da bu tahrllalt yO- ı nacaktır. 
zGnd~n T&rk kanı d6kOl&r1e , lnıtlterenin, Frankoya kar· 
TOrktye CumhurlJetl bunun 11 mukabeleı btlmlıil yap 
meaullerlnt bulmakta bir maktan ıarfınazar ettlil 

lihze tereddOt etmiyecektlr.,. ıöylrnlJOr· 

1 menlerinden ıeçerek Kamu. 
tay ruzname1tne ahnmıı •• 
mQza"ert1 ne baılanmııtır. 

1 

Hük6met, mucip ael»•p'er 
mazbatallnda T üı k lfçlılntn 

zekl ve 1. ab•llyetlne lfaret 
ederek Hnayileıme har•ke
u,le beraber aanayUn muh 
taç oldutu tıçl elemanlaranın 

yetlıttrllmeıl ke1flyetlnln bir 

de•let meMleıl olduiunu 
tebarClz ettirmektedir. 

Projenin birinci maddetl· 
ne 16re, bGrolannda çahtan 

memurlar hariç olmak ise· 
re btr aenede kullaadıiı it· 

9l ve mutclabdemln ıa711ının 
ıDndeltk vaaattıl yladen da· 
ha f aala olan maden ocak . 
larlyle Haa yll teı•tk kanun. 
unda tarif edtlen 11nal m6-

G\tlt&\ııı;lmeili1'~ bb11
fieriD1 

artumak •zere kuralar acı· 

metreyi geçmemek laere 
aynı aanayle menıup ml••
MMler mOıterek kura aça· 
bilirler. lıçı ıa,111, bu mad· 
dede aröıterllen miktardan 
•t•I• olıa bile JUkankt fık 
rada yazıla meıaf e clablltede 
aynı aaaaylden birkaç mGeı· 
aeıeye tabip olanlar, kun 
açmaya mecbur olacalllar 
dır. 

Bu kanunu• ıum6l6 u
baıına ıtreD mıe ..... ler; 

kanunun netrl MDellDe tek· 
adclGm eden tak•lm ae...a 

lçlnclelci •azl1etlerlae 16re 
tayin edllecelderdır. lecı 

aa1111 ltlbarlyle kaaanua tat
btkhıdea ıonra kanuauo ıu· 
m61G dıfJnda kaa.a ...... 
Mlerln •azlyeU iMi balla 
tahadclOı ettlll ........ ••· 
il' 111*'9bu\Us.ı .. w.•-., .......... -

( Soaa lklacl .,,... ) 

Cinde Askerlik Mükel
lefiyeti D eğiştirildi .. 

ÇekosloVakyada Kom- Avr~panı~ Birçok Yerlerin
•• • .., de Şıddetlı Zelzeleler Oldu. 
unıst Propagandası mı Zılzale; bilhmı in1ilıeriJrın11. Bılcikı" Alıın-

Hırbiıı nızıratiıdan ıırilın bir ııiılı içtiııl 111,ii, 
n8f uz ıırı zınainliii nı aluııı alun billiıti111 

bütDn Çinlilı~ ııkıı olıcık. 

llıiı ıızelllıri ÇK11lmirı•ı yapılın prıpığan•ı- yıU fazlı himdildi, bazı yerlerde tıhri~ıt YHll. 
lınn Sidıllııin lkıhıtini tıhlikıyı kıyduiunu ıızııır. Şan,olizede, bOyftk bloıt· 

lann mllhlm bir k11mı çat 

Berlın, 13 (AA.} - Ha•aı \ 
•Jan• muhabiri btldtrlyor: 

Gazetelerin bOyGk bir 
kıtmı Çekoalo•akyada J•P• 
lan komlaltt propalanda · 
'1nın Gç buçuk milyon se 

Prat, 13 (Radyo) - Çek 
matbuata Sidet Almeo par· 

tlıtntn Baıvektl Hodaaya 
yaptalı tekhflel'l ka Uyytn 
menfi olarak karıılamakta· 

dır. 

Norodnl Novinl ıazetul, 

Haynlayn Kalıbada ileri ıOr
dOIO metallbln aala tabak· 

-. ...... _-==::;::m::==::r====ı kuk edemlrecellnl yazmak 

dettn lktbetlnl tehlikeye 
koyduiunu ka ydetmektedtr 
ler. 

19 Mayıs 1·~:~ •• 13 <R•droı - Ba 
hemyanın Beramdan kaaa 
baıınclakl Almanlardan bir lıclik bıyrııı rısıl ti· 

til ıını ıl11ık kabul ıdildi, 
Ankara, 13 (AA.) - 86 · 

Ylk Millet Mecltıl buıl\n 
•ahwukat kanunu tle orman 
kanunu liyilaaaıaı, uluıal 
bayram ve ıenel tatil ıOn• 
lerlne alt kanunda tadtllt 
Japılmaıına ald llylhaya ka-
bul etmlıtlr. Bu kanuna 
16re 19 Mayıı ıençllk 
bayramı ıOnCl tatll ıGnG 
olarak kabul edilmektedir. 
T attl ılnlerlnln ıonu cu 
•aya t• .. dlf ettlll taktirde 
.ateaktp camartnl ılnG de 
tatil olaeakbr. 

\ 

kaç kiti, bir panılyona ılt· 
mtıler ve orada zorla bir 
içtima akdetmek iıtemııler 
dtr. Ev ıabtbl buna razı ol· 
madıltndan, karakola haber 
•ermtıtlr . 

Paaılyon ıablbl tle Sldet 
Almaalar1 ara11nda bir ar· 
bede olmuı •e zabıtanın 
mGdahaleılyle ka•ıa bert• 
raf edllmtıtlr. 

Berlln, 13 (Radyo) - Son 
kırk aeklz ıaat zarfıada Çe· 
koılovakyanaa muhtelif yer· 
lerlnde ylzden fazla hidlıe 
olmuıtur. Alman mehafıline 
96re1 komlnlıtler, ıahıl hür . 

( SOiiu lklaal .. ,ı ada ) 

Parlı . 13 ıRadyo) - Don 
aababı ıaat 11, 45 le bu· 
rada ııddetU bir zelzele ol 
muıtur 

_,..=-....... ----=--= 
Amerika 

Bızı ~ıılıtlırı karıı ik· 
tiııdi tedbirler ıhnıısı

m iıtiyır. 
Roma, 13 (Radyo) - (Jur· 

aale dttal,a) gazeteıtnln •er· 
dtll bir habere 16re; lnıll · 
tere ile 4 merlka ara11ada 
bir mlcldettenberl cle•am 
eden ticaret maahecleıl mi 
zakerelerl, ıonbahara tahk 
edılmtıtlr. Buna ıebep; Ame· 
rtkanıa, totaliter de-.letler 
aleyhine bazı maddeler ka 
bul ettirmek lıtemealdtr. 

ltalyan ıazetelerl, Amerl· 
kaya hClcum ederek diyor 
lar ki: 

•Amerika, iptidai madde· 
ler 1et11tlrmek bakımından 
fakir olan ltalya tle Alman 
yayı ezmek tatıyor . Fakat; 
bu ıkt devlet, hiçbir zamıa 
kendllerlal eacllrmlrecektır , , 

lamııtır. 

Gerek Parlı ve ıerekıe 

civar 1&yflyelerde m6htm 
ha1&rat kaydedılmııttr. 

Son ıelen haberlere ıöre, 
ıımall Franıada ( Turk•an ) 

ve ( Roye ) havallılnde de 
akıam Ozerl tlddetli dtier 

bir zelzele olmuı ve y(lzler · 
ce ev yıkılmııhr. 

Zelzele, o kadar ıtddetll 
olmuıtur kt, tretuvarlarda 

J6r6Jen lnıaalaran lair çofu 

1 

L 
Japon aıktrl~rl 

tlankov, 12 (A,A.) - blldlrdtilne 16re, Hanko•u 
Bundan ıonra aakere alana· aaptetmek lzere Yaap 
cak onlanlaran atlelerlntn iç- uzunluiunda bareklte .. · 
tlmal me•kll, ntlfuz •eya çllmtıttr. BClttln ecnebi Uca· 
aeeıtnlllt nazarı itibara ret •e harp ıemllerl Valau 

( Sonu ikinci Hyfada ) ahnmıyacafı harbiye naza- ile Huko• araaaaclakt ıabayı 
=-=-= retlnden blldlrllmektedtr. terketmei• da•et edılmlfler· 

Zonauldak Çin tarihinde ıtmdı,. dır 
lit lcadar böyle bir prenıtp ko 

nulduıu 16r0ımemı,ur . Fransız Kabi-
Zılzılı f ıllkllZld&llf İ Aıkere yazılma muame 

leıl nGfuı miktarı e1&11na nesi T oplanJı. 
İÇİft 13 bİI Iİfl llplıdt mOıtenldea m&ıa•I ıurett• Parlı, t 3 ( A.A ) - Baı· 

memleketi• bitin k111mlara 
Zonıuldak, 12 (Huıuıi)- na teımtl edilecektir. •ekil Dalacllyenln rlJ••tl•· 

Zelzele fellketzedelerl için Londra, 13 (AA.) Çın de toplana• nasırlar mecltıi 
toplanan 13,000 lira, Kızılay hava ku••etlerlnln Amerika· birçok yeat kararaamelerl 
kurumuna verılmltllr. Bu dan ~O avcı tayareıl alclılı tedklk etmlftir. Bu kararna-
para, yal•ız vlllyet merke· Honılconıdan bildirilmekte meler relatcumhurun rlyaae· 
zinde toplanmııhr Kazaların· dır. · tinde toplanacak mecltate 
temin etttklHI yardım ay· Şanıhay, 13 ( A.A. ) yeniden blrkwe daha ıl-
radır. Japon deni• makamlerıoı• rlıllecekttr. 



Fabrika Mesl ki Kurs-
1 ar Ka unu 

(Bat tarafı birinci ıayfada) 
göre tayin olunacaktır . 

Açılacak kuralarda tedrl 
ıat; çahıma zamanı dııında 

olmak üzere haftada en çok 
altı ıaat olacaktır . K.uraa de 

Yam edenler. kuralar niha
yetinde ımtıhana tabi tutu 
lacaklardır. İmtihanda mu · 

vaffak olamıyanlar, o mü 
e11eıelerde çalıtmıya de· 

vam ettikleri takdirde müte 
aklp kuralara devama m~c 

bur tutolmaktadnlar. 

Kura talim heyetinin va 
ııf ve tartları ve kuraların 

nevi, den proframı, tedrlıat 

müddeti bu kanunun netrln • 
den itibaren altı ay içinde 
yapılacak nizamname tle 

tayin olunacaktır. Kuralara 
alınacak öfretmenler, müe11e 

ae aabıplerl tarafından inti
hap "Ye kültür dlrektörl6-

iün0n mutaleaaı alındıktan 

ıonra o yerin en buyük mül· 

kiye amirinin taedıkıyle ta 
yin edtlecektfr. Aıkeri fab· 

rlkalara ve devlet demlryol· 
ları atelyelerlne ald itler, 

Mılli Müdafaa ve Nafıa Ve 
kiletlerlnce tanzim oluna 
caktar. 

Kuraların tedrlı ve idare 
maarafları, müe11eıe ıahlp· 

lerl tarafından tediye oluna 
cakbr. Mütterek kura tedrlı 

halinde masraf, her müe11e
ıenln, lfçl ve muatahdemle · 

üzere takıtm edilecektir. 

Devam mecburiyeti: 
Kuralara devam mecburi 

dir. Mazeretsiz olarak kuraa 

devam etmİyenler hakkında 
her gelmediği gün için it 
veren veya vekili tarafından 

ıündellffnfn yarısını geçml· 
yecek bir mıktan keıllecek· 

tir. Bır ay fçlnde bet defa 

kuraa gitmiyenl~rln vazifesi · 
ne nıhayet Yertlecektlr. Bu 

maddeye göre gündelikler· 
den keaılecek paralar it 
kanununun 30 ncu m&d
deıt hük6mlerlne göre aar. 
folunacaktır. Askeri fabrika
larda çahıanlaran gündelik· 
lerlnden keıllecek paralar 
hakkında 895 aayalı kanun 
hükmü tatbik olunacaktır 

Kurı açmakla mükellef 
tutulan müeueıeler bu kanu 
na göre tanzim edilecek nl· 
zamnamenin netrtnden iti
baren üç ay içinde bu mü 
kelleflyetl tf a etmedikleri 
t9kdtrde 50 liradan 500 il· 
raya kadar ağır para cezuı 
vereceklerdir. Tekrarlanmaaı 
halınde bu ceza ıkı kat ola· 
rak tertip olunmakla beraber 
kura açılıncaya kadar müea· 
ıeıenln kapatılmasına da 
hükmolunabilecektir . Bu 

maddeye göre verilecek ce 
zal hükümlere ıulh mahke· 
meılnce karar vertlecekUr. 

__ K..o»l) ...... n"-...:L ... ~rllı.• .. m:l.~.n 

Çekoslovakyada Kom
ünist P opağandası mı 
{Batta rafı birinci sayfada) 
rlyete tecavüz etmekte ve 
mütemadiyen hadlıeler çı

karmaktad1rlar. 
Parls, 12 (Radyo) - Çe 

koılovakyada üçüncü ve ıon 
intihabat bugün olacakhr 

Merkezi Avrupamn en 
mühim hidıaeılnt tetktl eden 
bu intihabatın vereceğı ne
tice, dört gözle beklenıyor. 

Bundan batka, intihabatın 
hadlıeılz ceoreyan edıp etml 
yccei' de ıuale değer bir 
meıele aayılmaktadır 

Praf ılyaaal mehafıll, aıa· 
yltln haleldar olmamaıı için. 

ciddi ve etrafla tedbirler al 
mıttır . 

Franıa Hariciye Nazırı 
Jarj Bonenin. pazar 
olmaıına raf men Çekoılo 
vakyadakı intihabatı yakın 

dan takıp edeceği ve Harı . 
clye Nazarettn rden ayrılmı · 
yacaiını ıövleolyor. 

Prağ, 13 (AA .) - Vi 
yanaya gitmek üzere ta 
tare ile Çekoılovakyanın 
üstünden uçac&k of an Gö 
belıln ~mrılyetlnl temin hu 
ıuıunda Almanyanın yaptı 
ğı talep hükumetçe kabul 
dellmlıtlr. 

=== 

Avrupanın Birçok Yerlerinde 
Şiddetli Zelzeleler Oldu. 

( Battarafı birinci aayfada ) 
yere yuvarlanmıttır. 

(Vtlejoyf) bavallılnde de 
mOhım haıarat olmuttur. 

Halk, saatlerce . heyecan 
içinde kalmıthr. 

Brükıel, 13 (Radyo) -
Dün, 20 aanlye devam 
eden tlddeth bir zelzele ol · 
muttur. Sahildeki büt6o ıe 
hlrler ıaraılmıthr . Sr raıntı 
dan burada büyük binaların 

· camları kırılmııtır . 

Halk, heyecandan, panik 
g6atermııttr. 

Brükıelıo muhtelif bahçe 
(erindeki heykellerin çolu 
yere düıerek parçalanmıt 
tır. 

Sarııntadan dOten 
larla kiremitlerden 
kiti Jaralanmııtır . 

baca 
altmıı 

Londra, J 3 ( Radyo ) 
Bugün, burada tlddetlt btr , 

zelzele olmuıtur. 

lngllterede, 1750 ıeneılo 
denberl böyle bir zelzele 

görGlmemlttir. 

lnıanca zayiat olmamıt 
lıe de, büyük resmi binalar 

tehltkelJ ıurette aaraılmııtır 
Umumi ıaatler zelzele yü· 
zünden bozulmuıtur. Bazı 

heykeller, yerinden oyna 

mııtır. Bu meyanda, Tele 

vizyon blnaaı da bayii zarara 
uğramıthr. 

Berlin, 13 (Radyo) - Al 

manyanın bazı yerlerinde 

tlddetlı bir zelzele olnıut , 

muhtelif binalar çatlamıotı r 
lnıanca nylat yoktur . 
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' 
Kiraz Bay amı uyıl 
Ço Neşeli Geçti.. 
A~alar~an. civar kaza veOahiyelerden yüzluce halk 

Kiraz bayrammda ~ulun~u. 
Erdek, l 3 l Huıuıi) -

Kiraz bayramı don bu 

rada neıe içinde kutlan· 

dı 

Ru yılkı bayram, tim 

diye kadar olan, bütOn 

Kiraz bayramlarından 

daha güzel ve canlı 

o1arak g@çtt . Halk çok 
kalabalılcta . civardaki 
bOtün adalardan Bandırma
dan motörlerle, Gönenden ve 
dlier lcövlerden otomobil ve 
arabalarla vüzlerce ktmıe 
gefmftU . Muhtelif t>ğ lenceler 
yapıldı, birçok aileler ktra
ladıklan kiraz afaçları altın· 
da çok e~lt-ncell nktt geçir-

-

Erdtkien Bir Görünüş 
dıler . 

Bu arada Valimiz 8. Et
hem Aykut da buraya gele· 
rek halkın ıeviocine ~ttlrak 
ettiler. 

Erdf'kliler bu neteh gün· 
de 8 . Ethem Aykutu ara 
larında görmekle bir kat 
daha ıevlndıler. 

Lik Maçları •• 
P zar gOnO i~~anyurdu iiBJaptı ğı maçta hinci ta

kımlar 3·4. ikinci ta ımlar da 2 - 3 Güç kazand1. 
Ltk maçlarına ldmangücü 

ile ldmanyurdu birinci ve 
ikinci takımlara arasında pa 

Saat 14 de baılıyan ikin 
el takımlar maçı 2-4 Güç 
küçüklerinin galtbiyetl •le 
neticelendi . 

Saat J 6 ·30 da B. 
Natldtn idaresinde birin-
ci takım ların maçına baılan 
dı ve daha ilk dakikalarda 
Yurci ıolaçıfı Muzaffer 
bir gol yapmağa muvaffak 
oldu. 

nin temin etuft bir Güç akı· 
Dl Ahmedın ayağı ile bir aol 
daha kazanarak birinci dev 

..... ------· ··-·- ..., ........ 
İkinci devrenin onuncu 

dakikaaında yine ıol
açık Muzaffer Yurdun üçün· 
cü aay111nı da yaptı . 

26 ncı dakika Güç sağ · 
açığı Mustafa Gücün üçün · 
cü sayııını, 34 ncü dakika 
da da yine Hılmfnln temin 
ettiği Güç akını Ahmedın 

ayağfle bir aayı daha ka· 
zandı 

19 ncu dakikada Yurd aley · Bundan ıonra oyun ıek 
hine bir fırlkik oldu Bunu llnı değltUrmedl, karıılıkh 
Ahmet çekti: Top Yurd bek akınlar ve müdafaa teklin 
:erınden btrlnln ayağına çar- de geçti ve oyun 3 · 4 Gü· 
parak kaleye girdi, gol . cün galibiyeti ile ıona erdi 

Bundan bir dakika ıonra Oyun her iki devrede de 
Muzaffer Yurdun ıklncl ıa : çok alakalı devam elti 
ymnı yaptı Devrenin ıon da ı Haftaya Yurd Btrlik ta · 
ktkalarmda a&otrafor Hılml - kımları kartılatacaklardır. 

At Yarışları 
Pazar Günü 
Yapılacak. 

Y arıt ve lılih encümeni 
tarafından tertip edılen ilk 

bahar at yarıtları önümüzdeki 
pazar günü yapılacaktır . Ya 

rııa fttlrak ettirilecek olan 
hayvanların kaydına Veterl 
ner Müdürlüfünde baılanmıt 
hr Kayıd cuma günü ıaat 
17 de sona erecektir. 

Vali gddi 
Evvelfal gün Bandırma ve 

Erdeğf! giden Vah fi . Ethem 
Aykut dün öiledeo ıonra 
dönmüttür. -

Gönen panayın açıl~1. 
Göneo panayırı pazar gü· 

nü açılmııtır . Bet gOn de 
vam edecek olan panay1ra 
civar kaza ve vlli.yetlerden 
birçok lıeı ve •e tıc ı l ar rel · 
mittir. 

Tütün Eksper
liğinde ihtisas 

Aranacak. 
Tütün ekıperllflnl reımi 

meılek haltne koymak iizcre 
hi1kümet bir nizamname ha
zırlamıt ve bu nizamname 
ile, memlekette ekıperllk 
yapabilmek için eluper eblf. 
yetnamealni haiz olmak tıut 
kotulmuttur. 

Tütün ekıperliği nfzam 
nameıl meriyete alrdlkten 
ıonra tetekkül eden imtihan 
komfıyonları piyasada mev· 
cut eksperlere, nizamname · 
de taarlh olunan vaziyetlere 
göre imtihanlı ve fmtlhanıız 
olarak ehllyetna meler ver
mitti . 

Nizamname hOkümlerlne 
göre, imtihan heyetleri 
iki s@nede bir toplanarak 
yeniden ekıperllfe tal.ip ol ·· 
anları imtihan edecek, mu· 
vaffak olan ve muayyen ev· 
Hfı haiz bulunanlara ehli · 
yetnameler verecektir. 

Bu aene yeniden ekıper 

-
.., , 

Biğadıç Ci. ayetine 
Oü~ de Deva Edildi .. 

~ncuğun kesildığı iddia edifeii bıçcktakı kan lekelerinin 
insan kam olup olmadığı t'bMadlide te~kik ettirilecek. 

Bığadıçta 3 yatında llter sonra öldürülen çocuğun 
adındaki çocuğu öldürenle- babaaı Öğretmen 8. Nazıfln 
rln muhakemeılne dün de mahkemeye verdlil lıtlda 
ağır cezada bakılmıttır. okundu Runda suçlu Kaaım 

Daha evvelki muhakeme- ve Kara Muıt&fa ile birlik. 
de kendlıl ve avukatı tara 
f andan deli olduğu iddia edil· 
meıl Qzerlne Mantıa emrazı 
akliye haatahaneılne gönderi 
len suçlulardan Celili Halil 
oğlu Kaaım muayene otu-
narak aelmtttl. 

Dıfer ıuçlulardan Ka· 
ra Mu.tafa, Cellat H111tl, ka· 
r111 Emine, kızları Ommü 
ve Zehra da mubakf!'mede 
bszır bu1unuvorlardı . Akıl 
haatahaneslnln Kaaım bak· 
kında gönderdi ili rapor 
okundu. Bu raporda ıuçlu· 
nun tuürunda bozukluk ol 

te gayrlmevkuf olarak mu· 
hakemeleri yapılmakta olan 
diğer ıuçlulardan Celllt 
Halil, karııı Emine, kızları 
Ümmü ve z~hranın da clna. 
yelle lttlraklerl bulunduğun
dan bahıedllerek kendılerl

nln manevi cezaya çarptı· 

rılmaları lıtenlyordu . 

Bir dlyeceklul olup 
olmadığı sorulduğu zaman 
ıuçlular hep birden bu iddia 
ve iıtloadı tiddetle red et· 
u:er. 

madığı. muhakemeıfnln verinde 
bulunduğu ve ctnavetf itle 
dlğl Zllmanda da keza ıu· 
Qruna ıahfp olduğu btldfrf· 
llyordu. Raporun okunma· 
aını müteı.klp retı; suçluya, 

Müteakiben Müddetumu · 
mi Muavini R. Hılml 

Çil; deli olmadığı anlatılan 
ıuçlu Kasımın ve diğer ıuç· 
luların müddelumumllığln 

eski talebi veçhlle cezalan
dıralmalarını latedi. 

btr diyeceği olup ol 
madrğını ıordu . Kaaım .. ha
yır,. cevabını •erdi. Bundan 

u.11. • .,,.;,.Jo 

Müsamere. 
Halkevl temıll kolu ''Bir 

Sukut Hayal,, adındaki pi 
yeıl pazar gfinü aktamı da 
temıll etmlıtir. Hu üç per · 
delik vodvılde rol alan genç· 
ferden Muammer, MGmtaz, 
Hülya, Kadri, Cahil, Şefkati 
ve Halil çok muvaffak ol 
muılar ve alkıtlanmıılardır. 

Temıtl, aalonu dolduran 
kalabahk halk tarafından 
alaka ile ıeyredtlmlttlr. -
Oüretmen oturu sergisi 

kapandı. 
Öğretmen okulunda tale 

benin bir yılhk it 
ve reıim faaljyetlnt göa 
teren ıergi kapaomıt· 

tır . Btr hafta açık bulundu. 
rulan ıergt birçok kim 
ıeler tarafından gezllmlt 
ve talebentn vücude gelfrdi
ğt eıerler çok beğenllm ı ıtir 

Doğum 
Balya Beledtye Reiıi 8. 

Abdullah Erahn bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmiıur. 

. Yavruya uzun ömürler dl 
ler, ebeveyni tebrik ederiz. 

Bes lirasmı çaldumıs. 
Kurtulut mahalleılnden 

Oıman oğlu ibrahlm; polııe 
müracaat ederek kendiılÔin 

evde olmadıaı bir 11rada bt>t 
llraıl çalındığını , evdeki ki · 
racılarından ıGphe ettiğini 
blldtrdlflnden, tahkikata 
batlanmıtbr. 

olmak lıtlyen 300 kııt var 
dar. Bunları Samıun, latan 
bul ve lzmlrde imtihan ede 
cek olan heyetler temmuz 
ayı içinde teıekkül ederek 
faaliyete ıeçecektlr . 

Suçlulardan Kaaımın avu· 
katı ıuçun ltlendlğl hakkın · 

da göıtertlen de1illt'rin tam 
olmadığına ve cinayetin Ka · 
ıım taratından ltlenmft ol · 
duğuna dair de bir ıarahat 
bulunmadığına dair mah· 
kemeye verdiği yazılı mü· 
dafaıuı okundu . 
O.ğer ıuçlu Kara Muıta · 

famn avukatı da müekklli · 
nln beraatını ' lıtedı 

Heyeti hakime müzakere 
den ıonra bazı cihetlerin 
tahkikine ve cinayette kul
lanıldığı iddia edilen hıçak 
takı kan lekelerlnln lnaan 
kanı lekeal olup olmadıiı· 
nm teablti jçln bıçağın 

tıbbı adliye aönderllmeılne 
ve bazı eahıtierın dlnlenmeal 
için de muhakemenin ) 2 
temmuz ı&h gününe bıra 

kılmaaıoa karar verlldt. 

l ISTANRUL RADYOSU 1 

14 Haziran 1938 Sah 
Öğle neıriyatı: 
12 30: Piakla Türk muıl · 

kısi J 2.50: HAvadlı. 13.05: 
Plakla Türk muılklıl. 13 30: 
Muhtelif p 'ak neırlyatı. 
Akıam neırlyatı : 

18 30: Plakla danı muaf · 
kist 19. 15: Konferanı: Fatih 
Halkevl namına: Borhan fe· 
lek ( O'ımpiyatlar) 19 55: 
Boraa haberleri 20: Grlnvlç 
rasathanesinden naklen ıaat 
ayarı 20.02: Vedia Rıza ve 
arkadatlıuı tarafından Türk 
muılklsl ve halk ıarkıları 
20 45: Hava raporu 20.48: 
Ô ~er Klza tarafından Arap· 
ça söylev 21: Tahsin Kara· 
kut \'e arkadatları tarafın · 
dan Türk mu11klıf ve halk 
tarkıları 2 ı .45: Orkeıtra . 
22.15: Ajanı haberleri. 22 30: 
Plakla ıololar, opera ve 
operet parçaları .!2.50. Son 
haberler ve erteıı günOn 
prolramı. 



14 HAZiRAN 1938 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Boşanma Sebepleri: Zina 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

76-
Bundan baıka ahkamı 

aabıkanm kerh ve taka ile 
vaki nikahı ve talakı ciddi 
ve sahih ad ve itibar etme· 
ıt de ayrıca bir aile felaketi 
idi. Kanunu medeni ile böy
le kerhen ve taka ile evlen 
mek ıöyle dunun kara ve 
koca ara11nda rlza ve mu· 
vafakatı tamme batıl olması · 

nı tart koım•kla bu gibi 
hile ve tehditle evlenmenin 
feshi nikahı mucip bulundu· 
iunu bı ldlrmkele beraber 
botanmada karı ve kocanın 
tlUf alclarını da kabul etmiyor 

Çünk6 bunları hukuku 
umumlyeden addederek aile 
btrlljlnlo muhafaza ve refa· 
hü saadet içinde lda meıi ile 
devlet alakadar bulundu· 
iundan bu iki huıuıta bi · 
kimlere müracaat mecburi · 
Jetini vazetmtı ve hakime! 
de takdiri de1atlde snbeıtl 
yet bahıederek verecefl hü· 
kom ile boıanmanın ha11I 
olabllf'ceğfof kabul ~tmtıttr. 
Aile müf'11eaeıl bu gibi bir 
kayıt altına alıomamıt ol 
•aydı ahklmı 1abıka rıılıllll 
herkeı lstedlii uman bir
den dörde kadu evlenir ve 
istedlil zam11n da ıenl bot•· 
dun gibi afzından fırlat · 
hfı bir sözle o kad ı nı kapı 
dııarı edebilirdi Bu h" l ka · 
dınlamnız için bir felaket 
Ye erkekler elinde canlı bir 
oyuncak olmak de ğilde ne 
ldı? Şımdf lıe kadınlar da 
ıert'k evlenme ve gerek bo 
ı•nmada erkeklerin hafz ol· 
duklar. bütün haklara ıahtp 
ve maliktir: 

Kanunu medeninin boıan 
tna ıebep1erlnden birlnclıl 

oll\rak kabul etliği zina me-

ıeleıtdir. Bu da gerek kadın 
Ve lferek geruk her hangisinde 
vaki olursa diğer tarafa bo · 

tanma davaaı ikamesine h11k 
veriyor. Neteklm 129 ncu 

lnaddedekt (karı ve kocadan 
her biri dlğt'rlnlo zina etmeıl 
ıebebı ile boıanma davasında 
bulunablliı. Davaya hakkı 
olan karı veya kocanın bo
fanma sebebine muttali ol· 
duğu aünden itibaren altı 
ay ve her halde zlnanm vu· 
lcuu tarihinden itibaren bet 
•ene ıeçmesl ile boıaon1a 

davası aakıt olur , af halinde 
dava mesmu olmaz) ibare · 
ıı ile zinayı talak ıebeplerl · 
oın en mühtmlnden addetmek 
le beraber bu ıeni kabahatı 
icarı ve e rkekten herhangi · 
ıt lrttk n p et mit lıe diğer 

tarafa boıaoma hak ve ıa 
lihlyett bahıedlyor · Zinanın 
ıubut dereceleri muhteltftlr. 
Meseli. bir kadın veya er· 
kefın bir otel odaamda 
uıun müddet ı u r e t 1 

hafıyede bulunmaları veya 
hut bir kadının yabancı bir 
erkefı gece evine kııı bul ede 
rek zina fiilinin vukubulabf 
ceöl müddet bir arada kal
mala rı veya at. arAba , oto 
mobil ve yayn olarak kim 
•enin göremlyeceğt balkan · 
larda ve uzak mahallerde 
dolaımaları filli :r.lnft sebep 
lerlndendlr. 

Zinaya te,ebbQı boıanmayı 

mucip olamadığ: gtbt, bir er · 
kek ve bir kadın ile her 
keıin görüp muttali olabi 
leceğl bir mahalde itikar 
veya eızli görüımeleri da 
hf zina sebeplerinden madut 
değlldlr. Yalnıı kadın veya 
erkeğin yabancı birisi tle 
gizli ve ııkı görütmelerl dl · 
ğer tarafın kukançlığı ve 

btnnetlce aralarında müthfı 

geçtmılzhğe yol aça bil ece· 
ğ 1 n d e n b u hareket 
boıanma ıebbt olabilir. Şu 
nu da arzedeylm ki zinada 
mazeret ıayı-nı iltifat d~tı1. 

dır Meseli erlıelfn m6naıf'· 
batı clnılyede bu1unm~ğa 
adt'mi iktidarı dolAylslvle 
kadının baıka bir erkekle 
zina etmeıt mazeret teıktl 

edemlyeceğl gibi, karının mu· 
amelata zevciyetten imtinaı 

halt dahi erkeğin bulundufu 
zina fllllne btr ıebebl kanu 
nt temin etmez Zinanın vu· 
kuu; zinadan müte11lr ve 
müıtekl olan tarafm dava 
ve lıbat etmesi lazımdır. 

Butlanı mutlakta olduiu 
gibi, hukuku umumlyeye ta· 

alluku olmadığı cıhetle müd
deiumumilerin bu kabtl bir 
dava açmalarınll meaaiı ka· 
nuni mevcut değildir Hu 
kimde lıe fiilin vukuu hak· 
kında kanaah tamme hasıl 
olmaaı ıarttır. Hatta zina 
eden tarafın ikrarı mücer· 
redl hiklmt takyit etmez Bu 
kabil bir dava açabilmek için 
vazn kanun medeninin ikinci 
fıkrasında müruru zaman 
olarak ıki nevi müddet 
gösteriyor. Birisi davaya 
hakkı olan karı veya koca 
nın boıanma ıebebine mut 
tali olduğu günden itibaren 
altı ay ve ıayet muttali ola 
mamıı lıe zinanın vukuu 
tarihinden itibaren beı •~ne 
geçmesi ile boıanma davası 

sakıt olacağından bu müna 
ıebetle bir d11ha dava açıla 
maz binaen aleyh; birinci 
m ü d d e l e göre bir 
tarafın z!na etmesi ile bo 

ıanma hakkıoa muttali ol 

duğu ıünden ttıbarf'n altı 
ay, lkıncl müddete göre tıe 

zinanın vukuuna mütt11ll oL 

maıa bile vaki olduğu ta 
rihten beı sene geçmekle 
deva edemlyeceğl anlatılı 
yor. Bu hl'plakl müruru za. 
man hukuku umumtyeden 
olmakla; tarafeyn serdetme· 
ıe btle hakim resen nazara 

al ar. 

Vaıu kanun bu glbl mü· 
' ruru zamana evlılık btrliltğlnlo 

hüınümuhafazaaı malnadı 
ile hukukuumumlyeden ad 
detmlttfr. Müruru zaman tıe 

borçlar kanununun daki uıul 
ve kavatt veçhlle he1ap ed· 
tlır Müruru zaman için ıon 
had olan beı ıene gf'çtikten 
ıonra karı veya koca baı 

ka sebepten b o ı a n m a 
d a v a ı ı açablllr. Ve 
bu dava dil diğer t a · 
rafın daha evvel 1inada et· 
tiğınl ıöylt"meıi m6ruru za · 
man dola)·ialyle her ne ka · 
dar boıanmaya aebep teıktl 

etmezsede hakim Qzerio· 
de o tarafın kabahatli oldu-

rGRKDILI 

Müstemlekeler· r;;;i;:~:----, Gürcistan sellüf oz ve li· 
de Kıymeti Ol- 1 Yabancı Gazeteler 1 ğıt fabnkası 
mıyan Paralar ... ___________ ... 

Tii.rkiye Ve Londrada, bu ıeoe basıl 

makta olan bir parava 1780 
tarihi atılma11 garip değil 

midir? Daha garibi, buma· 

deni paranın üzerinde o za · 

mankt .. vuıturya krallçeıi 

Marta Terezaoın resmi bu · 

lunrr akta dır. 

Bu, "Taler,, ismini taıı 

yan paradır ve dünyanın hiç 

bir yerinde geçmediği halde 

bnzı lnıiltz müatemlekele· 

rinde ve Habeıtıtanda bun· 

dan batka paraya itibar 

edilmiyor 

Bunun ıebebl. eradalct 

müıtemlf'ke halkımn, pua 

olarak vaktiyle bunu tanı 

mıı of masıclır. O zamandanberl 

memlekete gelen ecnebi 

puasını yerli halk para 

111ymamıı •e dafma "Taler,, 

lıtemfıtlr. 

RugOn; Adende, Sudenda 

ve Kızıldenlz ıahllindekl 

Arap memleketlerinde ve 

Haht>tfıtanda bu para reç

mektedtr. M6ıtemleke hO· 

kumetl de bu paravı lcut. 

lanmakta zaruret görmek· 

tedlr. 

Son zamanlarda, bu mem 

leketlerde " Taler ,, azal 

mıthr Eıkldf'n para lazım 

olunca bunlar Viyanada ba -

11lırdı. lngiltue de oradan 

elırdı . Bugün he, ılyaai de· 

ilşlklık dol aylılyle, bu pa

raları lnııltere basıyor, it 
alya da, Habeılıtan için il. 

zım olan Talerlerl oradan 

alıyor 

ju kanaatini vermekten de 
hali kalmaz Şuouda unut

mıyahm ki diğer tarafm zi 
oa ettiğine dair öbür taraf 

ta haaıl olan ıüphe tarihi 
müruru zamana baılangıç 

addolunamaz Ancak kaoaa 
ti tamme huıule geldiği ta · 
rlhtto itibaren müruru za· 
man baılar. Bır de madde · 
nln ıon fıkrası aftan bahıe· 
diyor. Bu da karı kocaaına 

karıı tlddetle muhabbeti 
veya ortada bulunan yav
rulanom batın için yuvaıı

n1D bozulmaması makıAdı 

Sancak •• 
"Datly Telegrapb aod Mor 

nlng Poıt.. 1razeteslntn bir 
baımakaleılode: 

''Milletler Cecnlyetlnfn hi· 
mayeıl altında Fransa ile 
Türkiye arasında lıkenderun 
Sancafının vaziyetine aft 
bir aolaıma m6zakereılne 
geçildıaı zaman bu meıele 
nln bundan böyle dlplomaal 

alemini mt'tlfUl edecek bir 
mahiyet almaktan kuttuldu 

iu ümidi uy11nm1ıtı. lhttlA-
fın sebebi Sancak mın 

takasında fllzla miktarda 
Türk hallun1D bulunması ve 
Türktyentn bu Türkler na
m1oa Saocefın. Surtyenln 
mütebaki kısmından ayrıla · 

rak müstakil ve yeni bir 
devlet olarak taommaaını 

alep etme11ldir, FranH, 
mandater devlet olarak Tür· 
klyenln bu talebini reddet. 
mittir; rakat her iki taraf da 
bu meselede bir uı.18tmaya 

v11rarak ~ aocaia Suriye fe 
deraıyonu içinde, Danzlge 
benzer bir m u h t a r 1 y e t 
verilmealnt kabul etmitler· 
dır . Sancaiın yeni tnfcllıl 

için yapılacak ilk seçimlerin 
lcraıı tekerrür etmiıtlr. 

Bittabi bir seçim 
de iki ayrı arkın rekabe· 
te girlıUğl her yerde oldu 
ğu gibi, Halayda da seçim 
hazırlıklara bazı tlddet ha . 
reketlerloe yol açmıthr. 

Maattee11üf bu yeni lhtı· 

laf transa ile Türkiye ara 
1tndakl münabetlerl yeniden 
bulandırmak tehlıkeai arzet 
meie baılamıttır. T ü r 
ktyenln tddlaama göre Fran 
sa Halayda Türk cemaati 
aleyhıne ve Araplar lehine 
temayül göstermektedir Fa 
kat İngiltere için bilha11a 
Fıltıtlodekl tecrübelertle ıa· 
btttfr ki bu gibi meaelelerde 
verilen hükümler kolayca ır· 
ki huııuiyetln teıiri altında 
kalabilir. Şuraıı muhakkak 
kt, bu meıelenln tU veye bu 
ıektlde hallınde hıçbir karı 
olmıyan Fransa Türkiye tle 
çatıımaktan menfaat bekit 
yemez. Tnrklye ile münaıe 
betleri mükemmel bir dere 
ceye varan lngtltere bu müı· 
kilahn yakın bir zam&nda 
dostane ıektlde halledilme· 
ıtnl candan temenni eder. 

ile dava açmaması lztlrarı -~-

ve maküı bır hareket olabı- faşist Er kanı 
lir. 

Af iıf; mutlak surette karı· All I" J • t' L k 
nın, kocasına karıı ben ıenl bu e ızmuen ım ıuan verece 
fiilinden dolayı af ettim de
mesine lüzum yoktur AF, bu 
ıuretle aarabaten olduğu gt · 
bl zımnen de olur. Meaell 

kuının koca11oa karıı vaki 
tavrıhareklh ve araların· 

dakl münaıebatı clnıfye ve 
hüınü lmtlzacıo devamı da· 
hl af .manasını tazammun 
eder. Burada ıayanı dikkat 
bir noktayı da nazarınıza 

arzetmeden ıeçemlyeceğlm: 

Ztna eden taraf dlier tarafı 
iğfal ve ikna ile aldatmıı. 

veya tehdit t!tmlt lıe aerek 
aarahaten ve gerek zımnen 

vaki af hiçbir vakit kıymeti 
hukukiye ifade edeml1ece· 
iinden boıanma davası aç· 
mata mani olmaz. 

- SONU VAR -

Taymlı gazetesinin Roma 
muhabiri bildiriyor: 

"F aılıt partiıl idare nkinı 
hakkındaki yeni nlzamna 
meye göre, bunların yalnuıı 
tam bir fatlst ve tyl bir 
idareci olmaları artık klfl 
değildir, aynı zamanda atlet 

olmaları llzımdır. 
Nizamnamedeki yeni h6k· 

me göre parti idare heye
tlode ve vtllyel merkezlerin · 
de çalııanların bir atlama, 
binicilik ve yQr.me imtiha
nından ıeçmelerf lazımdır. 
( lmtthanda hendeklerden, 
ta•klardan, at üzerinden at 
lama tecrübeleri yapılacak

tır.) 
Bu kararı tehir eden aa· 

ıetler bunun alınmaıına tkt 

Gürclıtenda Zugdıdı ıeh· 

rinde yap ılmakta olan ıel· 

lüloz ve kağıt koru bine f ııı b· 
rlkaıının lntaall bltlrilmlt· 
lir. Bu tabrtka, senede ya · 
zı ve baskı için 11 . 700 ton 
kağıt imal eyllyece::ktlr. 

Sııil hava f ılosunun 
faaliyeti. 

l 9J8 Senesi !çtnde Sov· 
yetler Blrltit sivil havacılık 
fıloıu, geçen seneye nazaran 
nakllyatıoı yüzde 25 nlıbe . 

tinde fazlalaıhracak ve ta· 
yarelerin faaliyeti 30 milyon 
ton kilometreyi bulacaktır. 

Karadeniz~e te~k klsr 
Sovyetler Birllfl tlim aka

demlıtofo Stvaıtopoldakt Bt 
olojt lllaayonu, birçok ıene· 
deo beri muhtelif heyetler 
tarafından Karadeniz hldro 
lojl ve blolojlıf hakkında 

toplanan malO.matın tasnifi· 
ol bitırmtı ve Karadenizde 
htdrolojık ve htdroıtmik tel· 
kiklerln 200 matbu sahife. 
den mürekkep genif hır ka · 
taloğunu meydana çıkarmıı 
hr. 

1937 St-neıinde bu lıbı 
yon, üç yeni heyet daha 
tetkıl eylemtı ve bu h~yet · 

ler gerek Karklnlt körfezin· 
de, gerek açık denizde K11 
radenlzln planktonları (ıuda 
yaııyan m•boıkoptk tan 
zuvları) arasmdakl farkları 
teıbtt tle uiratmııtı. Bu he· 
yetler ayna zamanda kıı 

planktonları numulerlnden 
mürekkep zengin bir kn11,.k 

ıtyonu da tahlil etmlt ve 
Boğaziçi mıntakasında Ka 
radeoizde ılmdlye kadar 
meçhul kalmıı 25 clnı ket 
fetmlıttr. Bu tatasyonuo ilim 
adamları, denizin 11hhat ba 
kımından da vaziyetini tet 
ktk etmııler ve Kırımın ıark 
aahtllertnden Karktnıt kör · 
fezioe kadar o!an mesafede 
denizin gayet genlı ve mu 
faasal tavıiflnl yapmıılardır. 

Bu ltttaıyonun 1938 ıeneıl 
mesai proframı dahilinde, 
Karadenlzln filofor yoıun· · 
larla kap 1

1 ıtmalt garbi mın· 
takasının büyük bir bölge
ıinde huıud etütler ve pla · 
nktonun senelık suretle de· 
iiımeıl üzerine denizin kim 
yevi rejımındeki tahavvülle
rl nuarıdlkkate alan mun· 
tazam tetkikler de vardır 

Açık deniz p lanktonlanna 
bu ıene de büyük bir ehem 
mlyet verilecek ve thtiyop 
lantonun mevcudıyetını, · va· 
11flarını ve nerelerde bulun 
duğuau teıblt edecek etütler 
tcra olunacaktır. 

Gene bu Karadeniz 8Jo · 
lojl lılaayonunun yardımı ile 
Moıkova üniveralteal profe · 
sörlerlndeo Ztokeviçln idare 
ılnde yapılmakta olan genıı 
mesaiye devam edilecek ve 
bu itler bu ıenf! içtnde nl· 
hayete erdtrllecekttr. Bu 
meaalnln hedefi, Karadeniz 
balıklarının Aze.k denizine, 
Aral denizine ve Hazer de· 
nlzlne nakıllerf nettceılnde 

bunların tabtatlarıoda ha11l 
alan değlıtkliklerln teabltl
dlr. 

ıebep göıtertyorlar: Bırlnclıt 

faılzmln ıailam kafa ile be
raber ıajlam vücut isteme · 
ıt, iklnclıl de bu amirlerin 
ltalyao gençltllnl yetııttre · 
cek bedeni kabtllyette ol
malarıdır 

Teksif edilmiş günes şuaı 
ile tedavi. 

Geıek Sov yetler Birliğin 

de, gerek birçok dıier mem· 
leketlerde, tekııf edılm lt gü· 
net tuaını tedav ide kullao
mnk için müteaddit teteb 
büsler yepı1mıı ve muhtelif 
sebepler bu tecrübelerin mu · 
vaffeklvetle sona erebllme 
ılne mani olmuıtu . 

1934 ıeneıtnde, T eodozya 
Fizyoterapi Enıtitüıü, güneı 
tualarınıo teksifi için ihrak 
noktası uzun mesafede bu 
lunan hıiıuıi bir reflektör 
vücude getirmek ıuretlle 

meseleyi halletrnlt ve bu 
uıulün tatbık lne muvaffak 
olmutlur. 

Bunun üze rine, clld, ke· 
mık, mafsal \'e periferl ıln

lrlerl haata l ıklarınının tekıtf 

edılmıı ıüneı ıuaı ile teda· 
vlsl, Kırımın muhtelif tfhlr· 
leriode ve Buryato · Moogo· 
lıde Ulan Ude tehrlnde tat 
btk edıl mittir 

Bu tedavt uıulü ile, bıl. 
ha11a elcıemanm ve gerek 
basit, gerek kırmızı lüpüı 

ıekllnde her türlü cild ver · 
eminin tedavfıtnde bilhaaaa 
mükemmel net ı celer alın 

mıttır. Teksif edtlmlf günet 
ıuaları; çok eski de olsa, 
kuru veya yaı her türlü en 
lnatcı ekzemayı mükemmel 
surette iyilettlrmektedir. 

Teksif edılm t ı güneı ıuu 
tedavlıt, romatizmada, ve· 
remde, ke.mlk ve mafsal 
hastalıklarında yüzde 90 nlı· 
betinde iyi neticeler ver 
miıtır, kt çok milhimdir. 

Sinirlerdeki hastalıkların 

aynı usul ile tedavisinde de 
iyi ve müıbet netice niıbe · 
ti, yüzde 82 gibi yükıek bir 
rakam göatermektedir. 

Şuraaıoı çok enteresan 
olarak kaydedelim ki, günet 
ıuaları lle tedavi, ziyanın 

camdan geçerek içeri girdi· 
il bir oda dahilinde tatbik 
edıleb t lmektedır. l\mmda 
ve Buryato - Mongoltde ya -
{Lütfen sayfayı çeviriniz) 

---'Dliıı---

Bir Sovyel plinôrcüsünün 
re~oru. 

Sovyet planörcülerlndeo 
Makarov, geçen ay içinde 
iki ktıtlik planörlerle ve 
yamnda Gadovl"ov yolcu 
olarak bulunurken, bir uzun 
uçuı yapmıı ve 19 saat 
8 dakıka havada kalmııtır. 

Bu rekor, birden fazla 
ktııltk "O.. 1tnıf ı planörler 
için teıblt olunmuı bulunan 
resmi entf"roaıyonal rekoru 
5 uat geçmektedir. 

Sovyetler Btr ll ği "Kosa. 

rov,, merkezi havacılık ku
lubü ıpor komisyonu, bu 
uçuıa ald ve.lkaJarı, enter
D&1yooal rekor olarak teıbit 
ve ilan edtlmeıl için, enter · 
naıyonal havacılık federas
yonuna blld lrmeğe karar 
verın fıtlr. 

Bu karar yakında tatbık 

edilecek •e Sovyetler Bir· 
fiğinin pllnörcülük ıeref 
liıteatne yeni bır isim daha 
kaydolunmuı bulunacakhrr. 

Perakende ticaret 
Sovyetler Btr!ığinde pera

kende ticaret hacmı, 1937 
aeneıtode 143 milyar rubleyi 
bulmuıtur t 9 )2 Senesinde 
bu miktar, ancak 47,8 mil · 
yardı . 
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Tuna Ve Umumi Harp 
M u a h e d e 1 e r i .. 

Romen buını, ıon zem· 
anlarda Tunanm umumi har· 
pten ıonra e.ktedllen muah 
edeler mucibince tabi tut 
ulduğu rejimlerden büyük 
bir alaka ile bahıetmekte

dlr. 
Almanyaoın ıarkta ve 

cenubu ıarklde, ıiyui ve 
iktisadi nüfuzunu artıran 

anıluıs, Tuna ıtatükoıuna 

temaa etmekte ve Tuoadakl 
eıkl Tuna Avrupa komlıyo
nunun da durumunu muna -
kaıaya düıürmektedlr. 

Parlıte 30 mart l 856 ta · 
rlhtnde aktedllen muahede 
mucibince buna dahil 
olan devletler, - Türki-
ye, Avuıturya - Macarlıtan, 
franaa, İngiltere, Ruıya ve 
Sardun1a kendi müme11ll· 
lerlnden mürekkep bir mu 
vakkat komlıyon teıkill hu 
ıuıunda mutabık kalmıılar· 

dı. Ve bu komlıyonu da, 
Tunanın laakçadan itibaren 
aıaiı kıamını ıeyrüıefere 

müıatt bir vaziyete getirmek 
üzere, icap eden temizleme 
vesalr fenni ameliyeleri 
yapmak vazlfealle tanıf et· 
mitlerdi. lıbu ameltyeler iç 
in lüzum görülecek parayı 
temin etmek Ozere de, mev
zuubabı Tuna Avrupa ko
mlıyonuna, Sancak farkı 

aözetmekılzln bıla tattına 

her ıemlden tonllatoıuna gö
re bfr reılm almak ıalahl 

yeti de verllmlıtt. 
Bu suretle hrıeklLOI etmff 

bulunan Tuna Avrupa ko 
mlıyonu, evvelce Parlı kon
f eranıında teıblt edilen mu· 
ayyen. müddet zarfında (iki 
ıenej deruhde ettlil vazifeyi 
tamamlyle ikmal edemedı

jlnden ııbu müddetin temtll· 
dl talebinde bulunmuıtu. Bu· 
nun üzerine 1858 ve 1871 ta
rihlerinde iki defa Parlıte ve 
bir defa da Londrada ve J 878 
tabirinde Berltnde toplanan 

konferanılarda ııbu temdtd ta
lepleri tklıer ve üçer ıeae uza 
talma" ıuretlyle kabul edile
rek Tuna. Avrupa komlıyon 
unun mevcudiyeti umumi 
harbe kadar idame etUrtl
mlttlr. 

Umumi harpten ıonra 

aktedllen Venay, Sen Jer 
men, Triyanuo ve Nöyl mu
ahedeleri ahkamına müı

tenlden tanzim . kılman bir 
nizamname de, Tunanın bey
nelmilel rejimi ebedileıtirtl 
mfıUr Bahri Tunada eakl 
Anupa komlıyonunu ipka 

eden it bu nizamname ile, 
salahiyet ıahaaı Ulmdan !b 
raile kadar olmak ve yuka · 
rıki Tunanan her iki ıahllln· 
de l&anal veyahud lüzum 
ıörülecek f enn1 itleri yap
mak üzere tktncl bir bey· 
nelmtlel komlıyon thdaa ed
ılmtıti. 

Geçen mart ayı lçenlode 
Avuıturyayı malum ıekllde 
ilhak eden Almanya, ıabık 

Avuıturya devleti toprakla -
rıodan geçen Tunaya mün 
haaır olmak üzere yukarıda 
mezkfır muahedelere mOı· 

tenlden vazoluoan rejimi tl. 
ga ettiğini alakadar devlt.t 
lere reımen ihbar etmlıUr. 

Hatta geçen ıene bizzat 
kendt arazlılnden geçen El· 
ba, Oder ve Niyemen ne· 
htrlerloe mahıuı beynelml 
lel rejimin kaldmlma.ı bu
ıuıunda aldıiı kararda, Ren 
ile Tuna beynindeki beynel 
milel ıeyr6ıef ere mütealltk 
rejimi tatbik etmek külf e 
tinden kendtılnl kurtarmıı· 

tır. Bunlardan maada sabık 
Avuıturya devlelt Tunaaına 

ıamtl olmak üzere muahe 
delere müatenlden konan 
askeri bakımdan takyldat da 
kendtllilnden ıukut etmfıtfr 
Almanya doirudan doiruya 
Tuna rejimleri tle alakadar 
bulunan devletlerin muvaf · 
faklyetlerinl tıtibaal etmlye · 
rek kendi baıına müttehaz 
kararlarlyle Tunada bir kıa
mı ıerbeat ve dlfer kıamı 
tkl beynelmilel rejime tlbl 
bir vaziyet ihdas eylemlıtlr. 

lıte bu kanıık vaziyeti 
bulunmaz bir fınat addeden 
Romanya. Tuna rejimini tea · 
bit eden yukarıda mezkur 
nizamnamenin tadilini ve 
bilhassa hlklmiyetıne ve ık 
tıaadi vaziyetine bidayeti 
teıekkülündenbert zarar iraa 
etmekten feri durmayan H 

ki Avrupa komtayonunun 
kaldmlma11nı talep etmek 
tedlr. 

Untvenul gazeteıi Tuna 
meaeleıfne dair yazdığı bir 
makalede ezcümle ıöyle di
yor: 

.. lıbu nizamnamenin tadıl 
edllmeılne lüzum vardır. Bu 
müoaaebetle Romanya, ken· 
dlıtnln lktlıadi ve coğrafi 

vaziyetini nazarı dikkate 
alarak noktalnazarını tea· 
bit etmelldl. 

Onun, denize güzel bir 
çıkıt temin etme7e ve mo 
dero ıeyrüıef erin bütün lh 
Uyaçlarına cevap verecek 
bir Tuna rejimine ihtiyacı 
vardır ,. 

Unlvenul gazetul diier 
bir nüıhaaında ''Alman tuna· 
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Ömerköy ihtiyar 
Heyetinden: 
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Balıkesir Askeri Satın Alma , Hasan Cumalı Oğulları ~ 
Komisyonundan: ~~ .. <~ô~>..®W®..~~~.®~ 

Kor merkez birlikleri için kapalı zufla ekııltmeğe 
konmuı olan 90 ton ııiır veya koyun veya keçi etıne 
teklif edilen flat pahalı sörüldüiünden ihalesi pazarlıkla 
25 6 938 perıembe ıüoü saat JO da Balıkeılr kor satın 
alma komlıyonunda yapılacaktır Hanglıl ucuz oluna 0 

ctnı et ihale edilecektir. Muvakkat teminatı: Sıimn 1688, 
koyunun 2700 ve keçinin 2025 lirad1r. Şartname komlı· 
yonda g6r0lebilir. Taliplerin muayyen alin ~e Hatte Ba
lıkeılr kor ıatm alma komlıyonuna müracaatlara. 
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Balıkeatr Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: Ctnıı: 

Kınık Çıfthk dereıl Tarla 
Hududu: 

Doğu bayar, bahıı Dül 
ger oilu Hasan, poyrazı 
Kihya ojlu, kıbleıl Koca 
Haıan. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarada yazılı tarla, Kınık 
köyünden Poturojlu Hasan ve Ref ıkaamın, Yanyalı Yani 
leminde aatp eıha11n birinden 40·45 ıene evvel harlct-n 
eatın almak ıuretile tasarruflarında iken aralarında yine 
aynı seneler içinde haricen yaptıklara talıılmde tıbu mua · 
meleıi istenilen parça Haaan hl11eı&ne tahılı edllmtı ve bu 
ıuretle Haaanın ziraat ve zllllyetln.de iken 325 tarihinde 
ölmeılle, kızı Fatmanın kızı Zeltbaya kalmıı olduğundan 
bahtıle Zelıha taraftndlln lnllkalen teselli lıtenilmekte ol· 
duğundan bu cihet tahkik edilmek üzere 19 hu:fran 9:.-SS 
pazar günü mahalline memur gönderilecektir. İtirazı olan· 
ların bu m6ddet içinde yazılı ile tapu ıtcıl muhafızlığına 
veyahut mahalline relecek memura müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 
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i Günü 1eçm•ı ıayıı:r 2s i Balıkesir inhisarlar 
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palan tecrübeler, bunu çok 

lyl iıbat eylemlıtir. Bundan 
baıka, muhtelif artritler ile 
ekzamayı, kııın· 45 derece 
ıofukta teda vlıine teıebbüı 
olunmuı ve bu da m6kem· 
mel neticeler vermlttlr. 

Almanya her Ulrlü bey 
nelmtlel kontroldan ıerbeıt 

olarak kendi topraklarından 
geçen Tunada, geniı mlkyu· 
ta bir lnklıaf göıtermeğe 

baıladıiı ıu 11ralarda, ıeyrü· 
ıef er ve ikllıadl menfaatle
rlmizio bizi icbar ettıjı Ro· 
men Tunaaını halletmeden 

aından Romen Tunaaına,, baı· bırakmaklıiımıza imkan var 
lığı altında neıretllğl bir mıdır? 

~ uruıtur. i Ba~müdiirlüg., 6.nden: 
• ADRES: • T 
: BALIKESIR fÜRKDILl 1 
.......................... 

· Çekoılovak ihtilafı hakkın· 
da komaohr yaymaktan iç

May11 939 gayesine kadar muteber olmak üzere Ban ·· 
dırma dahili ve Bandnma, Manyas, Bandırma - Gönen 
ldareler1ne a•decek ve bu idarelerden aelecek mamul tü· 
tün , içki, levazım nakltyah ıartnameal mucibince elutlt· 
meie konulmuı idi. 

T ekıl f edllmfe güneı ıua · 
larının tatbik aahaaı daha 
ıımdlden çok ıenlt bir ma
hiyet almıı ise de, Sovyet 
ilimleri halen mevc~t im · 
kanların çok uf ak bir ku 
mından ancak tıttfade olu 
na bildiği kanaatindedirler. 

Bu alimler, bu yeni teda 
vl uıulünün daha ııenlı bir 

. sahada tatbiki için araıtw 

maluma ve tecrübelerine 
durmadan devam eylemek 
tedirler . 

makalede Alman ticaret fi 
loıunun umumi harpten son 
ra ıuretl loktıafına dair lı 

tatlıUklere mültenld mufaı 
sal izahat verdikten sonra 
ezcümle ıöyle diyor. 

.. Tunadakl tkı beynelml · 
lel lıomlıyona aid nlzamna 
me ahvali hazıraya uygun 
deilldlr. 

Bahri Tunada ıeyrüıeferl 

normal bir ıekle koymak 
vazlfeılyle mük~llef bulunan 
Tuna Avrupa komlıyonu hiç 
bir vakit •azlfeelnl layıkı 

Romanya Tuna aiızlarana 
ıahtp bulundukça, eıaa vazl
feıiol hiçbir vakit yapma 
yan ve yapmak iktidarında 
da bulunmayan Tuna Avrupa 
komlıyonunun ldameal ka 
bil midir?,. 

Romen basını, hiltün dün· 
yayı ve bılha11a Avrupa 
memleketlerınl büyük bir 
heyecan içıenlode bırakan 

ve umumi harpten ıonra 

emsaline teıadüf edılmiye 

cek derecede diplomatik bir 
f aallyete ıebep olan Alman 

tinap etmektedır . 

Gıazeteler, ajanı haberle. 
rlne müıtenlden neırettıkle 

rt ılyaal lcmallerde lngllte
renln Avrupa ıulhün6 ko
rumak makıadlyle her ikt 
taraf nezdinde yaptığı ha 
yırhahane teıebbüılerln lyl 
neticeler verdliinl ve bu ıu· 
retle vaziyetin aalaha do~ru 
llerledlllnl kaydetmektedir · 
ler.,, 

İıtekltlerl tarafından verıleo ıon pey liylk hadde gö· 
rülmediğlnden ekıiltme müddeti on gün daha uz tılmıı· 
tar. 

Taliplerin 15 6.938 çarıamba günü aaat on dörde ka 
dar teminat akçeat le beraber Ba.pdırma lnhlıarlar Mödürl· 
yetine müracaatları. 
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