
• 
-· 

15 HAZiRAN ÇARŞAMBA 1938 

Japon Tayareleri lngiliz Toprakların 
dan Otuz kilometre içeri Girerek Bir 

Çin Şehrini Bombardıman Ettf. 

Gt7NDELİX SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IAYlı 3908 
• 

Çekoslovakya Sulhu F rankist Kuvvetler Dün İtalyada İki Harp Gemi
T eh dit mi Ediyor? Kastellonu Zaptettiler. si Denize indirildi .. 

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

llııı deılıt reiı~nin m1t111ni Van Hası söylüyor: •Hit-
1 • ler sulh istiyor .. Va lwrupa sulhu Hillare borçludur.)) 

Berlla, 14- Hltlerui mua •I · 
at Voa He11 bir nutuk ıöyll 
Je rek ÇekoıloHkyaya tld· 
detle hGcum etmııttr H. He11 
demlttlr kı: 

., - Çekoılo•akya Ver · 
say yalantle kurulmut. ıul 
hu tehdtd eden bir memle 
ketUr BurHı bir harp mer 
lsezt halıal almıttlf. Alman 
ya r6r0yecek dıye seferber· 
ilk yapı l mııtar. Halbukı llıt 
ler ıuıh 11tayor. Anupa. ıul· 

hl Hl\lere borçludur. Hal· 
bulu radyolar, ıazeteler ya · 
lanlar neffedlyorlar. T arıh 
hakikati ı6yllyecektlr " B. Von Htıs 

Parıı, 14 (Radyo) - Çe· 
koelo.,akyada GçOncO .,. 108 ktl Mılln Hodz11nın Çiftçi 

latıbabat dGn 10na ermlttlr. partlıl bOyQk bir elcıerlyet 
ufak hldlseler mGltes lcazanm•ılardar 

Da, tauhabat, her yerde ıO · Haynlarn partlıl, Almanlar. 
k6netle cere1an etmlıtır. 

1 

la meılrd11 olan yerlerde 
Cumharrelıl Ed•ar Bene yOzde 85 elc1erlyet temin 

ıln Ltberal partlıl ile Baıve eylemlttlr. 

Belediyeler Ve Köyler 
için Yeni Bir Varidat. 

-------
Kahve Ve Gazinolardaki Oyun 
Aletlerinden Alınan Reaimler 
Belediye Ve köylere Verilecek. 

Oyun Aletlerinden beledı
Jelerce •• klJ idarelerince 
alınacak resim hakkındaki 
kanun projesi, Kamut•J ruz 
nameılae, alanmııhr llok 
k6met, mucip ıebepler liyl· 
haıında ıunlara tö,lemekte 
tedır: 

•33 Numarala •e 30 ey!dl 
1936 tarihli kanunla lh4aı 
ve 1340 aene• mu•azeneı 
U•umlfe kanununun 1 1 ncl 
llladdeıi1le tabıll ıekh ta1tn 
•dılmtı olaa oyun lletlerl 
r••I; kah•e, ıazlno •e em· 
aall mahallerdeki btlirdola 
rın beherlnden bet ve tavla, 
dama •e Htranç tahtala 
rının beherlnden Oçer lira 
olarak ahnmaktadu. Bu reı 
raın senelik İıa11lah otuz bin 
lira tutmaktadır 

De.,let b6tceılnde haaıla
h •Ghım bir 1ekdn teıktl 
•tmlyen bu resmin, beledt 
relerle lıöy idareleri için az 
çok h1dah bır varidat mem· 
baı olacalı •• belediyelerce 
bu De•lden dlier re.imler 
de alınmakta olduiu cihet· 
le, reımln beledlJe varidata 
araıında bulunma11 daha 
•ilnaılp dOıecetı dOıOnOle 
rek bu reımln belediye ve 
lr&,lere terk.dilmesi mu•• 
fdı 16rGlm01tOr. 

Ma•azenel umamlye kaau · 
D'1Da baih H cet'leltntn lH· 
ffresı dola1lıtyle mtbtakll 
bir kanun halinde •e tabak 
lcuk ve tahıll euılara , dıler 
••rıılerle lhenklt olarak 

'-Daim edalmlf •• 1Gkaek 

meclııce de kabul buyuru(· ı 

muı olan 3330 numaralı ve 
17 1 1930 tarihli oyun alet
leri re.mi haklnndald kanun 
tla ye zıh esaılar bu li y ıha· 
da aynen muhafaza edılmlt 

ve reamln belediye ve kay
lere terkinden dolayı •arı 

dat dairelerine verllmlt olan 
va:alfelerl belediye '19 k6J 
idarelerince ifa edecek olaa 
memurlarla itiraz 'le tem1lz 
tedklkahnı yapacak meret· 
ler tayini noktHınden yapıl
muı icap eden deilııklıkler 
yapılmak ıuretıle •Ocude 
ıetlrllmlttlr." 

BGtce encGmentnln deflt 
tlrdıtı projenin ilk madde· 
ılne ıöre, belediyeler •e 
köylerce kendi hudutlara 
içindeki kulüp, kahvehane 
ve gazinolarla umuma mah
ıuı kar bahçelerinde •e pa· 
aa1ar yerlerinde bulunan hf!r 
bir bılirdodan ıeoede beı 
'le tavlaların, dama, 1at 
(Sonu üçOncil ıa1fada) 

Polonya 
Cumhurrıiıi ltılyayı gidiyor 

Vartova, 14 (Radyo) -
PolonJ• Cumhurrelıl Muzik 
ıl, yakında huıuıi ıurette 

balyaya ı•decek 'le orada 
btr mGddet lıUrahat edecek· 
tır. 

Polonya Cumburretıl, ılk 
defa ol ara le ecnebi bir mem 
lekete ae1abat edl1or. 

------- - ---- ---
ing!liz mOdıfaı nız1rı bir nutukundı ispanya meııleıinin 
ıüdahalıya lüzum kalmadın hallıdilecıiini söyledi. 

Salamanka, 14 [A.A] -
Franko kıtalan dan akıam 

Kutellonu zapletmltlerd ı r 

Şehırde kalmıt olan Cum 
huri yetçl kataa\ evlerin 
damlarına mitralyözler yer· 
leıtırerek mukavemet teıeb· 
büıOnde bulunmaktadırlar 

Londra, 14 [~ A.) - Milli 
Müdafaa Nı1Zm lnıkıp Hat 
f ılde ıöyledlii nutukta 
evveli lapanyadakl bombar
dımanlardan bahıederek la 
gllterenın, doğrudan doiru· 
ya mOdahalHine ve ademi 
m6dabale ılya1ello'n dellt
meılne lüzum kalmak11zın 

me1elenln halledtlecell Gml· 
dinde bulunmuıtur 

Çekoılo•akya buhranın 
dan babaeden lnıklp Alman· 
yanın ıımdlye kadar göıter 
mit olduiu dtplomallk ve 
polrtık m~zıyetlerlnl önOmOz· 
deki haftalarda da aöıter 

meıi llınmıelecetı kaoıatl
ni izhar etmtttlr. 

hOkOmetln batan milletin 
yardım ve teniblne muhtaç 

o'duğunu çOnkO yapılmakta 
olan hazarhlcların bir bQ) ük 

harp derp'f edilerek ele ahn· 
dıjını ve zaferi temin için 

mevcut biltün vHatalann 
kullanılma11nı tcap eyledtfl 

nl ehemmiyetle tebarOz et 
t ı rmtıUr. 

Yunan 
lııtıkili P atrıstı bOyük 
tızıhOrıtlı karıtlınd1. 

lnılllz Stllhlanma ıtyue
tfnden bahıeden nazar, tek 
rar loıılterentn ıuih azmini 
tebarüz etllrmtı , alllhlanma General Mdakıas 
ıl7aıetlnln ıımdlye kadar Atına, 14 (Radyo) - Yu-
lnııltereye . 10klt>dlll feda· nan Baıvelctlı General Me 
klrhklarden daha alar fe · talnaa, bugün Petra .. mu 
daklrlaklara lıtl 1zam eyledi 'IHalat etmlf ve y6z elli btn 
flnl kaydeylemtıtlr. kiti taraf ınden te:ıahOretla 

lnıktp ı6zlertnl btttrh ken karıılanmııhr. 
=====================-===== ==========---=-====-

8. Musıolini dün Sırahgöliİilil11i tıfr ıı ıtti ıı kın
dılırindın f adıllrllk iıtıdı ğini bildir~i. 

H. Muısollni 

Roma, 1 f (Radyo) - Tir· 
yeıte cl•arandaki Mon Fal 
kone tersanesinde btn ylr. 
mi 1edı tonluk Barbarlko 
adındaki ltal1an denizaltı 
gemiıl ve Ceno•a teraane · 
ıinde, Kallpıu destroyeri de· 
nlze lndhtlmlıtır. 

Roma, 14 (Radyo) - hal· 
ya Mtlll MOdaf aa Nazaretl, 
talim için bitGn ıO•arl, top · 
çn •e piyade thtfyat zabit· 
lerinl ıtllh altına davet et 
mittir. 

muttur: 
- sı,ah 16mlekltler, hepli 

blrdeo •atan için mtlmktlD 
olan her f edaklrlafı yapma· 
la hazır ma11aıs? 

Siyah 16mleklılertn hepal 
birden 

- Hazmz. 
Ce•abanı verdikten 10nra, 

Mu110ltnl ıunları 16ylemlf · 
tir: 

- Bu ıözGnGzü Hnet it· 

ttbaz ediyorum ve bir ıGn, 

burada bana •erdlflnlz vadi 
1erıne ıettrmenlzl lıt11ece · 
lim. 

Roma, 14 (Rad10) - ltal· 
yan donanmaunın MaltaJI 
zt1aretl, lnıtltere • ltal1a 
mGnasebahnın takYIJetl lçlD· 
dır. 

Donanma bu a1ıa 21 acle 
Mataya varacak ve orada 
69 ıGn kalacaktır. 

Telefon 
lalli li•~· lalayı 

uzıllhyır. Roma, 14 [Rad10}- Muı· 
ıolinı; bugGn, Senenada 4 
tabur ıl1ah ıömlekllJI tef lıtanbal, 14 (Hutatl) 

Adaaaya· kadar te•dtt ecltl. 
t11 etmtıtır. Bunlar arHında 
Habeıııtanda ve lıpaa1ada mıı bulunan Ankara -lıtanbul 
ı6nOllO olarak harbetmlt telefon hattanıa, Hata1a u•a· 

U Z A K Ş A R K T A olanlardan da bin kiti bu talmHı için faaliJete ı•çil · 
luamuttur. mittir. K11a bir zaman IOD-

1 
• Muuollnl, teftlıten ıonra ra Hatay ile konuımak mim· J d pon Taya re 1 eri n gı- .. ,.h ıı&mı.ı.ııı ••• ıunu oor· inin olmk•·· 

liz Topraklanna Girdi. Mühe~disVe Mimarla
ııarib: Çın tapraııırındakı AıaırıklD mümeselaıioin ra Venlecek Ruhsatlar. 

bombardııın ıdılııı · ni ııddıtlı p otısto etti. Ruhsatnameyi Haiz Olmıyan
Kooıkonı, 14 (A.A.) - Ja

pon tayareleri lnı•lız bu 
dudundan otuz kılometre ka · 
dar içeri ıarerek Luoıkonı 
lımlndeki Çın kHaba11nı 
bombardıman et mitlerdir. 
Vaıınıton, 14 (Radyo) -

Ameraka hükdmetı Kanton 
•e ha •allıtnde Çın Hkerl 
teılsahnın bombardımanı 

mQoa1ebettle halkan ve bu 
arada da Amerikan mOes 
1eıeluinia bombardımanını 
Japon hül&dmeU nezdinde 
ıtddetlt ptotuto etmlıtlr . 

Pekin, 14 [A.A ) - Japon 
men balar.adan ahnan ha· 
berlere 16re Japon orduıunun 
Şan110• üzerine ileri yOrG· 
yOıO Sara nehir bentlerfnln 
Çınltler tarafından yıkılma 

11 'le bu yOzden feyezanlar 
olma11 netıcesi durmuıtur. 

Tokyo, 14 (Radyo) - Çin 
orduıu, Japonların ileri ha· 
reketlne mani o1mak için, 
Kayfenı ile Peyıung .ara· 
11ndakl barajlara bombalarla 
ba•aya uçurmutlardır. 

Japonlar bu yüzden mGı· 
kOlita uiram ıılardar 

Tokyo, 14 (Radyo) - 145 
ve 146 ncı Çin farkalan, Yan· 

çe nehrinden geçerek Japon· 
laran taktbahndan kurtul · 
muılardir. 

Japonların Banko• önGn
de büyOk bir harbe baztr. 
landaklara ıöylenlyor. 

C. H. P. 
Kamutay Gru~u ~ızinEca 11· 
tılan gayriıenkôllır üzırin
dı 11üzakırelerdı bulundu. 

4nlrara, 14 (A.A.I C. 
H. Partfıl Kamutay Grubu 
buılnlc6 toplantaı nda ha 
zln~ce takıltle 1ah1an ıayri· 
menkdllerla borçlulara bak 
k"ında komılyon tarafından 

hazırlanan rapor mGzake· 
re ve taı•lp olunmuıtur. 

Hımidiyı 12ktep aımimiz 
iskındır iyede. 

lık~nderlye, 14 (A.A) -
Hamldlye mektep ıemlıl bu 
aGn buraJa gelmlt ve ıamlml 
tezahtlratla karıılanmııhr. 

la r ''MiJhendia,, Ve ''Mimar,, 
A 

Unvanı Kullanamıyacaklar. 
Mohend'ı ve mimarlık 

hakkındaki kanun projeıl, 
Kamutay encümenlerinden 
geçerek ruzname1e ahDmıt 
hr. Proje lzerlnde en ıonra 
tedkıkler yapan adll1e eacO· 
meni, mucip ıebepler maz· 
bata11nda ıunları ı6ylemek · 
tedlr: 

" - imar itleri hergün 
lnlıltal etmekte olan mem
leketimizde mühendlıllk ve 
mlmarhk meıleklerlne kartı 
bOy6k ehemml1et •erılmeıl 
IQzumu. izahtan mGıtalnl 
bır hakikat olmakla bu mes
lek menıuplarının ilmi kud 
ret ve ehliyetlerinin, yapa· 
caklara itleri batarmaya ki· 
fayetlnl temin edecek eNı· 
lara dayanma11 °ve bunun 
mGeyyldelere bailanmaeı sa· 
rurldir Me'lcut kanunların 
bu makıadı tamamlle temin 
etmedlii g6zönüne alınarak 
mübendlı ve mimarları tab 
ıil dereceılne 16re 11D1flara 

a Jtran bu On•anlan taıuaak 

ou 16re ıanatluıaı icra et· 

melr için diploma" rahaat 

nameyi laelz bulunmak 1a 

( Sonu ikinci .. ,facia ) 

Baltık 
Oıılatlıri hıriciyı ıızull

n Riıı~ı tıplıuı. 
Rlıa, 14 (Radyo) - Bal· 

tak de•letlerl harlcl1e nazır · 

lan konferanu, busG• bu -
rada Leton1a harlclJ• naza 
ra MoDterln rlJuetl .... top · 

laamıtllr 

Moaler, lratl ettlfl btr nu. 
takta, Baltık de•letlertnta, 

ıulhpener olduklarını •e ha · 

rlcl ılyaaetlerlnde dalma ıul · 

hu nazarıdikkat• alarak ha · 

reket ettdderild ..,ı-11tır. 



Mü he 
ra il 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

baocı mekteplerde tahsil et 
mtı olanların da vukuf ve 

ehliyet derecelerini tedkık 

ederek ona ıJÖre diploma 

ve ruhaatname verilmek hü· 
kümlerlol ihtiva eden bu la· 
ylha encümence eıaı itıba 
rtle kabul edtlmlttlr. 

Proj3nin esaslan: 
Projenin birinci maddesi 

ne aöre, Türkiye Cumhuri
yeti hudutları içinde müheo· 

dlılık ve mimarlık ünvan 

ve ıalihiyetlerl ile sanat fc· 

ra etmek istlyenlerln aoaiı

da yazılı veaıkalardan birini 

balz olmaları ıarttır: 

a - Mühendlıllk veya 
mimarlık tahıaltnl gösteren 

TOrk yiikıek mOhendtı veya 
mimar mekteplerinden veri· 
len dip1omalar; 

b - Proframlarmın yük· 
ıek miihendlı veya mimar 
mektepleri proğramlarma 

muadil olduiu kabul edıltm 
bir ecnebi yüksek müh~ndlı 
veya yOkıek mimar mekte 

bınden d ploma almıı olan 

lara uıu üne tevf ık an veri 
lecek ruhsatnameler; 

c -. Türk teknik o1iulu , 

mühendis kısmı ile proğram· 
larının buna muadil olciuğu 
kabul edilP.n memleketler 
dahilindeki dığer mühendis 
veya mimar mekteplerinden 
verilen diplomalar; 

d - Proğramlannın ve 
Türk teknik okulu mühen 

dlı lusmı proğramlarına mu
adil oldufu kabul olunan 
bir ecnebi mühendis veya 

mimar mektebinden diplo · 

ma almıı olanlara usulüne 
ıöre verilecek ruheatoame· 
ler .. 

Yukarıkl m•ddenln b ve 
d fıkralarındaki ecnebi mek· 

teplerlnden mezun olanlnra 
ruhsatname verllebilmek için 
çıktıkları mektebin a&1l ta 

lebeıl olarak tahsil derece 
lerl gf'çlrmlı ve mektebin 

bGtün tedrlaııhnı muntaza · 

mao ve fillen takip etmiş 
ve megtepte cari uıullere 

göre geç irilmesi lazım ge 

len bütOn imtihanları bilir 
mit bulunmaleırı ıarttır 

Birinci maddenin a ve b 

fıkralarında yazıla vesikaları 

haız olanlara yüksek müh o 
dıı; veya yüksek mimar; c 

ve d fıkralarmda vaZJh ve 

ıikalan hıılz bulunanlara da 
{mühendis) veya ( mimar l 

ünvanı verilir. Ru ünvanlar 

diploma veya ruhsatnameye 
derç olunacaktır 

Türk veya f".coebl, yüksek 

mühendıs veya ~imar mek
teplerinde cari usullere göre 

doktora tmtıhanı vererek bu 

na mahıus diplomayı alrnıo 
olanlar doktor mühendle 

adını taııyacaklardır. 

Proğramlara Türk yüksek 
mühendis veya yüksek 
mimar mektebi proğramla 

rıodan aıağı ve teknik okul 

proiramlarından yüksek olan 
ve fakat bulunduğu mem 

leketçe yüksek mekteplerden 

sayılan bir mühendis veya 

mimar mektebinden dlplo 
lba almıt olanlara mühen 
d ı ve mimar oah t'lde tname· 
ııl vertlecektlr. 

Bu kanunda yazıla ruhsal 

tı 

1 -

namenin verilmesi ve m • 
tep proğra mları munclıllt"ri 

nln tedldkl ve bu fşlerl 
uğraş eni< h yetin teok l 

uısulierı ve ruh'!atnameden 

alınacak harç mihda.rlttrı 

alakah vekelctlerio mutalt" 

aları alınarak Nafı Ve\ iıle 
tlnce hazırlımacak bır ol:ı. 

n mn me ile le bit olunac k 

tır. 

Yukarıda ismi geçen dip· 

loma ve ruh toamclerdcn 

birini haiz o'amıyanlar Tür 

ktyede mühendiıı veya mf 

mar ünvnnile ku'l nılamı
ysc klar ve bu lslm1e tı 

göremlyec kler, imza koya· 

mıyacaklardır Bu hüküm· 
lere aykm herel~ette bulu

nanlar 50 liradan 500 it 
raya kadar a~ır para ceza 

ıı ve tekrarlanması halinde 
para ct:zaalyle bere ber Ayrı· 
ca bir aydan üç eya kadar 

ha pis cez8Sı ile ceza lnndırı 

lncaktır. Birinci mndd.-de 

yazılı diploma ve ruhısatnn 
meyi haız olmıvanlarl, bu 

veıik ları haiz o'anlara 

mahsus ünvan ve saliıhlvet· 
le fılerinde kullanan kımse 
lerle, hükmi ~ahıslyetlerln 

mümessilleri de aynı suretle 

cezaya mahkOm edılecek 

lerdlr. 

Devlet daire ve müeese

aelerıle belediy hizmt.'tle· 

rinde bulunan y ü k 11 e k 

mühendis yül sek m mnr, 

miihendfs, mimar ve fen 
memurları çalışın gaatlerl 

dışındB bile olıa ücretli ve

ya ücretsız hususi suretle 

ıanatların1 icra edemlye 

ceklerdir Ancak ıurbest 

meslek erbabı bulunmıyan 

ve mahallin beledlytt ve na 

fıa dairelerine rrür c at ve 
en büvük mülkiye amirin n 

muvafakatıyl zaruret hu 

lunduğu tahakkuk edl'n yer· 

lerde taııdık ve mürakebesl 

kendilerine veya mensup 

oldukları mahalli idare' re 
ald o'mıyan meml ketin 

umram ile ellik lı hususi, 
meıılel i ıılert d v mlı olma

m k ve hariçte bir yazıha 

ne açmamak ve rısli vazıf 

lerlnln çahıma saati r dı 

ımdıı yapmah f rtiyle birin 
ci fıkr da yaz ıh m murlar, 

ıo kabul edcbtlecel !erdir 
Profesörlük, öğretmenlik 

ve doçenti ık yukarıkl fıkra 
da yazı ı memnuiyet hük 

münden müstesna tutulmuı · 

tur. 
Bu proje ile, 1033 ve 

3077 ı yıh k nun ar kaldı 
rılmı~tır 

3077 Sayılı ka.nunun neı 

rlnden evve1, 1033 ııayılı a 

nuna göre mühendis veya 

mimar ünvam ile verllm ş 
olan diplomalarla ruhsatn 

me er. yüksek mühend s ve 
ya mimarlık ünvanı ile ve 

rllecek ruhsatm~meler hük 
münden olup bu l<Anunun 

neırJnden ltlb1tr4"n en çok 

altı ay içinde bu mühendis 
ve mimarlar diploma ve 

ruhıatnamelerinl yeni ün

vanlarm göre de-ğ llrn c~. 
mecburlyetindedi er 

Proje kaouol f r k neı 
redtldığı tarihten itibar n 

yür6rlüğe gir cel<ttr. 

Geçen Gün Öldüren: 
-.. 

• ----
~etin bi~ ~oğuş ad n onra ô fü: ur zhöı. cesa-
r ti ~a e in~ en~ ni urt ardı ~'e ıl m öM· rdü. 
On beı gün icadın ö c 

S v ıt pe nehlycıloln D k
meler köyünden Emin oğlu 
Hüsnü adında 18 yaılaran 
da bl delıkanlının büyük 
bir y lanm hücumuna uğra 

dığanı ve 7. hır enerek ö\dü 
ğünü yazmıı ve köyd bu 

had ıenln heyecanla karı•· 

bndığwnı, vRkanın olduğu 

c varda tarlneı bul nların 

t rl arana gitm t n çekin 
d ğıni llav etn lştik. 

Bu müthiş v2lon pazıtr gü 

nü K a p Mustafa a ı d~ 

bırlo de.he s ldırmış•ır Mus
tafa S veşteped n Dıkm ler 

ltö ü e g•dtp uzu lmsk 
üze1e yola çıkmııtır. Tem 

geçenkl feci vak nm 
cerey n ttlği K dıoğ u 

Mehn edın tarluı yan n ald 

p tıka.dan geçerken b r 
hışırtı duyn Uf ve o nd 
ayaklarma kuvv l ı b r el 

elm çarpmıştır 
Fakat hu çerp ş o ~ad r 

ani ve kuvvetli o muvtur ki 
Must f derhal yere yuvar 

lanmıotır 
Neye uğradığmı bllmlyf'n 

yolcu bafınt luıldudığı zn 
men hor ısında b rk ç met 
re yuksekltğlnde bir ılamn, 

ıaha ka kmış vaziyette tüy 
ler ürp rten b r s a ı lık 

ç ld ğını ve üzerin atıl. 
mak üzere bu uoduğunu 
heyecl\01 korl u ve deh et 

lçlnd görn üştür Hele da 
ha çok yalun za o ard 

yın burada bir 1 oylü un 

büyük bir yıl n tar fından 
ö durül üvü ü bir a dn ha 

ta ayınca vaz yf'tln eha 

ti göz e lnd büsbü~ü c n· 
lanmıttır 

Kurtuluş için t"gan ça 

renin müc delt>dt" olduğunu 

an ıyan Must fa der~ 1 ~ r 

den k llt ğa t şebbüs et
m ıııe de o z na k d r 

h ) van d bir kurıun h zile 
üzerine ahlmı~tır. Mustafa 
ç vı bir har elit; birden 
~ endınl g rı atmıv ve c; z ı e 

bu un n ay kla ım yılan n 

ağzma doğru uz t 

mııtır ir jderh yı 
andır. n müdh t hay ·ao çiz 

melerin burnunu yakalamıt 
v zı a aln tır. 1 te bu 
tedbırıle-:llr kı Mu taf a. b r 
az vakit kazanmı~tır 

Fakat l ılırn ç :ır lerl y 

kalam ğa çalııırken bır 

raftan da kuyruk tare.f ıle 

Muııtaf vık mçı mağ , ü 

cudun dolanın lçm uğ 

raem ğa Laıl nıışhr u sıra· 
da nasılıa ay ğ <a k ı k 

fırs tu ı bul n Muet fa ni 

nn 
§ 1 

gı n 

Yı D 

c kete ıııldın ca. 

t fa da muh kkalc bir ölüm 

t hltkeıinclen kurtulrnuo ve 

be n azgın hayvanı laf 

tutmuş, isabet eden tat· 
larlft yılanı birkaç yerinden 

ag1r ynralamıotır Ru 11urf'tle 
büshütün CP r.-U artan 

u hfa vıl nı öldürmeğe 
nfuveff al· olabilmlştlr. 

Hayatı bah s na glrdl~t 
bo~uşmedan rr uzeff er ol 
rek çık n Muıı.t fa y DJnda 

kı kasap bıçağıle bfr çengel 

Y ıpm ş ve ölü yılanı buraya 
gt>ç r kten sonra O kmeler 
kövüne götürmüştür 

Bütün köy ay klanmıı, 
çoluk çocuk, kadın, erkek 

) ıl n n bafma toplanarak 

uzun uzun sevr tm'eler ve 
azılı bir düşmandan kur· 

tulduklan için çok sevlnml~
ler. Mustafonın etrafım 

r k hr ıan gibi s rm ılar 
v akı m kö d kendi ini 
m 8 flr tmıılerd r. 

ıl nın boyu üç metreyi, 
k imi ğı d kuk s nt metre 1 
bulm kt dır 

a ı m Gü-
• erak-eş er 

ekle • 
ıyor. 

f .ındır 1 da 19 h ziran 
p z r günü yapılac k olan 
p hlıvan güre~lerl laka ile 
bt:k nm ktcdtr Ogün Te 
ki dıığfa Hüıeyln il gür ıe 
cek ol n Kara Alı dürı B n-
ırmay gelmişt r Viğer pt'b 
vanlard n da Handırmay 

ge ~n er vardır 

K r AJ ; Tckırdeğlı Hu 
ı y nle l ıtan ulda yaptı
ğı güreşte yeni m ftl, hal
buki paz r gQ ü bu iki 

gJreşçt iz ird yaptık
ları güre~le berab e kal· 

mıştır, hu suretle B nd1rm8 
d y< pılacal güreş mera lı 
bir h1t a m şhr 

Uer llu taraf y l<d §erlnt 

nmek ve JU suretle Tür
iye bıı§peh lvanlıRını elde 

etmek iç o son meh. ret ve 
uvvctle ini gö t recekler 

dlr 

Tc rda~:'ı d şı günlerde 
nd1rmny gel it bulun 

caktır. 

T 
• 

re pıy ngosunun 
t liMi i. 

Tnye.re plvangosunun bu 

k~f d~ inde on bin lir lık 
ıkra tventn 31,926 num ro 
va düşlüiünü ve bu bıletın 

o de hlr p rça nıd ş hri 

m zd s ti ı oldu unu yaz 

oışhk. Bu bl et Sav ştf'· 

n ulg rcu oğ 

a bu un uğu ıd o lııs 

sine düıen p rayı ı:dmı tar. 

ıc; HAZiRAN 1938 

• z v C cuk ı· 

1 1 
• • o 1 d ... 

Te~a i ettiulmi en yavru irmi gün sonra ~uduz 
a1aimi , gösterdi. 

Çağıo nahiyesinin bir kö· 
yünden bl; çocuk kudurmak 

ouretıle feci bır ft-kılde öl· 
müştür. 

Bu nahtyeye bağh As 

lıhantep cık köyünden Aziz 

oğlu Osman ndındald ço · 

cuk bundan bir müddet 

evvel btr köpek tarafmdan 

1111ulmışhr 

Köpeğin kuduz olmasın· 

dan ~üphe edilmlyerek ço· 
cuk tedavi etlirtlmemiştlr. 

Fakat mrmft hadıaeslnden 

yirmi gün kadar gf'çtıkten 

sonra çocukda gayri tabiilik· 

ler görülmeğe beşlamııtır. 

NıhBvet lcuclurduğu anlagılan 

znvallı çocuk önüne gelene 

ııaldırmağa da baıladığından 
tutularak Memleket Uastaha· 

nesine gettrilmtııe de teda

visi geciktiği için ölmüıtür. 

Gô~el~e de bir çocuğu 
~öp!k ıs1rd1. 

Göbel nahiyesinin Mura· 

diye köyünde de Ahmet oğ · 

lu lıımaıl adında 7 yaıların· 
da bir çocuk btr köpek ta· 

rafından 11ınlmııtır. Köpe· 

ğin kuduz olma11 ihtimaline 

karıı çocuk h8.stahaneye ge · 

llrllerek tedavi altına ahn· 

mıştır 

ütün Bir Coban Bom-
eko tesi. 

Satışı devam eden 937 
yılı tütün rekoltem 1zln an. 

bar tarhlarında mahsulün 
70,812, 730 kiloyu bulduğu 
örülmüştür Halbuki, ilk 

tahrir sua nrındıı mahsul 
63 mi yon lolo tahmin olu 
nuyordu Son tartll rııa 937 
rekolteaınfn 74 milyon kılo 

olan 9 6 lstıhsnlln yakın 

olduğunu göstermiştir. 

Rekolteden haziran ayının 
tik haftasına kador utılan 
milltar 52 milyon 450,830 
kılodur. Satılan tütünlerin 
mıntaka ve menşe itıbar le 

miktarlara da ıöyle le11b1t 
edılınittlr: 

Trakya 802 b93, Bursa 
2,226425, lnegöl 304,5 )1, 

Gönen 228,59~; Ağunya 

180,258; lzmlt L60,160, 
Hendek 377,852; Düzce. 

ler 530,969; Samsun 2.239, 
621; Bafra 2,015,230; Ala· 
çam .211, 223; Sınop 1659, 
Geız 13,246, Pulathane 

1,834,855; Trabzon 254 375 
Pazar 47651. Tokad 6!1652 
Erbaa 192,e36; Nt~ser 23741 
Artv n 150790, Çaroamba 
371 950; lzmlr ve havall&l 
36,975,209. diğer menşeler 
314, 40 ltılo. 

Müıtahs 1 mınt ke.larda 

pevderpey ıatılmaktn olan 
tütün mildftrt da 16 milyon 
453, l 16 kl1odur. 

, 
ba ile Ağır Ya

Talandı. 
Sındırgının Mahmudiye 

köyünden Yahya oğlu 16 

yaılarmda Cevdet adında 

bır çobftn, liöy merasında 

koyunlarını otlnhrken henüz 

ne olduğu anlaıılamıyao bir 

lnfılak maddesi bulmuıtur. 

Çoban; bunu kurcalarken 

birdenbire tlddetli bir gü · 
rültü Jle patlamıı, ellerin· 

den ve yüzünden ağır 

surette yaralanmııtır. Sm · 
dırg' hüı i'ımct dok loru ilk 
t eda vlıl nl yaptıktan sonra 

yaralıyı Memleket llaııtaha

neılne göndermlotır. 

Bu infilak maddeıioln es· 

kiden oralarda nasılsa kalan 

bir bomba olduiu zannedıl· 
mektedlr 

llSTANBUl RADYOSU 

15 Haziran 1938 ~arşam~a 
Öğle neırıyatı: 
12 30: P'akla Türk musl · 

kıs! 12.50: Hllvadls. 13.05: 

Plakla Türk muılklıl. 13 30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
Akşam neşrlyah: 

18.30: Plakla danı muıl 

flnkarada YapJ/an /Vlut- kısı 19.15: Konferans: Ba -

/u Bir Nişanlarına. lurköy Hnlkevı namına Şük
rü Kah oğlu: (Okul dıımda 

Merhum Mü tecaphoğlu B. 
K malin kızı ve BüyüK Mıl· 
let Mec Is Evrak Müdürü 

B. Muzaffer n hemolresi, 
gaz temiz a htbi ve b11şmu 

harrlrl •Balıkeılr anyla 
vı B. Hayrf'ttln Kara· 
mo yeğeni Ravan Talla 
ile Yüksek Ticaret Mektebi 

mezunlarından lktuat Veka 
letl Llmııo :şlerl Umum Mü

dürlük MümeJi yizl B. Kerı mln 
ntıonlan cumarte&I günü An
karnda B Hayrettin Karanın 

eçlörenrleki evinde t ara 

f~ynln birçok akraba ve 
dostları ile Ankarada bulu 

1 l n hlteı rlıler huzurile le· 
ra dflmlıllr Her iki tarnfı 
e mlmlyetle kutlarız. 

çocuklarımız) 19 55: Hona 

h bert rl 20: Grenvlç rasat· 

hanesinden naklen saat aya· 

n 20.02: Nezihe ve arka. 

daıları taraf ındnn Türk mu · 

slkiıi ve halk ıarkıları 20 -

4 5: Hava raporu 20.48: 

Ömer kıza tarafından Arap· 

ça söylev 21: Cemal Kamil 

,.e arkadaılan tarafından 

Türle muı klıl ve halk ıar · 

kılan 2 ı 45: Orkestra 22.-

15: Ajanı haberleri. 22 30: 
Plakla sololar, opera ve 

operet parçaları ~2.50 Son 

haberler ve ertesi günün 

prolr mı. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
- - ------

Cana Kasd ve Pek Fena 
Muameleler .. 

YAZ4N: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

- 77 -
V azu kanun boıanma ıe · 

beplerlnden ikinci derece 
olarak 130 ncı maddede (kara 
ve kocadan her biri dliert ta 
rafından hayahna kıudedtl 
meıt veya kendtıtne pek fe· 
na muamelede bulunma11 ıe

bebl ile boıanma dava11 ika· 
me edebtlır. Davaya hakkı 

olan kara veya kocanın bo 
t•nma aebeblne muttali ol · 
duiu günden ltlbarfn altı 
ay ve herhalde mezkur 
ıebebin vulıuundan bet aene 
ıeçmeıi ile boıanma davaaı 
aalut olur. (Af halinde dava 
meımu olmaz) ıbareat ile 
bıldırlltyor . Bu madde d6rt 
fıkrayı thtlva edip lklıt bo· 
t•nma •ebeplerlnden, üçün· 
cOı(l mGruru zamandan, 
dördGncüıü de aftan m6n 
bah lıtır Ve m6ruru zam· 
•nı da altı ay ve b~ı ıene 
rı bı müddetlt're talulm edı. 
Jor. Boıanma aebeplerlnden 
bır ınclıl olan hayata lcaıd; 
kara ve kocadan biri dlie· 
rlntn 6lüm6ne eebebtvet ve 
recek efll ve harekatta bu · 
lunmaıı, meaell dlierlne ye· 
dlrlp içirmek için zehir le · 
dar tkı vey• öld6rmek için 
bıçak ve tGfek thzara gibi 
teylerdlr Ceza kanunundaki 
teıebbOıG tam ve teıebbO 

•6 nakıı ııbı huıuıları bu 
rada aramağa IQzum yok 
tar. Yalnız kara ve kocadan 
biri dıterlntn hayatına 
kaıd manasına tazammun 
eden f ıll Ye! harekette bu 
lunma11nın tahakkuku la 
zımdır. ftll iyatta eaerl gö· 
rülmlyen niyet ve tuavvur 
hayata kaad manaıı tle boı•n· 
ma ıebebl olamaz. Bu mad· 
denin boıanma için röıter· 
dlii ikinci aebep olan (pek 
fena muamele) ye ıelince; 
nahak yere biri dllerln ln 
ıeref ve namuıunu keeir ve 
rencide edici harekette ve 
yahut ıftlra ve lınadetta bu. 
lunmaıı hayata kaata mak 
run o1mıyan darp ve cerh 
ılbl ıeylerdlr. ibaredeki 
(pek fena muamele) cOmle 
•inden hııreket ve lınadatan 
•fır olma11 llzımdır. 

Maahaza elf ••• tablctrlye 
karı ve kocanın nıevkll iç 
llmalıl il• defıı ı r 

Hazı aile vardır kı uluor 
ta bir hareketten fevkal& 
de mütee11tr olur 

Bınaenaleyh burada leh· 
kire maruz kalan tarafın 
a ilevi 11ıhvalı nazara alın 
mdk llzımdır. 

Davaya hakkı olan tarafın 
boıanma ıebebine muttali 
oldufu günden itibaren altı 
ay ve ıayet muttali olmamıı 
lıe bet ıene ıonra boıanma 
dava11 düıer. lbareılndeki 
(boıanma aebeblne muttali 
oldufu) cümleal Ozerlnde bir 
az tevakkuf etmek llzım. 

Boıanma ıebeblne muttahp 
oldutu kaydını aleyhine va 
ki tecevüzOn kanunen boıan 
mak için ıebep teıkll edece 
il günden yolu ile tefılr 
edemeyiz ÇOnkO kanunu bil 
memek izQr deflldlr ki 
aıretmek için ba,le bir 

müddet verılıin. Ancak ka. 
r1 ve kocadan biri dıterlnln 
gıyabında ıeref. oamuı 

ve hayılyetlnl kearedtcl ha
karette bulundufuou öiren· 
dİfl, muttali oldufu ıünden 
itibaren ıuretl ile tehir eder· 
ıek vazn kanunun makıadı 
na daha muvafık düıer. lca· 
naatlndeylm. 

Şu halde ahvali 
kure vecahen vaki 

mez 
ol· 

muı lae vukuu gününü mü 
ruru zamana mebde ittihaz 

etmemiz llıım ıellr. Bu lba 
reyi takiben de adf'ml lttllla 

binaen tarihi vukuundan 
itibaren aradan beı ıene 

geçene dayanın dOteceil 
•e bir deha açılamıyacaiı 

da beyan edilmektedir. Af 
halinde dahi dayanın meımu 

olmıyacsfı maddenin ıon ı 

fıkreaından anlaıılmaktadır. 

Af lıe bundan evvelki l 29 ncu 
maddenin mutaleaıı eana1ınde 

arzedlldıil veçhile ıaraha 

ten oldufu glbt, zımnen de 

olur. Meaell davaya hakkı 

olan taraf 
0

e•velkt ııbt ı•· 
çlnlp 1110naıebatta bulunma · 
il atbl ha 'lu af manlııoı 

tazammun eder. fakat bot· 
anmaya hakla olan tarafın 

aleyhinde yapılan cana kaad 
ve pek fena muame'eye va 

kıf o'duktan ıonra bu ıu 
retle ıarahaten veya zım· 

nen affetmeıl matluptur 

ltf al •e tehdit ile mOd 
deli kanunlyenln geçmeal 

dava lkameıine meni dejll · 
dır . Birde ıeklı davayı taa 

vlr ed,llm; koca, lcar111nın 

canına kaad veya pek fe· 

na muamele etmeıı üzerine 
karı tarafından açılan bot · 

anma davaıında 

kara lddia1ına l ıbat mecbu. 

rlyetlnde olduiu gıbt . müd 
deaaleyh bulunan koca debi 

m6dafaaten aradan altı ay, 
ve ya beı ıerıe ıeçmlt oldu· 

iunu. veva affetmlt bulun 
dutunu dermeyan edene bu 

defa da müdaf aaaı hakkın 
da hiklm mQddeaaleyhten 
beyyine lıter. Bundan ıonra 

kadın da aerek af ve gerek 
miiddett kanuntyeel zarfında 

dava edememeıt 

kendlılnl lifal ve 

den ileri ıeldlilnl 

kocaaının 
tehdidin· 

defuldefı 

olarak beyan el mele le 

bu defa da hakim yine 
karıdan haklunda vaki lif a 

lin ve tehdidin vuku ve ika 
mel davaya mani olabilrcek 

derecede lıbatını talep eder. 

Şu ciheti de nazardan uzak 
tutmıyalım; bu baptaki mG 

ruru zaman aile birliflnln 
muhafıza ve ıiyanetl cOmle 

ıtnden olmak Qzere, vazu ka 
nun hukulcu umumlyeden 

addetmekle mGddeaaleyh ta
rafından ıerdedllmeae bile 

hlkim reıen nazara alabilir. 
Btnaenalevh ilk davada hidl · 
ıenln vulc uu tarihinin zapt 
ve teablt edllmeal l&zımdar. 

SONU VAR -

TORK DEVLETi - • 

Bilhassa A vusturyanın ilhakından Sonra 

Terazinin Hangi Gözüne Basmış 
Olsa O Tarafı Ağır Çektiren Bir 

Mevcudiyet Olmuştur .. 
· Yara reımi "Novoıtl,, - ı 

Zaıreb - gazeteal L o n · 
dra iıtıkrazımız hakkında 

teknik izahatı ihtiva eden 
bir makale neıretmektedlr 

Bu makalede teknik izahat 
tan ey, el ve ıonra aıaiıda 
ki mutale•lar mevcuddur: 

.. Holnlmetln, T6rklye ıle 
iki ekonomik an1aıma ak· 
dolundufuodan bahtı olan 
raporuna Avam Kamaraıın 

da kallyıen hiçbir itiraz va· 
ld olmamıı ve btllkiı bu 
rapor ittifakı lra ile taadlk 
olunmuıtur. Londrada lıtlk · 
raz akdine memur olan TGrk 
mOteha1111lar koml11onu ile 
lnıılız!er ara11nda cereyan 
eden mGzakereler bu ıuret 
le birkaç haf ta zarfında 

meaud bir neticeye ertımlı · 
lerdlr. 

. . . Ttlrk lıtıkraz müıa · 

.Belediyeler Ve Köyler 
için Yeni Bir Varidat.. 

(B•ı tarafı birinci aayfada) 
ranç tahtalann1n, domino 
ve tombala takımlarının her 
birinden ıenede 6ç lira re· 
ılm ahnacalctar. 

Yukarıda yazılı yerleri it 
letenler her aene belediye ve 
köy ldarelerlnln mali yılları 
nın birinci ayı içinde bu yer · 
lerde mevcud reıme ti bı 
oyun iletlerlnlo clnı ve mik 
tarını gösterir bir beyana• 
meyi makbuz mukabilinde 
belediye tahakkuk ıubeal teı· 
kllitı olan yerlerde beledi 
ye retılerlne . köylerde köJ 
muhtarına vermele ve ta 
haklruk ettirilecek ıeatmler& 
yatırarak her oyun ilatı için 
alacalı levhaları oyun ileti 
nln münaalp bir yerine koy· 
maya mecbur tutulmakta 
darlar . 

Belediye ve köy ldarele 
rlnln mali yıllarının ikinci 
·ayı içinde yapılacak yokla 
mada levbaaız veya damga 
ıız görOılecek 01un &letlert
nln reıml. iki kat olarak 
alınacaktır 

Atrlncl maddede ya:ıılı it· 
letenler ıene içinde yeniden 
ıatın alacakları 01un ilet 

Maıkoıı tırih kOtDphınısi 
Pek yakında Moıko•ada 

btr milyon nüıha kitabı ih
tiva edecek bir umumi tarih 
kütüphaneli açılacaktır. Bu 
kütOphanede f ranıız ıhtılalt 
devrinde 1789 dan 1794 e 
kadar neıredtlen birçok 
lcltaplar ve rlaalelerle •Hl· 
kalar Oıdcro ve Dalamberin 
Anıtklopedlıf, Ruıya tarihi 
ne alt çok zenıtn kitap 
"ollekılyonları, çok tenınmıı 
Ruı muharrir ve ilimlerine 
aid arkeoloji ve aanat eıerlert 
kollekılyonları bulunacaktır. 

Bu umumi tarih lrGt6pba · 
neal, SoYyetler Btrllfl için 
bOyGk bir tarıhı •eallsalar 
haztneıl teılcıl eyltyecektlr. 
KOtOphane, devlet mOe11e 
ıelerl tle ıoıyal teıelclrOllere, 
mekteplere, Sovyetler Btrll · 
flnln diler kGUlphanelerlne 
ve n•hayet eıhaaa tarihi ve· 
ılkalar verecek Ur. 

KOtOphane. tarih kitapla. 
n bıbllyoiraf lıl Gzerlnde tet 
ktkler de yapacak •e bu 
yolda elde ettlll neticeleri 
neıreJll1ecektlr . 

Jerlnt aldıkları tarihten iti· 

barea on ıün içinde bir be · 
yanaame ile ikinci maddede 
yazıla yerleıe blJdlrmeye •e 
aynı maddede yazılı ıekllde 
reımlnl vererek damgalatbr 
mala ve levha muamelelerlnl 
yapmaya mecbur bulunmak · 
tadırlar . 

Beledtye ve köy memur
ları, üçüncü maddede yazı · 

lı aylar içinde mıntakalarm · 
da bulunan blrlcl maddede 
ki yerleri dolaıarak buralar
da bulunan OJUn lletlerlnln 
reımt 6denmlt olup olmadı 
tını tedkık etmlye ve bu 
kontro' ü aenenln muayyen 
olmı1an zamanlarında tek · 
rar etmeye mecbur bulun · 
maktadır. 

Cızıl rısiılar: 
Yoklamalarda reaml öden 

memlt olarak ıöriilecek OJ 
un llf'llerl zabıt varakaaıle 
teıblt olunarak ikinci ve Oç 
üncü madde hülcmQne ıöre 
reaim ve ceza11 tarh ve en 
çok bir hafta içinde mükel · 
lefe ihbarname ile teblli 
oluaacakllr. MOlıellef on 
ıiln içinde belediye encGme· 
nl veya '4 öy ıhtıyar mecltıl 
nezdinde it raz hak1' ım ha· 
izdir. Bu itiraz on beı gün 
içinde bir karara baflaına 

caktar. 
Allkah bülce yıh içinde 

tarh edilnıiyen ve tarh edl· 
ltp de katll t>ttlil yılı takip 
eden bet yıl içinde tahıtl 

o1unmıyan realm ve cezalar 
zaman müruruna ufrıya 

cakhr. 
Bir mali yıl içinde reıml 

6denerek levba11 konulmuı 
olan oyun lletlerl, bulun 
duklara yerden baıka bir 
belediye veya k6y hududu 
tçladekt yerlere nakledilme 
ıl halinde orada da o aene 
fçln baıkaca reılm alınma· 
yacaktır. 

Oyun aletlerine konacall 
levhalar ve ıofuk damıalar, 
Maliye ve Dehtltye Vekllet 
lerlnce tayin olunacak ıekll 
dalrealnde darphanede ha 
zarlanacakhr. 

Bu projenin kabulü ıle 

3330 numarah Ye 17 l 938 
tarihli kanun kaldırılacaktır . 

Ve proje, 1 haziran 938 
de yOırOrlOie ılrmtı olacak · 
hf. 

kerelerl ıızli olmuı ve hay· 
reli muc p olan bir ı6ratle 

birkaç hafta içinde nlhaye 
te ermlılerdlr. Bu hldiıe 
loıılterenln lıtlkrazlar hak 
kmdakl ananelerinin kli.11k 
bir numuneııdır. BuıünkG 
Londra kablneılnln bn letık· 
razlar polellkuını tekrar ta· 
klbe baıladıfı ayandır lnıl · 
llz ekonomlıtnln bu lıtlkraz 

dan bGyGk faydalar elde et· 
meal tebli olmakla beraber 
lıtllnazın verllmeılnl le ' p 
ettiren lmt11er ekomlk deitl, 
poletlktirler. Po1etık bakım. 
dan Torklerln de bu lllllnez 
dan faJdalar elde ettikleri 
ıarıhttr. 

MGzakeratın devamı mOd· 
delince loglllz mehaftllerl 

TOrklerln bOyQk ılyasi ma . 
haretlerlnl görmüt ve tak· 

dır ehnlılerdlr Fılhaklka 
Türkler, Avrupa ve Aıyaya 

hlktm olan •azlyetlert ıaye· 
ıtnde, ıon zamanlarda Bal 

kanlar ve yakın ıark etra· 
fanda zuhura ıelen lhttli.f 

ve menafi teaadümlerloden 
fevkallde lıt lfade etmPılnt 

b i 1 m 1 t lerdlr. Bı l haa · 

ıa Avuıtu ·yanıa Almanyaya 

i lhakından ıonra çok t lddet 
peyda eden bu meıelelerin 

hallinde Türkiye, teraı.ln ln 
hansı g6ziine beımıt olıa o 
tarafı •iar çektiren bır mev· 
cudlyet olmuıtur. TGtklye 
nln komıularıyle akdetm ıı 

oldufu ıkı taraflı mukave· 
leler bu ılyaaetlnde ona çolc 
faydalı olmuılardar. Unutul 
mamalıdır ki . Türkiye hem 
Balkan Antantının, hem de 
Şark Paktının azaaındandır. 

---••lir---
KuTfuna 
Dizilen Fil 

Seylinda bir fıl , aeklz ki· 
ılyl öld6rmüı olmak ıuçuly 
le kurıuna dizilerek idam 
ed ılmııur . 

Fıl bu "c•nayetl. bir bay 
ram ıGnO ıılemlıttr . Adet 
o ldufu Ozere, o bayramda 
Seylla ıultanı ve dlfer aa 
raJ ~enıupları filler Ozerln 
de ıeçltreıml J • parlar. 

lıte, fıllerden biri , geçit 
eana11nda halk aru ına ıtr 
mit ve ıeklz ktılyl ezerek 
6ld0rmüıtür 

Saray derha l caniyi tda 
ma mahkuın etmlıttr . Bu 
büyOk ve ıGzel hayvanın 
6ldGrGlmealne acıyanlar çok 
olmuı ve lnıı lterenln umumi 
val ııt ile Buda d ini relıleri 
Hraya, hayvanın affı için 
tavu11utta bulunmuılardır. 

Fakat Seylln ıultanı bay 
vanı aff atmemlı ve aeklz 
ktılyl ö 'dGren ffl , zlnclrlHe 
vurularak idam eaba11na 
16Ulrllmü1Uir 

Fal , orada bGyük bir ka 
uçuk •lacına baflaomıı •e 
karıııına on beı ılllhh ad 

Filistin 
Kargaşalıkları 
Ttmeı gazetealnden: 
Fılııtınde bir taraftan ha 

kiki vaziyeti ta ytne uiraıan 
komlıyon tedkiklerle utraıır 
ken dlier taraftan t6fekler 
patlamakta devam ediyor. 

Mayu ayımn baılarm cfa 

Azzunda altı Arap poliılntn 

hainane katlinden ıonra he· 
men bergQo katiller, dal• 
kaldırmalar, ıillhh ıoyıun
cu1uk veaalr ıekı llerde ted
btı haberleri alın maktadır . 

Samarla ve Galllee lepe· 
lerl bu gibi haydutluk ha · 
reketlerfoe nhne olan yer · 
lerln batında ıelmelcle bera 
ber KudOı civarında da Ya · 
hudllere karıı bazı tecavüz 
hareketleri vuku bulmuı ve 
Yahudi ler de bunlara muka· 
belede bulunmutlardı . 
Yahud ılerln 4raplara kar 

fi mukabil taarruzda bulun· 
maları Yahudi cenıaattnln 
liderleri tarafından tak blb 
ed ılmit ve tecavQz hareke 
t ine geçen havaltdekl Yahu· 
diler para ct-zuına tabı tu -
tulmuıl ard ır. Fakat haydut 
çetelerlnln ıon zamanla~da 
ki faal lyetlerlnln uıl kur
banları Araplardır ve bılhae 
H hükQmetln hldlml naza 
r iyle bakılan lı6y atalara 
Yahudilere toprak Htmakla 
l tttham edilen, veyahut bay· 
dutların para taleplerini laaf 
etmlyen eıraf ve mGfrlt Ku
d6ı nı6ft0ı0ne muarız otan. 
lardır. Haydutlar aakeri in· 
zlbat kıtaatı ve pollı tara 
fından tlddetle takip edil · 
mektedlrler. Geçenlerde hay· 
dutlarla bir çarp ııma eanaıın· 
da bir lnılllz pollıt ölmOı 
fakat çele de butırılmııtır 
ve daha bundan baıka bir
çok Arap aldOrmOt olan bir 
haydut daha tenkil 
edılmııtır . inzibat kıtaları 
ıtmdı en ıarp arazide yer. 
yerleımtı bulunuyor ve bir 
taraftan yol lnıaıına çalııı· 
lıyor. 

Maamafıh bütün bu ted· 
btrlerln, Fı llıtlnde aaayııtn 
muhafaza11 itinde en ·boy&k 
davayı halletmeıl veya ede
bılecefl beklenemn. Bu da· 
va Suriye LObnan hududu
nun inzibat ı meaelealdir. Ay~ 
lardanberl Fı l ı.t ı ndek l aatle 
re aıker, ılla h talimat ve 
para yettıtırl1mekted lr 

Kudüı müftüıG Al Zok· 
dakl lnzlvaaından lnıılız •e 
zlonllt aleyhtarı harekitın 

bereli umumlyea Dl idare 
etmektedir Bu meaelede ba
zı Suriye poletlkacılarının 
Flllıtlndekl aıl haydutlara 
kartı Hdece bt11i bır rabıta 
ile iktifa ettıklerlne inan· 
mak birhayll mOıkıldtr. 
Rundan baıka LObnan bG 
kumetl , kendi topraklarının 

bir ihıQlbarf'ke olarak kul · 
lanılmaıını tahdit yolunda 
ıtrlıecell berhs"ı ı teıebbG 
ıOn Franıız y6kıek komlae· 
rlaln ademi ır emnunlyetlal 

(l..Gtfen ıayfayl çevlrlnls) 

am dlzllmlıttr. DGnyanın en 
zeki hay•anı Hyılan ftl, 
61dlr0 'eceflni derhal en· 
la mıı ve çevrilen tOfekler · 
den keodlılnl kurtarmala 

çalrtmııtır . 
fakat , hep birden ateı 

eden on bet t6fek hayvanı 

bir anda öldürmüıtür. Koca 
fJI , korkunç bir çıflak ala 
rak yere JUHrlanmııtır. 



- . -- ---

Bahkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Ha lıkeılr cezaevi için 1 - Tem muz. 938 tarihinden 
30 Teırlnıenl · 938 tarihine kadar almncak beı aylık 
ve (45.900) adet ekmeğ ın 14 Haziran · 938 tarihinden 
itibaren on beı gün müddetle açık ekılhmlye konulmuı 
olduğundan ekmeği vermeğe iıtekh olanlar ~eralU öğren

mek için hergün cezaevi müdürlüğüne baıvurmaları ve 
yüzde 7 buçuğu nlabetınde mal ııandığına yahracakları 

(330 lira (48) kuruıu havl teminatı muvakkate makbuz
larlyle ıhale gOnü olan 30 · Haziran 938 tarthloe mü
ıadlf peroembe aünü saat 15 de Balıkeatr Müddelumumı
lık dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

4 - l - 177 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bahkeatr merkez haatabaneılnln ıenellk ihtiyacı olan 
12000 kilo koyun eti açık ekıtltmeye konmuıtur . ihalesi 
17-6 938 cuma günü ıaat 10 da kor ıatın alma komla· 
yonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 360 liradır . Şart· 

name komisyonda her gün g6r01eblltr. Taliplerin muayyen 
ıOn ve saatte mQracaatları . 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nabtyesl! 
Çafıı 

Köyü: 
Aılahante 

peclfl 

Cınıl: Hududu: 
Satı Alı otlu Feyzi evi. 
ıolu Yusuf oilu Ahmet 
evi, arkHı ve cepheıl yol. 

Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazılı evin yerini 
Ruıyadan hicret eden muhacirler tarafından 50 ıene evvel 
Daayoltın satın almarak aralarında paraları nlsbetlnde tak
sim edilerek ııbu mahal muhacir Kadir oilu haaarcı Muı· 
tafaya isabet edip o da kendf parası ve levızımll~ .... meıken 
hane lota ederek o ıuretle tasarruf ve temellükünde iken 
133 l de alOmıle bıbuı Kadir ve evlitlara Ahmet ve Ha
fize ve Kerime ve karısı Hutbeye badehu Kadirin de t 333 
de &IGmtle kızları Ganime ve F ehime ve kendinden evvel 
ölen oğlu Muıtafanın evlltları Ahmet ve Hafize ve Kert. 
meye, badehu Fehimenln de 1335 de ölümlle kardttl Ga
nime fle kendinden ev Yel ölen kardeıl Muıtaf anın evlat· 
ları Ahmet ve Hafize ve Kerimeye badehu Ahmedln de 
335 de bekir olarak ölümlle anuı Hasibe ve kardeıleri 
Hafize ve Kerimeye, badehu llaflzcnln de ::i39 da ölümlle 
anası Hasibe ile kardeıl Kerimeye kaldıiındaa b.&hlıle nam· 
larına teıçll edllmeel iıtenlldtğınden tahkikat yapmak için 
26 6 938 pazar ailnü mahalline memur gönderilecektir. Bu 
yer hakkında bunlardan baıka bir hak lddlaeında bulu 
nanlar . varsa bugfinler içinde yazı ile tapu sicil muhafızlı 
iına veyahut mahalline gelecek memura müracaatları lü· 
zumu ilan olunur. 

celbedıceflnden korkmakta
dır . 

Suriye ve Lnbnandaki 

~·······!··············~ 
: TURKDILI : • • : Pazarteılnden baıka her : 
: ınn çıkar. Siyaıal gazete.. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıfı:400 • : 
• s 3 • • ay111: • • • • : Günü ıeçmlı aayılar 25 : 
~ kuruıtur. : 
: ADRES: ! 
: BALIKESiR TÜRKD1Lı I 
~ ..•.............••..•. ~ 

• ·-·····-·····-·····-··-··-··-··-··-··· r:i' '!i''ii''ii'mJ'ii'l!JmJmlmlmimJl'ilmll!ImJnJ• ....... . • •• •• •• .., •• ., •• ., ••••• ., •• •••• ••••• ._ • •••• 1:1 ı.::u::n:.:ı 1:.::1 ili 

JrsomaLinyitMadenKömürüfil Tekirdağh - Kara Ali ı 
it !=~Güreşi 19 Hııziranda• =! Tu~la, kiremit, kirett ve hamam ocaklan it~ .. 1 !i içiıı (SO)L\ Kü~ıüR ~L\DENLEBIJ ııin rev- =!mı Bandırıııadil \' <ıpılacak• 
!; kal:\de 11~U1. hususi könılir nevilerini Sİ))Hl'iŞ !t lffi RanJırma Halkeul Sosyal yardım şvbtai tara/111 = 
a! d" ·, s· ari \'t' tafsilat icin Balıke~irde t: mı darı 19 hazlra11 pazcır gürıü bllyıik Vt iddialı pthll • •i e ını~. • 1P.... Ş .. • .. ' :t fü) van ytireşlerl latlp edilmiştir _ B 
t: (A VNI SAGLIK()I) ~ra ıııtırncaal ruenfaat11ıız !: mJ TLirkiye Başptfıliuam TEKIRDAGLI H~Sf..l'll\ B 
:t "kt'• as <lıı· l>ı'r tecriihe kafidir. 157 ··!El ve KARA ALI 11/11 de g11reşlere lşl1Talilt11 ltmlıı• • 
• • ı n 1 

' • • mı dil ı ti ~· :a mı e ın ş r. . . • :! .................... ••••••••••••••• .. •• 1;';1 Memltketlmlz111 bıı lkı fflt'şlwr ve rakip pehliva 1 
..................................... 1::1 • • l . ı ·ı - l •• mı mmn gürtşmtlert ue yemşmt t' fl şaı ı t gurtı tre 

ilkbahar At Varışlan .. 
Bah~esir Baytar Müdürlüğünden: 
Yarıı ve lılib encümeni adına 19-6 938 pazar günü 

Balıkeılrde yapılacak ilkbahar at yarıılarıoın (Handikap 
koıuıu hariç) diğer koıuların kayıd muameleılnln 17 • 6 
938 cuma günü saat 17 ye kadar devam edeceği ilan olu 
nur . 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

ı - Ekslltmeğe konulan tı: Balakeelr· Edremit yolunun 
86 + 700 - 94 ~ 400 kilometreleri ara1ındakl kas 
mm tamiratı eaaelyesl olup 27 hı ziran 938 tarihine rast · 
hyan pazarteal günü saat 1 O da thalesl yapıfmak üzere 
15 giln müddetle ve kapalı zarf uıullle eksiltmeğe konul-
muıtur. 

mJ btş yu: lira ikrumiyc /\oı muştur • 

~~~g~~~a~mE~~~Em~ı•••••••• 
@~~~~~~~~~~ 

~ Bağcılar ve 

~Bahçıvanlar Okusun 
, ~lalısulleriııiziıı \'erimli ve çabuk yıılişnıe
~ sini isterseııiz tecrü lwleriııdt· nıuv~rrakıyet 
~ kazanan "Rus Kimyevi Gübre" lerinden 
~ istifade <'di11iı. 
~ SARAÇLAR BAŞINDA 

~ Hasan Cumah Oğulları 
~~e@~~~~~~~~ 

2 - Bu tamiratın keılf bedell 25,534 lira .38 
muvakkat teminatı t 9 J 5 lira 18 kuruıtur. 

•••••••••••••••••••••••• • • 1 Sayın Bayan Ve Baylar 
kuruı, il En mühim bir thtıyaçtan olan karın, 

1 • mide, batırsak dütüklüklerl tçln gayet 
• iyi koraalarımız gelmiıttr. Hayanlar için 

3 - Bu ııe ald evrak ıunlardır: 

A _ Keılf huliıa, flyet bodroıu. metraj cetvelleri 
malzeme grafikleri. 

ve lf liıttk külot, sQtyen ve yazlık skandal 1 koruların muhtel ıf modelleri vardır. 
• 17 Santim ıentıltkte mide konaları 8 - Husuıi ve fenni ıartnamelerle ekılhme ıartnameat. 

C Mukavelename örneği. 
lsllyenler bu evrakı her g6n Vali.yet Daimi Encümen 

kaleminde veya Naf la dairesinde görebilirler. 
4 - lha\e l:lrlncl maddede yazılı gün ve saatte Balı 

kesir HOkclmet dairesinde Vıllyet Daimi Encümeni tarafın 
dan yapılacaktır. 

5 - lıtekltlerln Nafia Vekaletinden 938 yılı için alıomıı 
ve bu tıe glrmf ğe salahiyet veren müteahltllk veıikaaını 

ve muvakkat temlnatıoı malaandığına yatırdığına datr 
makbuz •eya ıayanı kabul banka mektuplarını 2490 numa
ralı kanunun 32 nci maddetı ahkamına tevfıkan zarflıya · 
rak ihale saatinden bir Hat evvel Vılayel Daimi Encümen 
reı~\lğloe makbuz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 Poıtada vaki gecikmeler kabul edılmez )6~ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından: 
Bankamız 28 Haziran 938 tarihinden itibaren afyon al 

mağa baılıyacakıır. Mübayaa Ağuıtoı nihayetine kadar 
devam etmek ıartlle her P azarteal ve Salı günleri İıtas 
yondakl buiday slloıuoda yapılacaktır. Af yonlara konak 
11zlara kiloda ( 4 ), konaklılara ( 3} lira a vanı verilecektir. 
Konak11z mallarla konaklılar arumda kiloda bir buçuk lira 
fark vardır . Köylünün konakıız ve temiz mal toplama11 
kendi menfaatları lktlzaaındandar. 

Afyon paralarının üst tarafı, ahonların uyuıturucu mad 
deler lnhl1arı tarafından morfin derecelerinin tayininden 
sonra verilecek ve bu tediye ayrıca ilin edilecektir. 
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• 300, 21 santim gentılikte 350, Ua 
il yanlarm skandal koraaları 35 1antim 
• geriollkte 275 kuruıtur . 
• Kadri fi/bayrak Tuhafiye ı ; 

1 Mağazası -Balıkesir- 1 
··········-~-~········ ... 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 
~ K apita_I: 700,000,000 Türk Lirası = 
ıtJ Yurd içinde 261 Şube Ve ltjans '* 
ıtJ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
JIJ. - ,.. 
ıtJ Her Uirlu zirai ikrazlar dıfer bılcGmle banka mu· 'flı 
ıtJ amelerl büyük ıubelerinde klralıic katalar. '/il 
1'İ. İhbauız tasarruf ve kumbara heHplaranda ilna· 'Ilı 
JIJ mlyeler. 't* 
1'l l/cramlye: Miklari: ikramiyenin tutarı: '(it 
~ ADEDİ LiRA LiRA = 
~ 1 IUOO 1000 1* 
JIJ 500 500 ,. 
"" 1 250 250 .,,, 
ıtJ ıo ıoo ıooo 'fit 
JIJ. 25 50 ı 250 .,. 
"" 30 40 1200 .,. ıtJ ,. 
ıtJ ~ 20 ~o 1* 
~ 108 6ÜÖÔ ,. 
ıtJ /Ju ikramiyela her tiç ayda bir olmak üz.ere se· 1* 

1 ~ nede dôrl dtf a _hu miktar llzerinden kura ile dağıtı = 
~ lacaklır ilk keşide 1 EyLLll 938 dedir. 1* 

Franıız kuvetlerf hiçbir ıu 
retle müe11lr olamıyacak bir 
dereceye lndlrllmlt bulunu
yor . Lübnan ve bilhaesa Su 
rlyedekl Arap hükumetleri 
kendılerlnl daha ziyade ken
di vaeıtalarlyle idare etmlye 
bırakılmıılardır lıte bu hal 
ve f eralt lıkenderun Sanca 
iında Araplarla Türkler ara 
11nda neden bu derece ger 
gln vaziyetlerin hadJı olmak 
ta oldufunu izah etmektedir. 

lerl hakkında Kudüs muha · ---------------,--
birimiz etraflı malumat ver · Balıkesir Tapu Sici 

·--~---~·-~------~~~~~~~~ 
Balıkesir İnhisarlar 

Surlyedekl f ran11z makam 
larmın lnglltz komıularly1e 

teıriklmeıat etmek huıuıun · 

deki noksanlarının ıebebl ne 
oluna olıun, ıura11 mu
hakkalctır iri Fran11zların 

zaafı ve alakasızlığı FJ 
ltatlne çok p a h a l ı y a 
malolma «tadır. Bu yüzden 
fllhtlnln ıtmal ve ıimali 

ıarkl hudutlarında lnıa edil 
muine lüzum görüf ,. n tel · 
örgü manileri ve yine o ha 
valtde daimi olarak bulun · 
durulması zaruri bir hale 
giren ıllihlı inzibat kuvvet-

mektedlr Bu t e r t 1 b a l ltA h fı l d 
hiç ıüpbesiz mfiıellah kıta ırıu a ız ığın an: 
ların Fıllıtln hududunu aı 
maları çok daha müıkül bir 
ıekle sokacaktır. Fakat Fı 
liıtlndeki lngillz idaresinin 
halen f ranaız manda1ı al 
tındaki topraklardan vaki 
olan taarruzları karıılamak 
için bu derece genlı muraf 
lara katlanmak mecburiye . 
tinde kalmaaı ve bu hare 
ketin bılhaua Fran11z mat 
buatının !nııllız ·Fransı :ı lı 
birliğinin y6ksek faydalarını 
saymakla bitiremedikleri bir 1 

zamanda vaki olması bir· 
hayli gariptir. 

Köyü: Mevkii: 
Yenice Ktllik Mos· 

kof yeri 

Onıt: 

Tarla 
Mıkdarı: 

30 dönüm 
Hududu: 

Doğuıu Ben
llklerli Mustafa, 
bal111 Osman 
o~lu Alt Oı· 

roan. poyrazı 

yol, kıblut 

Mezarlık. 

Hudut •eaair vasıfları yukarıda yazıla tarla ıenehlz 
Sarı Halil oğlu Mehmedln atuından ıntlkalen temellükün 
de iken 325 de ölümlle evlatları Sabri ve Halil ve Sani 
yeye lntıkal etttğlndrn bahisle tapuya bağlanma11 iİtenil · 
mektedtr. Bu yer hakkında mülkiyet iddiasında bulunan 
lar varsa 1 O gün zarfında Tapu Sıcil Muhafızlık dairesi· 
ne ve keııf ve tahkik fçln 24 6-938 de mahalline gl· 
decek memura m6racaatları lüzumu ilan olunur. 

BaşmüdürlüflJnclen: 
May11 939 gayesine kadar muteber olm•k Gzere B•n· 

dırma dahili ve Hand1rma. Manyas, Bandırma - G6aea 
idarelerine. gidecek ve bu idarelerden gelecek mam6l tü· 
tün, içki, levazım nakltyatı ıartnameıl mucibince ekıllt · 
meğe konulmuı idL 

İıteklilcrl tarafından verilen ıon pey liJlk hadde ıl 
rülmediğlnden ekıiltme müddeti on gQn tlaba uaatılmıı · 
tır. 

Taliplerin 15 6 938 çarıamba günü uat on d6rde ika 
dar teminat akçest!e beraber Bandırma lnbl1arlar Mldlrl
yetlne müracaatları. 
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