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r 
Tayareci Sabiha Gökçen Balk an Tur· 
nesine Çıktı Ve Dün !itinaya Vardı. 

G'ô"NDELİX SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YlL IA.Ylı 3910 

ispanyada Yabancı Gemilere karşı Tecavüzler Devam Ediyor. Bir Yugoslav Gazetesi Yazıyor: 

c~~kb;;ia;~s;~~li~dG:;ı,;;ı~i~SİHi~ Fransayı Hatay İşinde 
maye Edilemiyeceğini Söyledi.. Korkutan Nokta Nedir .. 

Tayarelerin Valanaiyayı Bombardımanında Türkiye · Günden Güne Azemet 
ilıi lngiliz, Bir FranaızBandıralı Vapurda Tah· ' • • 

rip Edildi, Fransız Vapuru Battı.. peyda Eden B 1 r Dev 1ett1 r .. 
Vallnılya, 16 (A.A .) -

Limanın dOnl&O bombardı· 
•anı eınHında Turatan •• 
Bıf arer lılmll tiri lnılllz •a · 
parana laabet •akı olmuı, 

hanlardan btrtıtnde yanıın 
çalrmlf •e ı6Dd0rOlm Gıtü r. 

Vallnıtya, 16 (A.A.) -
Dhkl ta yare bombardı · 
maaı emaıında bomba taa· 
bet. etmlt olan Franı• z ban· 
daralı Karbear adla vapur 
Janarak batmıtbr. 

Parlı, 16 (A.A.) - Gaze. 
teler lıpanya limanlarının 
bombardımanı •e lıpanya · 
dakt ıon •aztyet ile ı•ddet 
le allkadar olmakta ve bG 
lnl111etln harekete ıelmeafnl 
lıtemektedtrler. 

Londra, 16 ( Radyo ) -
Baıveldl B. Nevll Çember• 
l&yn, din nazarlara• bir 
luıanaı kabul etmtı •• uzun 
ralddet koauımuıtur. En 
Çok ı&r6ıt616 nazırlar, Sır 
S.muel Hoarla hava lruY· 
•etleri naara Ktnzle1 V od· 
dur 

lnıılt•e kabtneıt yarın 

Türk kuşu 
T ıyırecil11i dDnyı ıekaıı

nu kırdllır. 
Ankara, 16 {AA)- TOrk· 

lcaıu mualllmlertnden Alt 
Yaldız, yanında muallim nam· 
zedı Sezal G6kıu olduiu 
halde Kranlb ttpt iki klı•lik 
bir yelken plln6rtyle ln6nG 
'tHıeek yelke11 uçuıu kam· 
Pından havalanarak 14 aaat 
2o dakika ılren bir uçuı 
'a•m..aar ve Alman taya
reeılerlnden Erneat Jecht· 
-.n ve Flo..dorf tarafından 
Rm·4 pl&n6rtyle Teırtaıa 
Dl 937 de yapılmıı olan 13 
.. at 59 dalıtkahk dOnJa re 
lroranu 21 dakika fazlHly le 
letaaele mu•aff alı olmuıtur 

toplanacaktır. 

Baıvektl 8. Nevit Çem 
berllyn, 6ileden ıonra Avam 
Kamaraaına ıldecek •• ıon 
bombardıma.nlar hakkında 
beyanatta bulunacaktır . 

Londra, 16 (Rad,o) -
A•am kamaraıı, din 61 
leden ıonra toplanmııtar. Bu 
toplantıda tıçt partlıl ltderl 
Mejor Eti•, lıpanyada vu 
kubulan ıon bombartlıman · 
lar hakkında izahat lıtemıı · 
tir. 

Baıvektl B. Nevtl Çem 
berllyn, bu huıuıta cevap 
vermtı ve demlıttr ki: 

- Bizi tebhkell ıbttllfla · 
ra karaıtarma11 muhtemel 
olan lıpanya itine mOdaha 
le etmek lıtemt1oruz Son 

bldtaelerden e•vel bize bir 
teklif yapılmıı ve vapurla· 

rımızın utramaıı için btta· 
raf bir liman teılı edtlmeıt 

tıtentlmtıtlr . Bu teklif hak 
kında henGz karar verllmlt 
dır lıpan1a ıularanda bulu 
nan lnıtllz ticaret ıemalerl 
için alınacak hiçbir tedbir 
yoktur. Bunu, 28 29 teırtn · 
nnlde tekrar etmlıtlm. Bu 
ıtbl ıemllerln utrayacakları 
lktbetten biz meıul deilltz 
Btz, yalnız açak denizlerde 
Hfer eden lnıılız vapurları· 
nı himaye etmeil taahbOd 
etmlt bu.luauyoruz. 

Şayet hiçbir ıebep yok 
iken, ıarf lnıtltadtr dlJe •a · 
parlaramız taarruza utraraa, 
o zaman l&zımıelen tedbir 
lert alacatız. 

Saylavlardan blrlıt, bu 
bembardımanlardaa ltal1a· 
nan mı, yokaa Franlco htl · 
lsGmetlnln mi meaul olduiu · 
nu ıormuı ve Baınkt l de 
ıu cevabı vermtıttr: 

- Franklıt lıpanyada harp 

Cinliler Siyensiyenko
yu istirdat E t t i 1 e r .. 

• 

Jı,ınlır Hınkaıı kırıı nliiiidın rıni hir tıırruz JIP· 
ıık için hızuhklırı bıılıddır, 

Hankeo, 16 (~ A.) - Btr· 
'•••I teblti Çlnltlertn Si· 
'•DllJenkoyu lıllrdad ettlk
lertat blldırmektedtr 
Şanıhay, 16 (AA) - Çın 

ıularında bulanmakta olan 
•• c:amarteıt ıana Vaıunı 
•ıaldarıada karaya otarmuı 
balaaan lıamo adındaki Ja · 
PoD Amiral ıemlıt, Jllzdll · 
rllm1t we Y anıçeye 16tllriil
•lıtlr. 

Ba ı••tala ballhaaartla 

Hankova kartı nehirden ya
pılacak bir taarruzu idare 
etmek Ozere Naakene yak. 
laımakta olduiunu 161len · 
melstetlır. 

Tok10, 16 (Radyo) 
Japonyanın Moıkova ıef iri, 
Ruı1• hartclJ• komtıer· 

uıını ziyaret etmlt ve 
Japonlara11. Uzak ıarkta ba
lak avcıhiında ulradıklara 
mtlıktll&ttan dolayı proteı 

toda balaamattar. 

eden ltalJanlaran her hare 
kelinden, doirudan dotru 
ya Burıoı bGkGmetl meıul· 
dtlr. ltal,anın bunda hiçbir 

Bundan hııkı lDı kiye öyle b11 coi11tl 111ki iıaıl ıtıtktıdir ki, nı f 11nıı 11 nı dı 
i1i1t111. ııılınndı ıııcut dııtını ıinıııbıllari·klıiııın bızmık iıtıııııklıdirlar. 

allkHı yoktur. ..Pravda" - Belırat ı•- icap ettlncek kadar mObtm kadar pek ıeJrek ve arası 
Londra, 16 (AA) - Din :ıeteılntn "Dr M.,. tmzHı •e addetmekt edeitldtrler. Yal. mewzua çerçlveıt içinde tle

Avam kamara11nda, lıpan Sancak meHleetnln haiz bu · aız, zaten bulanık btr bal- rl ılrllmekte idi. Tlrkler 
yada bombardıman edılen buadulu beynenmtlel mahı- de bulunan Yakın ıark ha - için muhtelif haklar tamn· 
lnıılız ıemtlerl hakkında Jet ıerlewbaıı altında neı- •aaını daha ziyade karııta- mHı lıtentyor ve baalann 
muhalif partiler tarafından rettill bir makaleJe 16re: racak Ye bOJGk de•letler ekıertıt kabul olaauyorclu. 
Çemberllyae ıorulacak bazı lıkenderun Sancafıada zu- için bir ıatle teılrıl eden Fı- 1937 ıeneılndea ıonra me· 
ıualleria harici ıiyHete dair bura ıelen bldııeler oLadar ıele batka bir zavt1eden tl•I a ltıtln meeeleılnla tenlyealnl 
kıH bir mlzakereyl intaç ıtcldet peyda etmektedir lıt, 1Gçleıt1recek olan dablll lrar. ılrGlmele baıladı . l937 Mne• 
edecett tabmla edtlmektedlr. vaalfet ciddi tellkkl oluna · ıaıahklardaa korkulmakta· ıtnde Parlıte, SurtyeJe ıeatı 

Parllmento koridorlarında bir muhtariyet bab,.dea bir 
b .. k bilir. Bu clcldtJet, bir çar dar. 

ba11I olan inli aa ıure, e - muahede alıdoluadu. Tlrk-
k 1 d b pıımanın •ukua ıelmeat ih· TOrklertn Hatay diye ad-

Mrlyet baı•e 1 • ltlma • ler bü muahede ile 1alaıa 
tlmaltnd k d tıldtr ladıldara lıkenderun Sanc:alı 1an edecektir. • me nuz e · Sarlyede defli, lancakcla 

Londra, 16 (A.A.) - Bat ÇünkO, btr çarpııma vukuu Lozan muahedeai abk&mın· dabt ve btlha ... 
0 

hawaltde 
kıl Ç b 1, bala• tamamen ihtimal haricinde ca Franıanın mandaıı altın-•• em u 1n u • yaııyan Tlrk ekallt1et1 ba· 

A•am kamara1ında lıpanJa dır. Bu meeelede allkadar da bulunan SuriJeye aittir. kımındaa yeni bir va.a,.t 
itlerine dair yapblı beya . devletler, yani Tilrktye, Hatay aekeneıtntn blJlk baed oldutu kanaatindedir · 
natta herhanıt bır ta•aa Franea •e lnııltere bir çar · bir kıımını TGrkler teıktl ter. TGrkler; Tlrk .. alllJet
ıutun muvaffak olmak ihtl- pıımaJa me7dası verecek ka etmektedir. Buaua lçtn me· ler meMleıtntn, J••I hldl• 
mali bellrtr belirmez lnıll · dar eofulrlranhhklarını lsar ıele ekallt1etler meMleıt olan waayet ıcabatıaa ılre 
tere htık6mt.llnln her iki beclemezler. Bundan baıka çerçlYeıl içinde tnktpf et· ballolanm1&1tnı talep ettiler. 
taraf nezdinde tavHıutta bu devletler lıkeaderun me· mektedlr. Fraaaa bu me1elenln aalaı· 
b_u_ı_un_a_c:a...;;;l_•• .... ı_.a....;;.1 ... ıe_m=l.;;.,ttıı:::tr=.==='=e-le_ıı_n_ı ._ı=e=n=lt=b-l==r-=-=b=a=r .... ak_• ... t_ı ==B='"'u ........ • ..,• ........ ı"""e==-19_3_7_ .. _ .... ...__ın_•_1 ma Jeliyle halledllm..aat lı· 

EN BOYU K TE HL 1. K E.. ::~:~i:!;b.::-~.rı= 
hakkında dotru izahat ••· 

Avrupa Gör6fii ile Mutabık Olan Franaız Gö
rlfiJne Niabetle En Ciddi Tehlike Çekoalovalı

yacla Değil, ispanyadadır .. 
Fran11zca L& Tan ıazete· 

ılaln baı yaz11ından: 

.. Geçen maJ11ın ı 1 •e 22 
acl ıoalerındekl ıaraıntadan 
bert Avrupa hakkiyle ı0k6 
net bulamamııtır. Gtall bir 
kaygı bili me•cuttur. Knl. 
altında blll ateı kıvı lcım 

lanmaktadar. 
Çekoılovakyada, bu hafta · 

bükGmetle muhtelif millet· 

lerla mümeuilleri araaanda 
ılrOımeler de•am etmekte 

dır . A1nı zamanda bir bu· 
lıulqlnHlar komtteıı . taaav · 

vur edilen iıllbata .anaJaaa 
bakımından tetkik etmekte· 
dtr. BtltGn bunlar da eHaeı 
oldukça af1r ilerlemektedir. 
ÇekoılovakJa parllmentoıu 
yakında toplaaacaktar. Dev· 
letln ha1atl zaruretlerı,ıe 

aktlltyetlerln kabule ı•yaa 

olan dileklerini telif edebi. 
len bir projenin parlamento· 
J a ılratle arzedllmeıtnde 

ehemmlJet vardır. Her ıeçen 
ıGn belki davanın hallini 
daha azl kolaJ btr hale ıe 
ttrmektedir. Alman matbuata 
he1ecanlandarma neırtyatana 
ıerml vermekte we dtler ta· 
raftan Slovak lıtildllc:llerl 
de Momen16r Hlnkanın lda. 
reıl altmda, ciddi 4tlekler 

ıerdetmektedlrler. Prai hii· 
k6mett uzlaıma fikrini va · 

tan dOıfinceılJle blrleıllrerek 
ve buıuılyle ıOratt ılttzam 
ederekttr ki , Jenl bir buhra-

lngiltere 
lrıhnm doğumunun ylldö

nümü .. 
Ankara, 16 (AA)- laıtl 

tere Kralının dolumunun yıl 
d6n&m6 mGnaıebettyle Ata · 
türk ile Kral Jorj arHın· 
da tebrik ve teıekklr telle· 
rl teati edllmlıttr . 

lakenderiyede 

Hııidiyı luıındın ıı za
bitan ııref ine Türk kıla

niıti bir 111111 111~i. 
lıkenderlye, 16 (A.A.) ....: 

Buradaki TOrk kolonlıl Ha. 
mtdtye ıemtıt kumandanı 

ve zabitanı ıereflne bir au · 
vare vermtıler ve toplantıda 
hOk4met erklnı ile konıo 
loılar hazar bulunmuılardar. 

Burada bulanmakta olan 

nı 6nleylp Alman oJununu 
tealnlz bırakabilir. 

Ancak, Avrupa 16r01ü ile 
mutabık olan Fraaıız 16rO 
(Sonu iiçiiacG ıayfada) 

Tayareci 
Bayan Gökçen 

~ 

Balkın turnııinı cıktı ıı 
~in itinayı ıırd1. 

l.tanbul, 16 (A A.) - - Ta· 
yarecl Sabiha Gakçen Bal · 

kan turunu J•pmalr üzere 
aaat 7-1 O da ta1areıtle Ye 

1ılkA1den hareket etmıı •e 
Hat 11 25 de Attnaya var · 
mııhr . 

Gızetılarin nıııirıtı: 
BGkreı, 16 (A.A.) - Ati 

nadan alanan haberlerde bu 

memleketler matbuatmın 
tayarecl Sabiha G6kçen 
hakkında çok tal&dtrk&rane 
neırt1atta bulunduklara bil· 
dtrtlmelıtedtr. 

...... -----------=--1 r an Baıvekllt de Hamldlye 
ıemtılnt straret etmıı •• 
merHlmle karıılaamtbr. 

rllfyor •• dentltyor ki: 
., .. Halbuki HataJ meM· 

leıt, ekalliyetler meHleıtne 
taallak eden mevzii bir me
eele d~tıldtr . Bo,ak A •rupa 
poletika11 bu ha wall ile ıe. 
nlt bir ıurette allkadartbr. 
Gerek Franıaaın ve ıe 

rek lnıllterenln bu hava· 
ilde hlyGk maddi. ılfaıl ve 
aakerl menfaatleri vardır ve 
bu menfaatleri terketmek 
fikrinde deitldtrler. Yakın

earkın lıaynaımata baıladı · 
tı ve yeni lmlller zuhur 
etttft zamandanbert Franaa 
ve lnıtltere ıerek Yakın
ıark devletleri ve ıerek 
mtlletle:rl ara11nda otort· 
telerJnl idame ettirmek tıte· 
mektedtrler. Hatay meıele· 
ılnde muhakkak olan bir el 
het varn, o da Fraaaanıa 
intihabat aerbeıtlılat lhlll 
ehnemlJ• ahdetmtı olma11-
dır. Franaa blyle bir balta 
TOrkler tarafından lrendl 
aleyhlerine matuf bir hare
ket olarak tel&kkt edılmeetn· 
den korlrmaktadar. Tlrklre 
ıtladea ılne ka••et ve aza
met peJda eden bir dewlet
tlr. Bundan maada TGrlrlye 
a,ıe bir cotrafl mevki taal 
etmektedir ki, •• Franaa •• 
ne de lnıtltere TGrklJ• ile 
aralannda me•c:at doetaH 
mGnaaebetlert kattJeD laoz· 
malı lıtememektedlrler. 

lnılhz menafllae ıellace 
bunlar muayJeD ve katidir · 
(Soeu lçlacl aayfaa) 



SAYEA 2 

İtalyanın Harici Siyaseti Ve 
Roma-Berlin Mihveri •. 

Sonpoıta ile gelen İtalyan 
gazetelerinin faz laca meıgul 
oldukları mevzu; Mllanoda 
açılmıı olan beynelmilel po
letika etüdlerl kongresi ve 
bu kongrede İtalyan Harici 
ye Nazırı Kont Galeazzo 
Cıano taraf ıodan ıöylenllen 

outukdur. Kongre hakkında 

Gıornale d' İtalıada bir baı 
makale yazan Vırgfnlo Gay· 
da aıaAıdakl noktaları ayrı· 
ca tebarüz: etttrmektedtr: 

.. Beynelmilel poletıka et 
üdlerl lklncı kongresi Mıla 
noda açılmıı ve Hariciye 
Nazıra Kont Cıano kısa, fa· 
kat canlı bir nutuk ıöyle · 

mtıttr. 

Şumüllü olan bu nutuk 
derın manalı ve mühimdir. 

Şurası •taret edıloıehdtr 
ki, İtalyanın ıark polettka11 
ltalyan - Cermen tesanüdü 
üzerine kurulmuıtur. Aynı 

zamanda Avrupa hidtıelerl 
oln tevaliıioın meydana 
koydufu ıcabata müstenit · 
tir. Gaye ve maksat ikt 
devlcttn ıtyasi hudutlarlyle 
veçhelerini aynı ıevtyede 

kıymetlendirmek ve faali 
yetlerlnl bırleıtırmektfr. Şlm· 
diye kadar birçok defalar 
ıöylendığl gibi, yine tekrar 
edılebillr kı; ltalya Berlin -
Roma mihverinin hakikatine 
ve mana11oa zıd olarak her· 
hangi bir millet tarafından 

teklıf edilecek bir siyasayı 
kabul edemez. Şunu da 
ıöyllyellm ki, daha birçok 
klmıeler bu iptidai hakikati 
anlamamakta ltrar ediyorlar. 

Hariciye Nazarı Ciano haklı ola 
rak böyle teıebbQılere kar• 
ıı noktalnazarını izah et· 
mit ve iki manalı uzlaıma 
lara, yaklaımalara · yakleı 
madığını tektd eylemtıtır. 

Bu ıözler vuzuh ıle anlaııl
malıdır. Büyük Britanya ha 
rlci ılyasetlnde böyle bir 
hataya düımekten aakmmıı 
tır . Nevll Çemberliyn ile 
Lord Halifaks tarafından lu· 
tulmuı olan hattıhareket 

gayet vazıhtır. Londra ile 
Roma arasında yeni akdo 
lunan uz!aıma ılıteml ltalya 
tarafından ıadıkane kıymet 

lendtrıl~cek ve ona hür 
m e t olunacaktır. Bu 
uzlaımada müphem biç. 
bir nokta yoktur. iki lmpa 
ratorlufun teıriktmeaalılnl 

kolaylaıtıracak münaaebet· 
ler teıbit edılmlttlr. Bunlar 
ne ltalyanın harici siyaseti 
ol, ne de Roma - Berlin mih 
verini ihlal edemez. Bu ıu 
retle hakiki bir sulh ve te§
rtkımeaal veılkaaı imzalan· 
mıt oldu Beynelmılel miina· 
ıebatta vuzuh veren bu an
laıma veçhelerini defııtırmi 
yecek ve tefrikaya yol ver 
miyecektlr. Btıatereddüt ıöy
llyebtllrlz ki, İtalya Çember· 
llynın polettkaaında gerek 
kendlıl için, gerek Avrupa 
için canlı bir ıulh unıuru 
bulmuıtur. 

Balkanlara g~lince; halyan 
menafii coirafi vaztyetın 

icabından olarak dalbli ve 
aynıdır. fakat bu menafi 
11rf ıulh ve teırlklmesal 
eıaalarına dayanır ve timdi 
müıtakll reallıt ve otoriter 

·o\muı olan Balkan devletle 
rfnfn yeni milli veçhelerine 
aykırı deitldir Uoma ve 
Selırad ara11nda akdolunan 

ve gerek dahıli bakımından 
faydaları, gerek harici ba
kımından lüzumları gayri 
kabtll inkar olan uzlaıma 

ve diier Balkan devletlf!rlyle 
olan münasebatm günden 
güne ıamlmileımest İtalyan 
·Balkan münuebetlerJndeld 
tesanüdü ve Avrupanın Tu
na cenubi mıntakasındakt 

milletler üzerinde iyi teılr 

tcraııındtm hali kalmıyacak 
tır.,, 

lneıtta gazeteılnde Alek
aandrofun "Cenevre baro 
metroıu" baıhiı ftlhnda uzun 
btr makalesi intırar etmııtır. 
Bu makalede ezcümle oöyle 
bir muıalea yürütülmektedır: 

"Faılst mütecavızlerle uz
laıabilmek uğruı.da müstakil 
memlelietlerlnl ve kendi 
milletlerini hiç ltittlmemlt 
btr perva11zlıkla fedaya ha · 
zır bulunan mütecavizler 
mutavasaıtlarmm, sulh için 
mücadelede bir ıllib olan 
cemiyetin gAye ve vazlfele· 
riyle bir giına alakaıı olmr 
yan manevraları gizlemek 
için cemiyet konıeyınln 101 
net lçtlmaındao iıttfade et· 

mek teıebbüıünde bulunduk
ları daha içtimadan evvel 
malumdu 

İtini itmam eden Mtlletler 
Cemiyeti konıey lçtlmaıoıo 

böyle blr ooktalnazarla bir 
yekunu yapıldığı takdirde 
faılst mütecavizlerin ve on· 
ların Mtlletler Cemiyetinde 
ki ajanlarmın, kendi hakim 
lerinln hesapları tamamtyle 
doğru çıkmamııtır. Cenevre, 
ıulh için ve tec vüılere kar
t• mücadele cephesinde kuv 
vetlerin tenasübünü göıte· 
ren bir barometre olarak 
kalmııtır. 

Çındekl harbe toallük 
eden meıelelerln müzakere 
ıl neticeleri buna en vazıh 

bir delildır. Çın hükumeti
nin Milletler Cemiyetine vu 
kubulan m6racaatı hakkm 
da bir karar alınırken Çin 
mllletıolo Japon iıUlacılua 

kartı yaphğı fevkalade mü· 
cadeleler müeulr bir imli 
olmuıtur. Bu ıefer vaki te · 
cavüz keyfiyetlerini, ihtimal 
Japon aakerlerlntn doıt ve 
hamilerinin arzu ettikleri 
gibi, Milletler Cemlvetloe tel · 
kik ettirmeye lüzum kalma -
dı. 

Milletler Cemiyeti konıe 
yl tecavüz kurbamna yar · 
dım göıterilmeıl hakkında· 

kt teklifi tetkik ve taavfp 
etti. Milletler cemiyeti, Ja
ponyanın Çine kartı yaptı. 

ğt harbi takbih ve Çin mıl 

mtlletlntn Japon emperyaltz· 
mi tarafından yapılmakta 

olan ııddet ve tazyıke k r· 
ıı mücadeleılnde ona aenit 
mikyasta yardım göıterilmc· 
sini tavsiye eden evvelki ka 
rarını yeniden tektd etti. 
Hakıkat ıu kt, bir çok mil 
yanlara balığ biiyük ' Çtn 
mılletıntn akıbet ve hayatı 
na taallük eden böyle mü 

hım meselede ,kağıt üzerin -
deki kararlar kafi değildir. 

Esaı olarak, Milletler Ce 
mtyett azaları konseyin tav · 
ılyeslni fillen tatbik etmeleri, 
Çtne haklki yardım röster
melerl ve hiç değilse Japon 
mütecavizlere yardımdan 

içtinap etmeleri llzımdır. 

Her ne oluua olıun, mill t 
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ler cemiyeti konseyinin bu 
kar fi kudurmuı Japon as. 
kerlerlne vuru 1an bir darbe 
olduğu gibi Çtnln de mu· 
vaffaluyetle inkiıaf etmekte 
bulunan mücadeleılodckl 

mevktlol takviye etmekte
dir. 

Mıllet Cemiyeti konıeyl· 

nin diğer meseleler hakkın · 
dakı kararlarına müsbet 
ehemmiyeti haiz birer fak
tör olarak bakılamaz Ma 
amafıh, bu kararların kabul 
edildiği tartlar dahilinde de 
tecavüzlere mukavemettn 
mümkün olduğu ve sulbü 
yenl felaketlerden l\ncak 
faıist tftzyiktne kartı faal 
mücadelenin kurtara bile· 
ceği ıf adeıl tebarüz etmek· 
tedir. Cumhuriyetçi ispanya 
murahhaımın "ademi müda· 
le" komitesinin teafı yell hak 
kındakl teklifi konsey tara· 
fından kabul edilme~ekle 
beraber, bu mesele O:ıerln
de verilen reyler "ademi 
müdahale" ıtyuetl için bir 
idam hükmü şeklınl almış 

hr Çünkü, "ademi müdaha 
le" ııvasetlnln devam ~ttl 
rllmesi lehinde lnglltere, 
Fran a, Polonya ve Roman 
ya olmak üzere, ancak dört 
devlet rey vermtıttr. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
nln 1O1 net lçtlmamda 1§· 
panya probleminin müzake· 
resi de, harp faktörlerine 
kartı duran cephenin kuv 
velini meydana çıkarmıştır 

Bu halde de mütecavlzlerle 
mutavauıtlarının efkarıumu· 

mtye karııııoda tecrit edil 
mtı bir vazly..?te düımeleri
ndeki es ı, hesap, fatfst te
cavüzünün kurbanı olan ve 
Alman ltalyan l1gallne ha a 
mtah görülmemlt bır cesa
retle mukavemet göstermek 
te bulun n bir milletin kah 
ramanca mücadelesi olmuı
tur. Hıç ıüphe yok ki, Brı · 
tan ya konı~rvatörl ri ma 
nevralarmı, bilhasa cumhu · 
rtyetçl İspanyanın mukave · 
met ve müdafaa kabtlıye · 

tini takdir edemedıklerln· 

den dolayı, Milletler Cemi 
yeti konseyınln 1 Ol inci iç 
tlmamda tamamlyle tatbike 
muvaffak olamadılar. 

Hatta Habeılstan mesele· 
ılnln, yant artık maziye ka
nımıı sayılan bir tecavüz 
emri vaktinin, müzakereıi 

eınasmda da bu tecavüz k~r 
bananın mukavemeti kınl. 

madığı ve f aıtıt müstevlinin 
hakikati halde henüz kati 
zaferi elde etmediği tezahür 
etmlıtır. Bu ıeraıt dahilinde 
İtalyanların hamileri, faıiıt 
İtalya ile bundan böyle uz · 
laıma serbestiılnl kendileri· 
ne lemin için kurnazca ve 
çok karııık tedbirlere baı 

vurmak mecburiyetinde kal
mıılardır Fakat BrAtanya 
konıervatörlerinln bu ma · 
oevraları hakikati halde Muı 
solıntye faydalı olmadı. Çün · 
kü Habeılıtandakl vaziyetin 
müzakeresi f aıist ltaly nın 
fethedilen yerlerdeki m vkl· 
inin zayıflığını aydınlatmıı 

oldu 
lıvlçre bükumellnın ken

di bitaraflığı hakkmdakl ka· 
rarm müzakeresi sulh ve 
kollektıf emniyet prenıtbtnln 
ehemmiyetini btr defa daha 
tebarrüz ettlrmlttir. Sovyet· 
ler Bırllğl murahha11 Lttvl· 
nof lnfçre m~ıeleılnln Mil
letler Cemiyeti prens p'erl 
nln sanılması ve cemiyete 
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ük a ındaki 
Tahkika ı .. 

----- ---
Katil; Kendisini Müdafaa Et

mek İçin Ateş Ettiğini Söylüyor. 
Ayıebacı köyü muhtarı 

Bekir Bozdemlrlo; çarıam 
ha güuü aaat ıekiz ııra· 

farında lzmirler ma 
halleslnde ıütcü Mehme · 
din dükkanında aynı köy
den Kimli oğlu Celil 
adında biri tarafından öldü 
rüldüğüoü dün yazmııtık. 

Katıl; Müddeiumumi Mu· 
avini tJ, Hilmi Çıt tara· 
fından sorgu hakimliğine ve 
rllmlt ve ıorguıu yapıldık · 

tan sonra tevkif edılmiıtır. 

Düne kadar ctnayetln sr.
hehl tam olarak anlaıılama· 

mı ıtır . Şahit 11f ati le dinle 
nen dükkan ıahlbl ıütcü 
Mehmet; dükkanında ölen 
Bektrle, Celilin aynı köyden 
Ali adında biri tle on dakika· 
dan fazla oturduklarını, blr
btrlle kavia eder ıekllde ve 
gayritabii olarak konuıtuk 
larını duymadığım ıöylemft 
Ur. Diier taraftan katıl de, 
muhtarın. kendinin bo · 
ğazıoa sarılciığını, döğmek 

lıtedığlnl, bunun üzerine ta · 
banca11 ile ateı ettiğini 
iddia etmııttr. 

Tahkikat derinleıtirllmek· I 
tedlr. 

Soma 
Talebe pansiyonu menfaı

tine güreş yapılacak. 
Şehrimtzd~ llıe ve ortao

kulda çocuk okutmak üzere 
geçen yıl bir panılyon açan 
"Soma Çocuk Okutma Ku 
rumu.. kurum menfaatine 
bir pehlivan ıüreıl tertip 
etmıı ve 22 Haziran çarıam-
ba giinü Somada yapılacak 
olan güre~lere Türklyenln 
bütün tanınmıı pehlivanları 
davet edllmtıtlr. 

Kepsütt bir hamam yap
tullacak. 

Kt'pıüt beledlyeıl nahi· 
yede bir he.mam yaptırma· 

ğa karar vermit ve bu huıus
ta hazırlıklara baılamııtır. 

Bir Ormanda 
Çıkan Yangın 
Sındırgıom UmurJar ve 

taı köyleri arasındaki or · 
manda çarıamba giioü uat 
17 ııralarında bir yangın 

çıkmııtır. 

Z i r a a t B a n k a s· ı 
Afyon Alacak .. 

Yangm üç saatten fazla de
vam etmlı ve ekıerlsl meıe 
olan tahminen otuz dönüm· 
lük kadar bir saha tama
men yanmı§hr Orman mu· 
hafaza teıkllitı ve jendar 
malar tarafından a\eıtn önü 
eüçhalle alım; bilmiştir. 

Yangının çıkma sebebı 

hakkında tahkikat yapılmak · 

tadır 

hem hariçten, hem dahılden 
yapılan hücumların kolay 
laıma11 tçin adeta bir ıllih 
vazifesini gördüğünü lfaret 
etmekle meseleyi bütün kea 
kinliğlyle ortaya koymuıtur. 

Lltvlnof sulh itini ve kol
lcktıf emniyet prenılplerlnt, 

birçok defalar olduğu gibi, 
bu içtimada da müdafaa 
ederek, Sovyetler BırlJğinln 
Mılletler Cemiyeti aza11 ol 
maaı dolaylslyle bu ıuretle 
hareket· ettiğini ve cemiyeti 
umumi ıulhun muhafaza11 
yolunda btr vesıta olarak 
tanıdığını, aynı zamanda Ce 
mlyetln Sovyetler Birliği ta 
rafından vOcude getirllmft 
olmadığım ve onun tasfiye 
ıinden Sovyetler Birliğinin 

1 diğer azalardan çok daha 
1 a ı mutazarrır olacağını hatır· 

llatmıya bir mani bulunmadığını 
bilhasaa iıaret etmtıttr. Lıt 

vinofun bu beyaoatJ, Sov· 
yeller Birliği milletlerinin 
tam fstedlffnl akıettirmek 

tedir Bu milletler, sülhuo 
muhafazası ve Sovyet hu· 
dutlarının masuniyeti itinde 
asıl faktörün sosyallıt mem· 
lekeUn kendı kudreti ve 
Sovyet milletlerinin moral
slyaııal birliği olduğunu btl· 
mektedlrler. 
Maamafıh. Cenevre baro 

metrosu, henüz te~avüzlere 

karıı milletlerin ıulhe olan 
inhlmaklni ve kenaı ısuklal
lcr ini müdafaaya hazır ol 
duklarını da ifade etmekte· 
dir. Fakat bununlaberaber 
bu kuvvetler f aııatlerln ve 

(Sonu dördüncü aayf ada) 

Ban~aca yapılacak olana afyon mubayaa11 ~u ayın 2 8 
nd n ağustos sonuna kadar davam edecek. 

Şehrimiz Ziraat Banka11 
28 hazirandan itibaren 11f 
yon mubayaasına baılıya

cakhr. Peıarteıl ve ıah gün 
leri meıat taati içinde lstaa 
yondakt buğday ıiloauoda 

yapılacak olan mubayaa ıoı 
ağuıtoı ıonuna kadar de 
vam edecektir. 

Konak11z afyonlarao kilosuna 
dört lırA, konaklılara da üç 
Ura üzerinden avanı verıl 

mesi takarrür etmittir. Pö 
ranıo mütebakısı; afyonlarm, 
uyuıturucu maddeler lnhiıa 

----.J'fl• ..... ==-=--
Parti vilayet idar heyetinin 

topf antıs1. 
C. H. Partlıl vilayet tda 

re heyeti dün Vali 8. Ethem 
Aykutun baıkanlığında top· 
lanarak Parti tılerl üzerinde 
l)gilenmlt ve görüımderde 

bulunmuıtur. 

Bir saat meselesi 
Ali oğlu arabacı Muıta 

fanın. Dumlupınar mahal 
lesinde tanıttığı Rukı. 
yenin kolıaatlnl aldı · 

ğı tikayet olunduğundan 

11aat alınarak ıahtbtne ve 
rtlmlıtlr. 

12 Yaşm~aki çocuğun 
mar1f ati. 

Çay mahallesinden Fahri 
o i 1 111 12 yaılarında 

Cemalettlnln, Abdülhalim 
oğlu kırk yaılarında Hüı· 

nü adında birini burnundan 
yaralamıı ıonra da ıapkasmı 

kaparak kaçmııhr. 

13 Yasmdaki ~ızı kaçumıs 
Ay gören mahalleılnden 

Şabanın; Dinkçiler mııhalle 
aınden Necip kızı 13 yaıla· 

randa Sıddılf ayı lğfel ederek 
kaçırdığı §lkiyet edlldl~in 

den ıuçlu yak lanmıtbr. 

ra ta rafından morfin derece
lerinin tayininden ıonra ve
rilecek ve bu, bankaca mah· 
ıul ıahtplcrine bildirilecek· 
tir. 

Konakıız afyon ile konakla 
af yonun raaıoda oldukça faz· 
la ftat farkı vardır. Onun için 
yeni mahsulün toplanma za
manı olan ıu günlerde köy
lünün ve çiftçinin, mahıulü
nü temi:ı olarak toplamaaı 

kendi menfaatleri bakımın· 
dan da çok yerinde o1ur. 

Bankamn avanı olarak 
3 4 lira üzerinden ftat tak 
dır etmeıl; köylünün mah
sulünü yok yere ıuna buna 
kaphrmaamm da önüne ge
çecek 'e böylece afyon sa · 
tıımda bir muvazene vücu · 
de getirecektir. 

lffiNBUL RADYOSU 
17 Haziran 1938 Cuma 

Öğle neırlya tı: 

12.30: Plikltı Türk muıi · 
kisi. 12.50: Havadis. 13.05: 
Piakla Türk muslklıl. 13 30: 
Muhtelif plik neırtyatı. 

Akıam ueırlyatı: 

18.30: Plakla danı muıi 
kisi 19.15: Konferan : Ali 

Kimi Akyüz: (Çacuk Ter
biye&!). 19 55: Borta haber· 

leri 20: Grenvlç raaathane· 
sinden n iden aaat ayarı 

20.02: Muzaffer llkar ve 

arkadaılan tarafından Türk 
musikisi ve halk ıarkıları 

20 45: Hava raporu. 20. 
48: Ömer Rlza tarafmdao 
Arapça ıöylev 21: MOı:ef 
yen ve arkadaılara tarafın · 

dan Türk muııkiııl ve halk 
ıarkılara 2 ı .45: Orkestra· 
2Z. l 5: Ajanı haberleri. 22 30: 
Plakla ıololar, opera ve 
operet puçalan ı2.50. Soıı 
haberler ve ertesi giinürı 

prolramı. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. - - ------
Karı Ve Kocadan Biri Diğe

rini Terk. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 79 -

Madde (132 Karı ve koca 1 
dan biri evlenmenin kendiıloe 
ta hm il ettiği vaztf elerı lf" 
etmemek maksadı ile dığe· 
rint terk ettiği veya muhik 
bir ıebep olmaksızın evine 
dönmediği takdirde ayrılık 

en az üç ay ıürmüı ve de 
vam etmekte bulunmuı fıe 
diğeri boıanma davaeında 

hulunabflir . Davaya hakkı 

o l a n t a r a f ı o talebi 
ile hakim diğer tarafa 
bir ay zarfmda evine avdet 
etmeılni ihtar eder Bu ıh 

tar, icabında ilan tariki tle 
yapılır . Şu kadar ki boıan· 

ma davasını ikame için mu· 
ayyen müddetin ikinci ayı 

hitam bu lmadıkça ihtar ta · 
le binde bulunulamu. Ve 
ıhtar vukuuoda bir ay bit· 
medeo da va ikame oluna 
maz). 

Vazn kanun boıanma ıe 
beplerlndeo olan terk key
f lyetlnlo suiniyetle vaki ol 
muı bulunmaaını veyahut 
ortada haklı hır sebep ol 
makıızın aradan en az üç 
ay ı~çmiı ve halada gt>ç · 
mekte olduğu halde t!Vlne, 
yani bırakıp eiltlğl karı ve 
kocasının yanına dönmediği 
takdirde dlier tarafın boıao · 
ma davaıında hulunabilece 
llnl beyan ediyor. Bu 
tnaddede bu suretle 
boıırnma için iki 
sebep daha görüyoruz. BI· 
rlıl evlenmenin keodlıfne 

tahmil ettiği vazifeleri ifa 
etmemek gibi suiniyetle 

koca veya karıdan blrı dlğe· 
rint üç aydan a111ğı o lmamak 
ve halen de devam etmek 
üzere bırakıp gltmeıl, ikin 
ctıl lıe h içbir makul ve 

muhik bir ıebep olmakıızın 
bırakıp gittiği tari hteo tUba
ren keza üç ay g çmtı ol
duğu halde hala evine döo
tnemfı bulunmasıdır . 

lbarei kanunlyede gördü
ğürn(iz bu iki cihet ve sebe
bi bir mani altında da ka· 

bul ve telakki ederek bir· 
leıtirebillrlz Bunlardan b ıriı• 
laf zen diğerinden a yralıyor · 
•a da manen müttehtd ve 
lllütteflk bulunuyorla r . Ka. 
llunu medenlmlzln mehazı 

otan laviçre kanunu medeni· 
sinin J 40 cı maddeei ile bu 

. maddenin karıılığı bulunan 
fıbu 132 net madde araların 
da müddet hakkında mü 
hlrnce fark vardır Fark 
daha iyi anlaıalmak için 
nıtzkür 140 ncı maddeyi ay· 
nen yazıyorum: 

Zevceynden her biri dlğe · 
rj tarafından ıuiflkirle ter 

lcedtlmtı veyahut muhik es · 

bap bulunmaksızın d •ierl aile 
Oleıkentne avdet etmez fge 
talikı talep edebilir. Beıerta 
1nki terk kaziyeei iki sene 
devam el mit olsun 

"e nihayet bulmuı olma· 
sın. Zevce)·nd~n hakarete 
tııaruz kalanın talebi ile 
h·k e. im lsbah vllcut dmlyene 
•ltı ay zarf anda aile meıke 
l'lirae avdet etmeılnl lndell 
cap alenen lhatar eder. Da 
~. ancak bu mOddet ıeç 

tikten sonra ikame edılebi 

lir. fıte İsviçre kanununun 
bu maddeıl boıanma davaıı 
açılabilmek için terk key 
ftyetinto iki sene ıürmüf 

ve halen de devam etmekte 
bulunmuı olmuını ıart koı 
malda beraber ahvali mez 
kürede hakim altı ay zar 
fında evine dönmesini inde 
licap ilanen ihtar eder, dl · 
yor. 

Bizim kanunu medeni ite 
iki seneyi üç e.ya ve evine 
dönmesi için lhtu müddt:ti 
olan altı· ayı da bir aya ten 

ztl etmlıtir Bu d" mademki 
terk bir ıufnlyet mahsulü· 
dür. Bundan maidur ve mü 
teeufr olan taraf iki sene 
gibi uzun bir müddet üzülüp 
intizarda bulunmaktan ise 
biran evvel keyfiyetin ta 
hakkuk etme&i daha makul 
ve daha vicdanidir . 

Aynı zamanda bu üç ay 
hitamınd ı; hemen bo· 
ıaoma dave1t açılamayıp 

davanın açılabilmeıl için 

muayyen müddetın ik inci , 
aymın hitam bulması ve 
ihtar vukuundan bir ay Lit· 
meden dave. lkame oluna 
maya.cağı da bildirilmekte ol 
mıuıoa nazaran yine aradan 
epeyce bir zaman geçmek
tedir . 

Hundan daha fazlası da 
arzettığlm gıbl- d lAert için 
gadri mucip olur. 
Şunu da unutmıyalırn ki, 

terkin ve a ile meskenine 
dönmemenın muhakkak sul · 
niyetle olmaeı ıarttır. Aileeı 

ol bırakıp giden bir erkek 
beı, altı ay ve hatta bir, iki 
ıeoe evine dönmıyebiltr Fa 
kat bu meyanda karısının 

ihtiyacını te min edecek para 
veıaire bırakır veya oldu· 
ğu yerden gönderır, muha · 
bere etmek sureti ile rabı · 

tal izdivacı rahnedar etmez 
velhasıl evlıltğin kendisine 
tahmil etliği vozaifl 
bıhakkın ifa edemt>mesl 

İf ve vaztyetinin icabın · 

dan bulunduju takdirde 
kar11ının ihtar ve binnetlce 
boıaoma davasına hakkı 
yoktur T~rkio en az üç ay· 
dan baılayıp devam etmek 
te olmaıı ıart bulunmakla 
müddeaale yh bu müddet ve 
ya ıhtarı müteakip avdet eder
se yine boıaoma davaaı tka
rue o lunamaz Fakat bu 
a vdettn hüınüniyetle vaki 
olma11 ve terk hakkındaki 

müddetı katdmek gabi ıul· 

niyet mahsulü bu1unmamaH 
lazımdır Hakim bu ciheti 
takdir eder Birde terk key · 

flyetlnln muhik bir sebebe 
müstenit o\mamas1 lazımdır . 

Terk eden taraf terk edilen 
taraf an yaptığı bir kabahat 
veya kendisi kovup çıkarma· 
11 gibi bir fUll hareketinden 
mütevelltd ise terk edilen la · 
raf yine boıanma davaaı 

açamaz Boıanma dava11na 
hakkı olan taraf . 135 ncl 
madde muctbJnce - dilerse 
boıanma, d ilene ayrılık iı 
llycbllir 

SONU VAR -

TORKDILI SA l'FA: 3 

Kanh Bir Nik~h Alayı .. Fransayı H -y işinde 
Bir Kız Sevdiği Erkeğin Nişan 
lılar·ını öldürdüğünü itiraf Etti. 

Trinldaddan Lö .Jurnal 
gazetesine yazılıyor: 

"Kuba adasında, Trinldad· 
da bir, iki hafta evel cere 
yao eden mülhit f aclanın 
sebebi nihayet keıfolunmuı · 

tur 
Maceraları ve güzelJlğl ile 

bttrada meıhur olan Kapel 
Kababaua adında bir ıenç, 
zengin bir tütün fabrikatö
rünün kızı ile ntıanh idi ve 
nikah da Sen Jorj kılııeetn 
de yapılacaktı Bu sebeple 
kiliseyi altı yüz kadar da 
vetlı doldurmuttu. Nıkah 
alayı killıeden çıkmak üze 
re iken bir tabanca patladı, 
nikabı henü~ yapılmıı olau 
genç kız bağ1rarak yere yu 
varlandı. 

Biri birine giren davetllle· 
rin, iki sene içinde Kapel 
Kababa11anın iki nlıanlısı 
oın da bu suretle öldürül· 
müı olduiunu düıünmtame· 
lerl imkansızdı. Zı ra. iki se 
ne evvel, bu delikanlı bir · 
kere daha ntıanlanmıt ve 
nltanlıtı olan genç kız, ıer~ 
flne verilen ıuvaredl', hah 
çenin bir köıealnde ölü bu· 
lunmuıtu. 

K ılısenln ka p1 la rı der ha 1 
kapatılıp pollıe de haber 
veril mtı olduğundan gelen 
memurlar herkeıfn üdünü 
batını yokladılar . Güzel Ka · 
pel tle vaktlle münasebetle· 
ri olduğu bilinen birkaç kadın 
poltı merke7loe gönderildiler. 
Fakat bir direk arka•ında 
yüzü, gözü "'P sarı , bir ke 
lime bile telaffuz ed~miye 
cek kadar ıaıkın halde 
bir adam saklanıyordu Bı 

raz evvel tabanca kurıunu · 

nun hedefi olmuı olan ni
kahlı kızın babası bu ada 
mıo üzerine atıldı : "Karii 
budur Kızımız1 ıevlyordu 

Ve benden onu lstemlıti · 
Hatta kızımın baıka \>irinin 
karııı olmaaına tahammül 
edemlyeceğinlde söylemtıt ı !" 

Katgal adını taııyan bu 
adam, bütün itirazlarına, 
tlddetli protestolarına rağ· 
men yakalanıp tevkifhaneye 

atıldı Muhakemenin baılan 
ma11na birkaç gün kala, 
bir akıam üstü. g6zlerl yaı 
içinde bir kız . Trfnldadakl 
ltçl maballeılnin poltı mer· 
kezine baı vurdu. Marael 
Taaanda, bir dıktıçl kızdı kt 
güzel Kapell ümitsiz ve 
vahıt bir aıkla seviyordu. 
Komtıere: 

- Eğer Kapel bir baıl<a 
kızla evlenecek oluna üçün· 
cü karuını da öldüreceğim . 

ilk n 1şl'lnlısım bahçede ben 
öldürdüm ikinci karı11na ki 
lııede vuran benim. Eğer 
beni tevkif etmezseniz bu 
cinayetler devam edecektir , 
dedi. 

Bu çılgın kızın komisere 
tesİlm ettiği rüvelverde 
elrıik olan kurıun za · 
vallı Emtllnln kalbini delmlf 
olan kurıundu 

Marsel Tannda tevkif 

edllmtıtir . Fakat iki genç 
kız ın ölümüne sebep olan 
zalim aıkı, ıevdfğl genci de 
yani Kapel Kababa11ayı da 

çıldırtmıı ve iki nlıanlıaıoı 

kaybeden genç bir llmarhe. . 
neye kooulmuıtur. " 

$& 

En Büyük Tehlike .. 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
ıüne nfsbetle en ciddi teh -
like hiç ıüpheıiz . Çt:koılo 

vakyada değil, lıpaoyada
dır. 

Fransa toprakları üzerin
de uçan tayareler tarafın 

dan atılan bombaların men 

ıei anlaııla ma mııtır. Her 
halde muhakkak olan ıu 
dur ki, tecavüz, bile bile, 
fakat tahribat yapmamak 
makıadtle ika eldllmtıttr. 
Şu halde bu, ılyaıi bir ga 
ye ile ve Fransayı İspanyol 
faclaıına daha ııkı bir ıe · 

kilde karııhracak reaksiyon 
lara mahal vermek ntyellle 
ihdas edtlmlttlr Bundaki 
hedef belki Fransayı hüku 
metçller lehinde fiilen hare. 
kete geçmeğe sevkefmektl . 
Belki de bir Avrupa harbi 
çıkarmak maksadı güdülü 
yordu ilham bu, veya o ta · 
raftan gelıln; aranılan neti · 
ce blrdı : Sulhu bozmak. 

l.,t ki, Fransa sükunetini 
muhafaza etmiıtır Olıa ol· 
H miltecaviz tayare1erden 
blrlot dilt<irüp onların nere 
den gelmlt elduklarını mey 
dana çıkarmak üzere "Ha va 
tehltkeslne kartı korunma 
tcı killtı" nın hemen hareke· 
te geçmemlt olmaama esef 
edilebilir. Bununla beraber 
ihtar ciddiydi: Kapılarımız · 
da iki ıenedenberl ıtddetle 
devam etmekte olan muha 
rebe o kapılara yıkmak leh· 
dldlnde bulunmaktadır. 

Harbi defedecek olan da 

karıımazlık poletıkuıdır. Hır 
Franıız teıebbüsüne borçlu 
olduğumuz bu poletlkanın 

Avrupaya ctmlt olduju ve 
bundan böyle de edeblleceğı 
h zmeıler ne kadar övülse 
ozdır . O olma1aydı dünyanın 
bize ald luımı çoktan ateı 

ve kan içinde bulunurdu. 
Fakat tehlike ıuodadır kt , 

karıımazlık dosyalarda ve 
nazariyede kalmaktadır: 

lıpanyada fiilen bir İtal· 
yan sefer heyeti ve birçok 
Alman btaları var. Ve Ruı 
menıelt harp malzemesi ge· 
ne fttli ıurette ispanyaya gi 
rlp durmaktadır. Sovyetler 

Birliği tarafından ıöıterılen 

bütiln güçlüklere rağmen 

Londra komiteıloln prenılp 

bakımından ittihaz etmlt 
olduğu kararları tatbik mev· 
kilne koyması zamanı gel · 
mlıttr. Burada da, Çekoslo 
vakyada olduğu gibi, teh· 
dltçl harbe karıı bir ıürat 

yarııı kazanmak bahse mev 
zu bulunmaktadır . 

Bu böyle olmakla beraber 
ve yalnız Fransız menfaat 
lerl bakımından, karıımaz 

lık komfteelnln çalıımalarına 
tıttrakin klfl ve o komite· 
nln kararlarına riayetin de 
dlier bazı muvazi teıebbüı 
lere inzimam etmesinin ka· 
bil olup olmadığı ıorulabl · 

llr. 
Romada olduju gibi, Bur · 

goıda da, Cumhurlyetçtlerft 
kati bir ıalebe ümidi ver· 
medlil halde Pirene hudut · 

Korkutan Nokta Nedi ? 
(8aıtarafı birinci sayfoda) 
ler. Muıul petrollerini Ak · 
denize isal eden borular 
Fransa mandası altında bu 
lunan bu topraklardan geç· 
mektedır. Aynı ıebep dola 
y11ile Fransa dahi Suruyeye 
karıı mevcut alakaemı azalt 
maz Çünkü bu potroller 
lnglltereye aıd olmakla be· 
raber Frnnaaya dahl hizmet 
etmektedirler. Suriye meee-
lesi ve Fransa ve lngiltere 
nin Y akınıark meıelelerlnde 
mü§terek hareket etmelerini 
icap ettiren sebep bunda 
mündemiçtir. Bütün bu me 
selede llatav meseleıl haya· 
ti bir ehemmiyeti hatzdlr. 
Bunun için bu günlerde tes 
vlyeslne çalıtıları bu mesele 
mahalli mahiyeti haiz bir 
ekalllyet1er meselesi h ılln· 
de çıkmakta ve dünya po· 
letlka11 çerçlvHlne girmek 
tedfr 

Hatay meselesi ıtddet 

peyda etmlı o!ma1ına rağ 
men Türkiye, Franıa ve in 
giltere menfaatlerine uygun 
olarak halledilecektir.,. 

3 ve 4 haziran 1938 ta · 
rlhlt Yugoslav gazeteleri Ha. 
tay meıeleılnin cereyanı 

hakkında t~lgraf haberleri 
neffetm~ktedırler . 

( " Pra vda ,. - Belgrad) 
Puis husuıi muh"btrfnin Ha 

since yakında karar verile 
nelmClel kontrole tekrar baı 
lanma11na Londra komite · 
el demt>ktir Fakat İngiltere 
ve hatta Çekoslovakvada 
gibi Franıamn - lıpanya 

er ıeç partiyi kazanması 

çok muhtemel olan Ge
neral Franko nezdinde mü 
zakerecısl yoktur 

PJrene hudutlarında bey 

larının tamamlyle kapanma 
mıt olma11 yüzünden mü 
cadelenln uzayıp gittiği ile 
rl sürQlmektedir. 

Bu bakımdan, Fransız dip 
lomasislnln elinde, fay dalı 
ıurette kullanabileceği bir 
koz vardır . 

Fransa, ispanyada neler 
istemelldır? 

Pek tabıi olarak, ilk öo 
çe, ıtvil halkın feci bombar. 
dımanına nihayet ver ilmesi · 
nı; 

Ondan ıonra hudutları· 

mızda teraküm eden, ne 

tlinlhaye memlekete alma

mıza ve ne de öldürmek üze

re ıerl almamın imkan ol · 
mayan mülteciler meselesi 

oto memnuniyeti mucip bir 
tarzda balledllmcılnl; 

Ve nihayet, silahlanma · 
mız Jçlo zaruri olan pirit 

glbı buı, ill~ maddeleri İs· 
panyada tedarik etcnemfz 

huıuıunda kolaylık göaterll
mealni isliyebtlirlz. 

Bunlardan baıka bılha11a 
ıunu da lstiyebilirlz ki , 11 
panyada gerek Franıız ana· 
vatanına, gerek ılm•li Af rl· 
kaya ve gerek bunları bir
birine bajhyao rabıtaya 
karıı kullanılabilecek hiçbir 
11lload noktası Almanyaya 
ve ltalyaya ne ıtmdlye ka
dar bırakılmıı olıun ve ne 
de bundan böyle bırakılıın. 

80tün bunları fayda ve· 
recf'k ıekılde m(i~akere et 
mek kabildir. Fakat mü · 
zakere demek, müzakere 

tay hakkında gönderdiği bir 
mektubu nepetmektedir Bu 
mektupta Hatayda örfi ıda 
re ilan ın ı n Avrupa mehafil 
lerinde a laka uyandardığı; 

Fransa Hariciye Na.e;ırının 

PArls büyük e lçtmlzle gö· 
rüıtüğü; Fransa hariciyesinin 
Türkiye hükumetine bir oo. 
ta gönderdiği: bu nota ceva
bı gelince hariciye nazm 
ile Parlı büyük elçimiz ora . 
aında veni bir mü 1akat ola · 
ca~ı; Franaanın 1 ürktye ıle 

daha ııkı tıbtrlığlnde bulun · 
mak istediğ i ; Hatay hadise 
lerloin normal ıeyler olma · 
dıkları btldlrillyor ve deni· 
llyor ki: 

" fstanbuldan Ankaraya 
avdet eden B. Celal B" 

yar, Sancak meıeleılnln 

hali inde Fransanın hüsnünl · 
yet göıterdlğlnl beyan et · 
mittir. Fevkalade iyi bir te· 
ılr \•apan bu bevanat ve 
f ranıa ali komiserinin aldı . 

ğı mükemmel tedbirler sa 

yesinde Sancak int ıbabatının 

1 'ürkiye l~htnde hitam bu· 
lanacağı ümit edtlmekte dfr " 

5 Haziran 1938 tarihli 
dığer Yugoslav g8 zetelerl 
Sancakta ö rfi idare t1in ol· 
unduğu hakkında haberler 
neırctmektedirler. 

ceğı fÜphealzdlr . Faka t , bu 
hududun sıkı sıkıya kapan 
mıaaı yalnız bu h~tebbüsle 

tahakkuk ederse ne naayo· 
nallst ispanya , ne de ltalva 
bundan dolayı Franıaya 

minnet beslıyecek deilller 
dır. Şu takdirde Fransa için 
bunun karııhğı neler olacak
tır . 

Burada, franttz dlp1oma 
sisi için mütarekeden bert 
ekıerlya zaaf teıkll etmtı 

olan noktıtya temas etmlf 
oluyoruz: Harekete geçmek 
korkuıu. Bizzat karar ver · 
mekten ~ekintyor ve bev
nelmtlel bir erganizm arka 
sına gizlen iyoruz: Tamirat 
komitesi, Mılletler Cemtye· 

ti, silahsızlanma konfcranıı, 

karıımazlık komtteıl gibi . 

Bu müfrıt lhtlyatkirl ıiın 

mesullyetlnl yalnız diplo
ma tlara yüklemek haksız 

olur. Bunda, yalnız memle 
ket menfaatinin heeaba ka
tılacıığı meseleler~ partizan 
ca veya tdeol ojık muzmer 
ftklrler de karııtırmıı ve 
karaıtırmakta bulunmuı olan 
büUin Fransızların mesullyet 
hissesi vardır 

Franıa iyi ki, henüz hür 

bir memle l.cettlr Vataodaı'a 
randan her blriotn amm~ ., 

leı ini idarede nüfuz hissesi 
bulunmaktadır. Bu mümtaz 
vazlyetfn mukabılt de dıt 
meıeleler bal,kında hüküm 
vermek bahse konulduğu 

zaman iç poletıka tercihle 
rlnden tamamlyle ayrılmak · 

tır 

Bugün Avrupada öyle bir 
parti oynanmaktadır kt, mev 
zuu yalnız memlekelfn bü 
yüklüğü ve nüfuzu deftl, 
herkf!ıln mali ve hayati ve 
hatta gelecek neıtllerln mev· 
cudiyetldir. Bu ıartlar içinde 
tamamlyle milli olmayan 
her kaygı, hatadan fazla bir 
ıey telik1d edilmek lazım · 

gelir. 



S\YfA:4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Su11ğırlıktaki birliğin et ihtiyacı olan 30 ton aığır ve 
ya keçi veya koyun eU kapalı zarfla ekıiltmeye konmut 
tur. Hangisi en ucuz oluna o clnı et 4·7-938 pezartetl 
günü aut l 1 de Balıkealr kor aatın alma komfıyonuoda 

ihale edilecektir. Muvakkat teminat: Sığırın 563, keçinin 
675 ve koyunun 900 liradır Evsaf ve ıeralt komlıyonda 
aörüleblltr Taliplerin ihaleden bir ıaat evveline kadar 
tek lif mektuplarını komlıyona vermeleri . 

4- l - 179 

Kiralık Mera 
Küçü~~ostancı köyü ihtiyar ~eyetin~en: 

Köy hayvanatının otladıklara yerlerde otlamak üzere 
köyün ortamah olan ve köylünün ihtiyacından fazla bulu· 
na!l otlakıye bet ay müddetle icara verilmek üzere l 6 6·938 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya konul· 
muıtur. ihalesi J · 1 9l8 cuma günü öğleden sonra köy he· 
yet odasında yapılacaktır. icar bedelt l\c:I takıitte ödene
cektir . 

4 - 1-180 

Belediye Riyasetinden: 
Y eıllll camii kar1111nda belediyeye ald 51 numaralı dük· 

kin temllken aatılmak üzere l 7 6 938 tarihinden itibaren 
15 ıün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. ihalesi 1 -7 938 
cuma günü aaat J 5 de belediye encümeninde yapılacaktır. 

fallplerln kaount dlpozttolarmı belediyeye yatırmaları 
ve fazla malümat almak lıtiyenlerln belediyeye miiraca-
atları ilan olunur. l - 3 

Kayıp ıahadatname ! .. ·······~·············· .. ! TURKDILI ! 
Balıkesir Kızorta melde

btnden aldıfım 27-8-35 ta . 

rıh ve 78 · 5 ıayılı tabadet 

namemt kaybettim . Yenlıl· 

ol alacağımdan hükmü ol

madıfı ılan olunur. 

Kasaplar mahalleıtn

den Nazmi Ôzhek kızı 
Perihan Ôzbek 

: Pazartesinden batka her : 
: ıün çıkar. Slyual aazete •• : • • : Yıllıiı: 800 Kurut : 
: Altı Aylıiı:400 • : 
• • • Sayııı: 3 • • • • : Günü ıeçmtı ıayılar 25 : 
~ kuruttur. : 
• • • ADRES: • • • : BALIKESiR TÜRKDILt 1 
........................... 

ita/yanın Harici Siyaseti . Ve 
Roma-Berlin Mihveri .. 

(İkinci tayfanın devamı) 
hamdlerlnin bahuıuı mer 
kezi Avrupada, hazırlamak · 

ta oldukları fırtınayı önllye 
mezler. Ancak ıuna da emin 
olmak llzımdır ki, bu fırtı· 

na evvelemlrde Avrupayı 

yeni felaketlere ıevkedenler 
için öldürücü olacaktır.,. 

lneıtla gazete.inin 20 
mayıı 1938 tarihli nüshasın· 
da, aazetenln huıuıt muha
birinin Fran11z·ltalyan gö 
rütmelerl hakkında gönder · 
dlil mektup "Franıızların 

Romada ademi muvaftakı · 

yelleri" batlıiı altında lntl
ıar etmlttlr. Muhabir bu 
mektubunda, lnalltere ile 
ltalya araıında mukavelenin 
akdini müteakip baılıyan 

f ranıız ltalyan görütmelerl· 
nln, İtalya hariciye nazırı kont 
Clanonun Arnavutluk kralı· 
nın düiüoünde ıahld ııfatl

yle bulunmak "ve bili.hara 
da Hıtlerlo Romayı ziyareti 
eınaaında yapılan rea 
mı kabule faal bir ıurette 
iıtlrak etmek gibi mühim 
ıneıguhyetlerden dolayı vak -

1

• 
tin bulunmaması, hakikatte 
lıe bu görOımelerln batla
dığını haber alan Httlerlo 
görüımelerin Romayı ziya 
rettnden sonraya terkedtl 
meılni talep etmesi tle in 
kıtaa uğradığından, Hitler 
tle Mu110Unl araıında gö· 
rüıülen diğer birçok meıe · 

lelerle birlikte bu meıelenln 
de gayet gizli tutulmut ol
clu§undan ve bu eanada 
Hıtlerln Mu11ollnlyl Franıa 

ile uzlaımaktan ya kati ıu· 
rette men . veya kendlılnl 

zaruri ıarantılerle temin 
ettikten ıonra ve Romadan 
avdetloi mOteaklp bu mQ
zakerelere müaaadP. edeceil 
meıeleılnln bütün diplomat 
ve gazetecilerin zihniyetini 
t11ıal ettiğinden uzun uzadı· 
ye bahı ve mektubuna e~-

cQmle ıöyle devam etmek· 
tedır : 

.. Fransa Hariciye Nazırı 
Jorj Bonne, Habeıiıtan Vfl 

lıpanya problemleri ıtbt lkl 
m6hlm problemin ltalyan 
için uygun olabilecek bir 
tarzda hal teklini bulmak 
huıuıunda meılektaıı Lord 
Hahf akı elinden gelen yar· 
dımı göatermtıttr 

Boone Ha lif akıla birlikte, 
Habeılatanın Uhakmm tanın 
ması itinde Cemiyetin her 
bir azaıına tam bir serbeatl 
verılmeal ve lıpanya tılerln
de "ademl mudahale., ılya· 

ıetınln devam ettırtlmeılnln 
zaruri olduğu üzerinde larar 
ehnlıtar. Malum olduğu üze 
re, "ademi mü daha 1 e ., 
ı 1 y a ı e t 1 F ranko -
nun lıpaoyol milletine kar 
ft yürüttüğü harbe halya 
ve Almanyanın açıktan aça· 
ğa yardım etmeıtne bir ve · 
ılle olmaktadır . 

Franıız diplomatlarının, 

lalyaya gösterdikleri bu mu 
hakkak hizmete mukabil 
Munollnlo hiç olmazsa bazı 
lütuflarına mazhar olmaları 
icap ederdi. Fakat, hakikatte 
nuıl oldu? 

- SONU VAR ~ 

TCRKD!Lt 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekıtltmeye konulan tı: Ayvalık - Altınova yolu· 
nun O - 13 nc6 kilometreleri araıındakl kaldırım tamı· 

ratı esaalyeıl olup 23 · 6-938 tarihine raatlıyan pertembe 
günü aaat 1 O da thaleıl yapılmak üzere 15 gün müddetle 
açık ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Bu tamiratın ketlf bedeli 9357 lira 59 kuruı. mu· 
vakkat teminatı 70 J llra, 82 kuruıtur . 

3 - Bu ite ait evrak tunlardır: 

A - Keıtf hulaıaaı, metraj cetvelleri, ftyet bodroıu ile 
malzeme grafikleri. 

B Huıuıi ve fenni tartnamelerle ekıiltme tartname. 
ıı . 

C Mukavelename öraeil. 
lıtekltler bu enakı her ıün Vilayet Daimi Encümen 

kaleminde Yeya Nafta datreılnde göreblltrler. 
4 - lhale birinci maddede yazılı gün ve ıaatte Balı 

kealr hük(imet dafreıfnde V lliyet Daimi Encümen taraf ıa . 
dan yapılacaktır . 

5 - Bu ite girebilmek için ıartnameatnde yazılı oldu 
iu veçhlle 938 yıh için muteber olmak üzere Nafia Velııl
lettnden alıomıı miitealıhttlık veıtkuının veya bu it için 
Nafia MGdürlülünden ~lutltmeden en ıon arklz ann e•vel 
müracaatla ahnmıı vealkanın ibraz edtlmeal metruttur. 

6 - lıteklılerln bu veaalk ile birlikte muvaklcat temi
natını malaandıiıoa yatırdıiına dair makbuz ıeneda veya
hut tayanı kabul banka mektubu ile birlikte muayyen 
•aktlnde Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ılan 

olunur 4 - 1 - 160 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kepıüttekl btrlljln ıenellk ihtiyacı olan 11 ton sıiır ve
ya keçi veya koyun eU açık ekıtltmeye konmuıtur. 

Hanglıl en ucuz oluna 20 · 6 938 pazarteai günü aaat 
10 da o clnı etin lhaleal Kor ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı: Ko1unun 330, keçinin 
24~ ve ııfırın 207 liradır. lıtenllen ete pey ıürülebalfr. 
Şartneme her gün komlıyonda görülebilir. Taliplerin mu 
vakkat teminat makbuzlartle btrltkte muayyen gün ve ıa· 

atte komtıyona müracatları . 
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~ Bağcılar ve ~ 

rj Bahçıvanlar Okusun 
?I Mahsulleriııizin verimli ve çabuk yetişme
~ sini isterseniz ttıcrübelerinde ınuvaffakıyet 
~ kazanan "Rus kimyevi Gübre,, )erinden 
~ istifade (~diniz. .., 
~ SARAÇLAR BAŞINDA 
~ Hasan Cumah Oğullara ~ 
~~~~~~~ti~ôi®u~~~~ 
••••••••••••••••••••••••• 1 s!~:b?a. hı~!!~!'! .. ~~lD, Baylar .,· 
• mtde, baiınak dütüklüklerl Jçln aayet .,_Q 
• lyl konalarımız gelmlttlr. Bayanlar için • • 1 llıttk külot, ıOtyen ve yazlık ıkandal 1 
• konaların muhlelıf modelleri •ardır. • 

1 J 7 Santim ıenttllkte mide konaları 1 
300, 21 santim genltlikte 350, lia • 

IE yanların ıkandal koraaları 35 ıanttm 
• gel'ltlikte 275 kurut\ur . 1 Kadri il/bayrak Tuhafiye ı 1 
1 Mağazası -Ba/Jkesir- 1 
····--·····--~·--········ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = * Kapital: 100,000,000 Türk Lirası 1* = Yurd İçinde 261 Şube Ve/fjans = * Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ; = Her türlü zirai ikrazlar- dtier bilcümle banka mu· 'fit 
.,;. alnelerl büyük ıubelerlnde kiralık kaaalar. "flı 
~ lhbanız taaarruf ve kumbara heaaplarında ikra· 1* 
~ mlyeler. 1* 
~, lkraml~e: Miktar/: lkramlye11in tııtaT1: = 

ADEDi LiRA LİRA .... 4 - 1 - 159 ,,. 
----------------------· JIJ. ı 1000 1 ooo 1* 
Balıkesir Aıkeri Satın * soo soo ,. 

.,;. ı 250 250 .,. 

Alma Komisyonundan: "" 10 ıoo 1000 '* 
~ 25 50 1250 '* Kor merkez blrliklerlnin ihtiyacı olan l 1,000 kilo kuru ..u ,... 
4"' 30 40 . 1 200 ,.. ıox.an açık elutltmeye konmuttur. lhaleıl 29 6 938 çarıam- ..u >'* 

• ~ ~ ~ ~o ... ba ıünii saat l O da kor ıatın olma komlıyonu bfna11nda ~ ,.. 
yapılacaktır. Mu•akkat teminatı 33 liradır. Şartname ko· ~ 108 6UOO pir 
mlıyonda her ıün görülebilir. Taliplerin muayyen aün ve 1IJ. Bu tkramiydtr iter üç ayda. bir olmak .ıiure ... se· = 
ıaatta komlıyene müracaatları ~ nede dört defa bu miktar uurındtn kura zle dagıtı· '* 

4 - 1 - ı 73 1 " lacaktır. ilk keşide 1 Eyliil 938 dedir. '* 
--~------------~---.• ~----~--·~---~·········~· Balıkesr Tapu Sicil 

Muhafızlığından: Balıkeair Vilayet Daimi 
Encümeninden: Me•kll: Ctnsl ve nevi: Köyü: 

Köyde EY Korucu 

Y enlce tariki tarla " .. 

Haydar tariki tarla . " 

Hududu · 
Safı Emin otlu Yah 
ya, ıolu .. Emin ojlu 
Kasım, arkaıı Emin 
oilu lbrahtm, önft 
yol. 
Dofuıu yol, batııı 

jandarma Osman, 
poyrazı Oıman of· 
lu Mehmet, Kableıl 

Tahar oilu Mehmet.. 
Doiuıu Bergama 
toıaaı. bata11 AU of· 
lu T evftk, poyrazı: 

Emin oğlu Yahya, 
kıbleıl: Tahir oilu 
Mehmet. 

Clnı ve evaafı ve bulunduğu yeri yazılı bir e• ile iki 
kıta tarlanan ıenetalz olarak malıkl Korucu merkezl nahl· 
yealaden Ali oğlu Mehmedin ecdadından intikal etmek ıu· 
retile tasarrufunda iken tarihten 30 ıene evvel ölmeılle 

evlatları Tahir ve Salt ve Oıman ve Nuri ve Aliyi terk 
ederek bunlar da 30 ıene evvel aralarında yaptıkları rlzai 
takılme lıllo•den ltbu ev ve tkt kıta tarla bunlardan Alt 
ht11eılne iaabet ederek o ıuretle bili nıza le· 
mellül<ünde iken 1333 de ölmeıile karı11 Mehmet kızı Um
mahan ile biricik kızı Hurlyeye badehu Ummahanm da 
1340 da ölmeılle iktocl kocuı Satt ıle kızı Urrıma· 
hanı terk ettlilnden ve bunlardan baıka 
variıt olmadıjından bahlıle vereıeden Huriye .hl11ealne bu 
y~rler için aeoet almak tıtendıitnden bu yerlerde bunlardan 
baıka bir hak lddla11nda bulunanlar vana mahallinde 
tahkikat yapılmak üzere 26 . 6 · 1938 tarihine müdadif 
puar aünü memur gönderılecektır. Bu günler içinde yazı 
tle Tapu Sicil Muhafızlıaına veyahut mahalline aecek me· 
mura müracaatları luzumu ılan olunur 

J - Ekıiltmeye konulan if: Balıkeılrde Ça7ırhlıar Top· 
çu kıılaaı yolunun ıoıa haline ıfrağı inıaah olup 23- Hazl· 
ran-938 tarahtne raatlıyan perıembe gün6 aaat 10 da ıha· 
leıl yapılmak üzere 15 aün müddetle açık ekıiltmeye ko· 
oulmuttur. 

2 Bu itin ketif bedeli 5879 ltra 25 kurut, muvak-
kat temtnah 441 liradır . 

3 -- Bu tıe alt evrak ıunlardır: 
A - Keııf hulaıau, f lyet bodroıu metraj cet.elleri 

ve malzeme ırafılderl. 
8 - Huıuıi ve fenni ıartnamelerle elulltme ıartna· 

melerl. 
C - Mukavelename örneği: lıUyenler bu evrakı her 

ıün Vilayet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa daire· 
sinde ıörebtlirler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı aün ve 111atte Balı· 
kealr Hükumet dalreılode Vtllyet Daimi Encümen tara · 
fından yapılacaktır . 

S Bu ite girebilmek için tartnamealnde yazıldıj• 

veçhile Nafia Vekiletlnden 938 yı ı için alınmıt ) ol müte 
ahhttltk veılkaaıoın veya ekıtltmeden en ıon ıeklz gün ev· 
vel B~lıkeılr Nafıa Müdürlüğünden alanacak müteabhttllk 
vealkaaınıo ve muvakkat teminatın malıandığıaa yatırıldı 
ima datr makbuz veya tayanı kabul banka mektubuoull 
ibraz edllmeıl meıruttur. 

6 - lıteklılerln yukarıda yazılı tartlara uysun evrak 
ve vesaik ile birlikte muayyen gün ve aaatte Balıkesir vı· 
!ayet Daimi Encümenine müracaatları ilin olunur. 
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Sahibi ve Baımuharrirl : Balıkeatr Mebuıu H. KARAN 

Çıkartm Genel Darektörü: FUAT Bİı..'AL 

Ba11myerı: Vilayet Matbaaıı - Bahlııeıtr 


