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Hariçten 

: Vekilleri Ka- . • f . I U d d nununu ka~ul etlı. y d'kt y 1 8 Lı· 8 St d. · 1 ·ı 1 i bul Ettiler. : 1 n 1 a y a n 1 r ı.. Ankara, 17 (A.A) - Ka ene l 8 ugoı avya IŞIBıl I . oya tnOllÇ 811 JI 
= : - mutay bugünkü toplantııın · Hariciye Nazın ırasmda na· rü'melır yapıhyar 
At~1t~.~~u~G~ 7 s.~.~~~~ ) ,--;_ Vukubulnııkti ılan hidiselır müsmik ve ıüretliplı- ;:n d·~:.:.:·m~:;;~:a~ı::~ Aelrrod, 17 (Radyo) - .:nra~ dotruca buray: ··'-
tında Baıvelcll B.Celil Bayar · • H t • d ı • 'I( IJ w ı ld muralcab~ıt , mühendis ve mi Yuıoılavya slyatl mehaftlı; mtt ve Yugoslavya Baı•e · 
ile Dablllye VektU ve c H. rmrn i. aya aon UI en Rı UIDlSSI eı O ı L~gu ın 11\ı '· marlar kanunu Jiyı halarınm son dahili istikrazdan ıonra kili ve Hariciye nazırı 8. 
Partııı Genel Sekreteri 8. Ankara, 17 (AA) - Uluı ten, Hataydakl müueuılle · ikinci IDÜZakerelerlnt Y• Yugoslavyanın hariçten lı· Malan Stoyadlnovlçle a6-
Ş6krü Kaya, Hariciye Vekılt ıazeteılnde Falıh Rıfkı Atay; rint deilıtlrlp uaylf ve em· parak kabul etmltUr. tıkraz akdetmekten müstağ rüımOıtOr. 
B. Te.ftk ROıtü Arat ve ~ ol olduiunu ve bu ıebepten Kont Clano, Yuaoılavya Antakyada son hadiseler eı · niyet tedbtrlert aldıktan Pa 
Maliye Vekllt B. Fuat Ai 1 R Uk d k• h lk • dolayı fransaoan yaphi• ık Baıvektlinln misafir lialdığa 
rahyı kabul etmıılerdtr. nasında Mi lletler Cemiyeti rıı ve Antakya müzakere eri USYI flnya 8 1 8 1 iÇ raz teklifini kabul etmedıtı · otelde kalacaktır . 

komlıyonu reisinin tahrikçi hazırlandıktan soora birden 

Aitler t f 1 
L • nl alerl sürüyorlar. 

lert teıvlk ettlll bakkandakl bire tahrikçiler lehıoe ve lf8 8J8 Ç8ılJ0r, Bu mehafıl; Yu1oılav1a · 
baımakalealnde, seçim kay Türkler aleyhine faaliyetine Vorıova, 16 (Radyo) nan, en çok ltalya ile Al 
dı baı\adıiındanbert Türkle · koyulduklanndan bahıede S manyaya mal aattı~ını •e 

1 
ovyetlerln Okranye hu 11 

Yıkmdı Vıyanaya gidecek re tatbık olunan bütün zu rek diyar ki: dutlarına yakın tehir •e ka· F.ran .. ıle ın,ılterenın ikin· 
IQm ve tazyikler karıııında ••Son hi.dtseler ı~bat et ı aabalardakı balkı, iç Rus· el derecede ıeldıklerlnl ld 

Partı, 17 (Radyo) - Flga
ro gazeteatuln Berltn mu· 
hablrl haber veriyor: Hıtler, 
birkaç gün kalmak Qzere 
yarın Vlyanaya hareket 
edecektir 

' 
ti •-ı • Mlll ti C dla eylemektedir suean komlıyoo reiı ve aza . m f r • • ıuya e er e- yaya nakletmefe baıladık . 

1 d bu 
1 Venedık. 17 (Radyo) -

ıımn mandater devletin eski mtyetınt temıl e ~n !aranı ıazeteler yazıyor Ru ltalya Harfcıye Nazırı Kont 
•azlyetl teafiye ederek zatı o llatay da "atında haber, henüz t-yyQd etme· 
" 1 "' Ctano, Doka Dölaklttaya 
tehlikeli ıhullllerln 8n6ne Sancak Türkl6iü •e Türkt · mit oltııakla beraber ehem- giderek B. Mu11olln• tle 

Kont Ctanonun refaka · 
tinde. Hariciye Nezareti 
müıteıarı ile Yuıoılavyanın 
Roma ıef iri ve Doktor Mı 
lin Stoyadtnovlçln yanında
da, balyanın Belırad aeflrl 
bulunmaktadır. 

lkt de•let adamının mii 
likata, alakadar mehaftlde 
bQy6k bir alllra ayand1rm11hr. 

Konuımalar, yarın da 
geçmek lüzumunu bı11ettık- ye aleybıne vazıfe görmefe 1 mlyetle kartılanmııtır. uzun m6ddet konuıtuktan 
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d ı b f " Muahedesini Tasdik Etti. 

devam edecektir. 

ln°ilterenin r av.assutu .,::·;~k~: .. ~.~:~~:0':::- -

& ge Garo rolüoe devam et· Parlamentonun dünkü toplantısmdı ispanya mııelalıri- Er~imharp reisi Alının 
ordusunda vızlf a ılmık 

istımadi. 
•:hıilif ı in lama kiçin an avrıl yapılacak şey: Yı~ıncı 
dıılatlerin mü~ıhalesini kesme~ re ispanyoJlın ~endi 

~allarina bnıkmıktu. » 

~;~:=~~1::~~~:.;lz;ap~:~~~ ; ni izah eden eıki baıvekiUerden flinden tahkir ıdildi. 

Fııaro ı••ettıılnde Velad· 
rnlr Omeraon yazıyor: 

"lngılterenln lıpanyada 
harp eden akı tar .ıf arasında 
bir tava11utta bulunma11, ve 

bu projenin de muvaffak 
olabılmesl ıbtlmala ciddi ıu · 
rette tedldk edeblltr mı? 

Samimi söylemek lazım 
aellrse biz buna inanmıyoruz . 

lnılltz devlet adamlarının 
bu noktalnazarı g6zön6nde 
bulundurrnut olmaları ve 
ıhndlye kadar çok kurban 

1. 

• 

veren bu m6thlt lbUllfan 
6oüoe geçmek için çal11mak 
tstem~lerl çok rnümk6ndür. 
Zaten böyle bir hal ıuretlnl 

kim istemez kL.. Fakat bu 
gün V alinstya Banelon hü·. 
kümetinl ıdare edenlerle. 
mllllyetçller arasında her 
banal bir yalunlaımaya va 
rılmaaı tahakkuk edeb•llr btr 
t•Y deilldtr Hatta bu ya kın· 
laımanın tevlld edecejl, po· 
letlka formül daha f..?11a gö 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

rMilletler Cemıyetl mümu· 
11lleriatn kanlı facıaları tef 

vlk, tahrik ve belkide ter · 
tip etUlln• ıabit oluyoruz 
Komedya yeter " 

Makalenin sonunda deni · 
yor ki: 

"Fakat bir müddettenberı 
b6tün halkımızın . kaf aaıoı 
meıeul eden bır ıualt artık 
sormalıyız: 

Türktyenin Mtlletler ce 
mlyetlyle müouebetlert, 
hatta cemiyetteki azalaiı 

meteleal üzerinde durmak 
ve d6ıünmek zamanı gel 
memtt mıdır? .. 

Mevsim için Atletizm Müsaba -
kaları Te .rtip Edildi.. 

s~hrimizlı, larmırı, (ğa gümalari ırasmdı Jepnacak o an bu müsabakalara 
lisıns aranmadın 12 - 17 yaşm~aki gençlırlı, k ızlar da iştirak ıdebilece~lerdir. 

Spor Ba1 ıeal tarafmdan 
ile& gflnde neticelenmek üze· 
re yaz çalaımalara profra 

rnın" uyıun olarak atleti · 
Zlrn mQıabakalan tert •p edil· 
lnltUr. 

Merkez güme1ine dahil 
oları ku!üpler araaındakt 
bu müsabakalar 25 hazl · 
ran cumartesi, 26 hazıran 
Pazar günQ ıehrimizde yepı • 
lacaktır . 

Marmera gümeslnln mü 
••bekaları 10 temmuzda Ban 
dırmada; Edremıt gümeıtntn 
Jaı(habel&alars da yıne aynı 
tarthte Edremltte yapılacak 
hr 

Bu aGaterde ayrı proğ · 
'••tarla kız ve genç atlet · 
ler iç n de müubakalar tt-r 
tıp edtlmııtır. 

ÜGyülderın ........ 

ıında yapılacaklar Kızlar 

ve aençlerden lisans aran · 
mıyacaktır Gençler lıaanıl· 
ye edıl merutı . (12] ya,ından 
aı._iı •e [ 17] yaııodan )IU 

karı olmıyacaktır . Kızlar da 
(12] yatından aıağı olmıya

cakhr . 
Büyüklerin ltsanı ouma· 

ralarıoı havi bir listeyi lı 

sanıları ile birlikte müsa 
baka günü kulüp kaptanları 
m6aabakalar mukayyedine 
teallm edecek ve müsabaka . 
lar nihayetine kadar lisanı· 
lar orada kalaca ktır . 

Büyiikluln müsabakaları 

l Bet Şehır J müsabakalarmın 
birinci denemeıl mahiyetin · 
de olduğundan bu müsaba 
ka 'ar birinci ve ıkıncllerl 

müsabakalara gtrmelc üz~re 
birinci ıhtıyar takım ı h ıkı l 

edeceklerdir 

meslndeld müsabakalarda 
birinci ve ikinci gelenler 
Balıkeatrde yaptla.cak olan 
bölge birinc ı lıklerıne tıttrak 

etmek '1akkım h • iz olocaktar 
Bu müsabakalar aynı za · 

manda yakında yapılacı.k 
olıtn (Heı Şehir) müıabıtka 
lan lçın ıeh lrlere atlet lerini 
ıeçmek f111ahD1 verecektir. 

Müıabakaları terıhluile 
birlikte yazıyoruz : 

Bal . kısir -meı kez- güm esi: 
Büyük ter: 
(25 Haziran cumartesi) 
Hepsi bir günde, bet ıe 

hır müsabakaları için de· 

n~me: 

I] - Yüksek atlama 
2] - ıoo Metre 
3] - 1500 .. 
4) Dıık atm" 

Parlı, 17 (Radyo) - Fr.sn· 
sız parlamentosu, bugün ıa· 
bah saet 10 da toplanmıı· 
tar. 

Komünistler; lıpanya ha 
dtselerJotn münakaı .. ıuı lı· 
temıılene de parla:ı eato rel· 
ıl Ed•ar Heryo, hariciye en-
cümenl ruznamuande b~ me 
ıele hakkında bır kayıd ol 
medığını ileri ıüıerek itiraz 
da bulunmuı ve bunun üze . 
rlo~ , a&irült6ler baılamıttır 

Reis, birkaç defa celseyi 
tatil etmek mecburiyetinde 
kalmıt ve buna ratmen, 
koridorlarda da mOnakaıa 
lar olmuıtur . 

Sabık baıveklllerden Pi 
yer F linden; Komünlstlerın 
İspanyaya ıtlih gönderdik 
l~rloi iddia etmit ve bazı 

Komünlıt ıaylavlar tarafın . 
dan tahkir edtlmlttlr. 

tatil dmlttlr 
Geç vakit baılıyan mü

zakerelerde, Mııır kapit6-
lisyoolarını kaldıran Mont 
rö muahedesi tetkik edılmft 
ve birçok m6nakaıalardan 

sonra, 46 muhalife kartı 
146 reyle kabul oluomuıtur 

Hariciye Nazırı Jorj Bo 
ne, muahedenln taadıkinden 
evvel uzun beyanatta bu· 
lunmuı, Mısırdaki Fransız 
tebaa.ının hakları için ya· 
kında müzakerelere baıla 

nacafını ve yeni bir mua · 
bede akdolunacafını söyle· 
mittir 

Parlı, 17 (R .. lyo) 
Franıız parlimentosu bari · 
ciye encümeni; yarın, fev- , 
kalide bır top l antı yapacak 
ve düokü gürült6 celse 
etrafında tetkikatta buluna· 
cakhr. 

Partı, 17 (Radyo) - vı. 

yanadan haber veriliyor: 

Avuıturya sabık erklnı · 

harbiye relıl General Vorıer 

ile yükaek rütbedeki Avuı · 

turfa zabitanı, Alman ordu . 

ıunda vazife almak lıteme· 
diklerinden. ordu kadroeun· 

dan çıkarılmıılardır . 

İsveç 
lrıh 8 O yıımı girdi. 
Stokbolm, 17 (Radyo) -· 

laveç Kralı Güıta•, buıün 
ıekıen yaıına glrmlttlr . Bu 
münaaebetle, ltveçln her ta · 

Parlamento ıeial , bu ha ı Parlamentonun taUI etme · 
dtıe üzerine tekrar celıeyt 1 si muhtemeldir. 

rafında büyOk ıenllkler baı -

t lamııtır Sarayt Krali l5n6nde 

. l 

Yüzme tiavuzurnun in-
• 

şaatı ilerliyor .. 
- -- -. . 

5 0-2 5 Metre ebı~mdı olan havuzun bir kısmı 3 met-
re darinliiinda olacak. 

sevinç tezahüratı yapılmak · 

tadır . 

Kral Güıtav. her taraften 
binlerce tebrik telırafı al · 
makta dar. 

-~~a ... eıe+•-

Çin de 
Atatürk pukıoda yaphra 

lacak olan büyük yüzme ha 
vuzunun hafriyata deva m 
etme ktedir 

larH;ç::zı~~~n:~enrn~:~~baa~7~ 500 Bin kisi meskensiz ~ald1. 

Burad a günde 30 ı le 40 
arasında İfçi çal ıı t ırılmalcta · 
dır . 25X50 Metre eblldıada 
yapılııcak olan bavu1: ayra 
ayn derln 'iklerde üç kısım 
dan ibaret olacak tır . 

Birinci kıım boyu 15. de 
rinlıil 3 metre; ikinci ..kısım 
ikiye Oç bir mail aahhdan 
aonra yine 15 metre boyun 

da •e 2 metre derinllfinde, 
en ıon kısım d" 2 ye hır ma· 
ı l satıhdan sonu• 16 metre 
uzunlujunda ve btr metre 

bırlıkte atlama trtbünl~rl ve 
1 

Pekin, 17 (A.A.) - Sarı 
bir oturma gazlnoıu yapıla- j neblrln ıuları Seaoo tle Ta · 
cakhr. Havuzun m rcmun 2675 
metremıkap •u alacaktır. 

Haljhazır havuza verilen 
ıu o zaman bu yüzme h1 
vuzuna verilecek, buranın 

sık 11k değlıtlrllecek suyu da 
ti rndiki havuza alutılacaktır . 
Hu suretle mevcut sudan 
her ıki havuzda da lıttfade 
edilecektir. 

Parkan lenfa korlu da bit· 
mittir, ha va yaAııh ıltmez · 
ıe burıuı da yakın zamanda 

lfçfg arasında açılan 400 
ınetreUk bir redıkten ele 
makta ve etraf' iıttll etmek · 
te ıdevam ediyor 

Bu yüzden ıtmdiye kadar 
500 binden fazla insan mes 
kenıtz kalmıthr . Takriben 
16 kilometre ıenlthftnde 
btr su kütleıt Yangzl tıU
kametinde Herlemektedtr. 

Japon lutalara au baskını · 
aa ufrayan mıntakalarden 



SAYEA 2 : 

. 
ispanya 
Mesel~· sinde 
• 
lng;Jterenin 
Tavassutu 
{Baıtarafı birinci ıayfada) 
rü mektedlr. Korkarız ki bü· 
tün bunlar ılyasi realıteler

den daha ziyade havaya 
atllmıı fıkırlerdfr. 

Acaba bundan iki ay ev· 
vel vazıyet dsba mütalt 
miydi. Bu eınada hükumet· 
çl fıpanva M lndalaclo Prl · 
cto tarafından tclare olunu• 
yordu. Ve bu zahn ıivHt 
blılerl daha kuvvetli tdl ve 
lkttham tdtlmeıt mOıkıl ol
mınn bazı ıartlar alhnda 
ılllbları bırakmayı kabul 
edebllfrdl Hattı Prlcto; hl· 
k6mtçt lıpanyada bfllkı, mu· 
tedıl tebltflerle, biraz ahı 
hrmııtı. HattA mukaveme · 
tin aza1abllmeelne yardım 
etmlftl. Bu eenada belki th 
ttllfa manl olmak için ıanı· 
lar bulunablllrdfr. 

Fakat Prtcto ve onun fi
kirlerini yavanlar mQfrlt un· 
ıurlar tarafından uzak1att1rıl

dı. Bunlar miicadeleyl uzat
mak ve her ne bahHtna 
olur1a olıun devam etmek 
fikrini m6dafaa ettlfer. Bun
lar, dahili harbin bir Avru 
pa harbine m6ncer olacaAı
nı btle dütünmüt1erdl Bu 
nun üzerine M. Prtcto fı· 

tıfa ettlrlldı . 

Ruı6nkü vaziyette tıpan 
ya müfrttlerln elinde bulun 
maktadır Bunlarla Franko
cular ara11nda bir ara bul 
mllyı düıünmek ya hayaldir, 
yahut ıaflıktar. 

Bununla beraber ıtvll bar· 
bln ıonuou yaklaıhrmak tı

temek dofru bir fikirdir. Bt 
zlm bu fıkrlmlze röre buna 
vaıııl olabilmek tç•n yegloe 
yol. lhttllfı aadece aekert 
ve lıJ)anvol mutaları üz~rlnde 
bırakmaktır. Her ıkı taraf
da bufunan mOıahttler bize 
ekıerlya. buralarda ılyaei 
kının çok vahıt olduğunu, 
fakat hiç olmazıa bunun 
a1lcerler arasında bu derece 
olmadı~ıoı söylediler. Bura· 
larda lıpanyol muharipler, 
mutekabll olarak kendı kııı h 
ramanlaklarına ktymet ver· 
mektedlr. B~lkt politika 
adamları araıında bır tavaı· 

aut havali tellkkt edlllne 
de, ıeneraller ara11nda bir 
mGtareke aktt o kadar ol· 
maH gerektir. 

Fakat bu noktaya va11l oL 
m•k için - ıene tekrar 
ede1fm - en btrloclıl ıart 

iki tarafa da yabancı devlet 
lerln aıl<erce, harp le•azımı 
bakım10dan m6dahaleaınt 

keeroek ve lspanvollara ken · 
dl hallerfne bır,akrnak ola · 
caktır 

Bu vazl vett elde etmek 
•eyabut hiç olmazta buna 
yakıolaımak için her ıeyl 

yapmak lizımd1r. lıte akla 
ıeleo en manhlci tarz budur. 
Bu da zaten lcpanyol milli 
ıeref ı ile teltf edebilir bir 
ıeydlr. 

lıte bundan dolayıdır ki, 
Londra komtteeınden llzım
gelen teıebbOılerl ıQratle 

yapma1ını tatırbam etrrekten 
geri kalmıyoruz Ve bunun 
içindir kt, Fran11z ve lngtlaz 
bil k u metlerini mGcerret ta 
vauıut fikirleri ileri ı6rerek 
vakit kaybedecek yerde karaı · 

mazlık komlteıl tarafından 

Balkan posta telgraf 
konferansı: 

Mir gazetesinde Mthall 
Macarof yazıyor: 

Türkiye, Yunanistan, Yo · 
goılavya ve Romanyadan 
mürekk~p olan Balkan An 
tantınm ga yeıt , yalmz harp 
sonra11 hudutlarının muha 
f azaıını temin etmek değtl, 

bu devletler araaında eko · 
nomık münasebetler yarat 
mak ve bun ların inkiıafana 

çalıımakhr. 

Geçen ayın 25 inde Ati · 
nada Balkan ve Küçük An· 
tat devletleri müme11lll"rinin 
poıta· telgrat kooferan11 top· 
lanmııtı . Bu konferanı dev 
let mQnakalat nazar mvavlnl 
Nıkolopuloı tarafından kü 
ıad edıldt . Murahhaala11 kral 
ve Elen mtllett namına ıellm 
lıyan nazar muavini Balkan 
•e Küçnk Antant devletleri 
aruındakı posta ıttthadın1n, 
b6tün meıeleler hakkındaki 
umumi aörOı beraberlilln 
den dojdufunu ve bu ıtU · 
hadan halka daha faydah 
bir hizmet bahıedtlmek ga· 
yeııle meydana geldığfnf ve 
bu iki gruba dahil de•let· 
ler araaıodakl milnaaebetle 
ri takviyeye yardım edece
iinl söylemtıttr Malim ol
duğu üıere posta ıtt ı hadı 

1936 seneıınde tee11üs et
mtı ve ilk toplaohıını Bük· 
reıte yapmıftı . ittihadın tik 
ve en büyük icraatı, bu 
devletler arasındaki posta 
muhabere ıılerinl çoğalttığı 

ve ekonomık beraberliği 

ku•Htlendirdlil malümdur. 
Potta ücretleri mütekabtl . 

len indiren bu konferanıın 

baıka bır gayeıt de vardır: 
İttihada dahıl devletlerın 
menfaatlerini müdafaa et 
mek!. 

Bu kabil itlerde bir za 
manlar 8ulgar11tan ön safta 
gelmekte ıdı . Hatta bir ara 
tık Sırblıtanla böyle bır 
poıta anlaıma11 meydana 
11rmıı bulunuyordu Bundan 
maada Hulgarittanla Sarbıa 
tan aruındaltl dıp 1omatik 

muhaberatta Bulgarca ile 
Sırpçanın kullanılma11 da 
kabul edtlm •ıtl . Fakat bu 
gün yurdumuzun bır kenar 
da durduğunu ve komıula 

rile müıavl bir duruma ma 
ilk olmak için daha münit 
zamanl ~ rın hulul ünü bekle· 
dığ nı gödiyoruz. 

Varid aörünmemeılne 
rajmen, biz o meıut günün 
daha z yade geclkmlyeceğt 
ümidini bes 'emekteylz.,, 

Yılanlann muh ısarası ıl
tm~a bir ş~ hir. 

logtlız gazet"lerınin yaz· 
dıklarana göre, Audley adın· 
da bir kasabayı muhHara 
altına alan yılanlar ıehre 

hOcum etmektedirler Bu ka
sabada bllhusa kadınlar pa 
nlk baltndedirler Kuraklık 

yüzünden kaıabanın civarını 
terkeden yılanlar mütemadi
yen ıehre akın etmektedirler. 
Hava karardıktan ıonra hıç 
bir kadın ıokafa çıkmak ce
Hretlni göıterememeıkte ve 
akıam olur olmaz kapı ve 
pencereler 11msıkı kapan 
maktadır . Boyları btr met 
reyi aeçen bu yılanlar, gün
düz de kaaabaya gelip çarıı 
da dolaımaja baılamakta 
d1rlar. Bu davetsiz mlaafirler 
peyda olur olmaz, çarııdakl 

k antk haltode kaçıı 
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SEHİR HABERLERİ 
Sadi · At YarışlarıErtuğrul 

Tiyatrosunun 
Muvaf f akiyetli 

Temsilleri 

Mevsim icin Atletizm MiJsaba-, 
nın Kaydı Dün 

Kapandı. 
haları Tertip Edildi. 

Birkaç temıl l vermek üze · 
re rhrımıze gelen Ertuğrul 
Sadi tlyatroıu Halkevin · 
deki temılllerlne devam et 
mektedır . Sanatkarlar tim 
dıye kadar temıll ettıkleri 

üç eıerde de büyük muvaf· 
f akıvet göıtermltlerdlr 

Temıtle üç gece daha 
devam edtle celctır. Duhuliye 
olarak 25 ve 50 l<uruı alın· 

maktadır. 

Pazar günü yapılacak 
olan ilkbahar at yarıılaranın 
kaydı dün sona ermııtır . 

Y arıılara tıttrak ettirilmek 
üzere civar vilayet ve 
kazalardan 32 hayvanın kay-
dı yaptmlmııhr ki, bu yekun 
.reçen yılkı koıuya tıtlrak 
ettirilen hayvan adedine 
n ı ıbetl e çok fazladlf . 

Onun için bu yıl keıu 

larm daha alakalı olacalı 
umulmaktadır. 

•• 

(Baı tarafı birinci ıayfada) 

5) - 400 Metre 
6) - 5000 " 
7J - Tek adım 
8) - ıoo X 4 Bayrak 
l) - 200 Metre 
2) - Gülle atma 
31 - 800 Metre 
4) - Üç adım 
5] - 10,000 Metre 
6) - Ctrıt 
7] - 4 X 400 Bayrak 
[25 Haziran cumarteıi] 
~ızlar : 

Pul ve Kıvmet- Oğretmenlik Sı-
1) - 60 Metre 
2] - Y61uek atlama 
3] - Cırlt atma 
4 J - 200 Metre 
5) - Gülle atma 

li Kağıtların navları Bugl1n 
Satışı. Bitiyor .. 6) - Tek adım 

Pul ve kıymetli kilıtla · ort!:~nul 1 :ğr:~::nll~a:~~::n 
rın bayiler ve memurlar va ları bugün tablıtlımler züm-
11tutyle ıattmlmHına ve reıinden de yap,ldıktan ıon · 
bunlara aatıf aidatı verilme. ra ıona erecektir. 

7] - 50 X 4 Bayrak 
Gençler: 

ılne datr olan kanun laylha11 
Mecli ı ruznamealne ahnmıı-
tır . 

Bu la ylhamn encümenler· 
de aldığı ıon ıekle göre, 
Maliye Vekaletince baatırı · 
lan bilumum pullarla kıymet 
it kağıtlar bayiler va.ttaslyle 
aattmlacak. fakat bayi bu 
lunmıyan veya lüzum gô · 
rülen yerlerde mezun me 
murlnr vaııtaelyle Httmlma
ları da caiz olacaktır . 

Harç ve Hukuk Mektebi 
tane pulları yal0tz noterler 
vaaıtaıtle ıattmlacakhr Fa · 
kat pa111port, veılka. hüvl· 
yet cüzdanı, ecnebilere ald 
ikamet tukeresl ve inzibat 
ltlerlne aid evra~ gibt, kıy
metli kaiıt lar bayiler veya 
kanun memurları vasıtaal le 

sattırılacaktır. 
Satıı harç pulları hariç 

olmak üzere pul ve kıymet · 

it kağıt satışandan dolayı . 
bayilere ve noterlere yüzde 
beı kesilmek üzne, mahal· 
lin icabına göre Maliye Ve · 
kaletınce tayin olunacak 
miktarda ve mezun memur· 
lara yüzde tkl eatıı aidatı 
verılecektır . • 

Sattı ruhıat tezkereıt al 
makıızın pul ve kıymetli 

kağıt aatanlardan on, ve te· 
kerrürü hal ınde 20 liradan 
fazla olmamak üzere alma 
ğa mecbur olduğu rubaat 
tezkereat reıminln bir miıl t 
ceza alınacaktır. 

Pul ve kıymeti& kağıtları 
kıymetinden fazla bedelle 
Htanlardan birinci def aıında 
fazla bedelle eattığı pul ve 
kıymetli kağıt bedellerinin 
üç mtılı ve tekerrürü halin 
de 1 O mlıli ceza alınacak · 
hr. 

Bu ceza fili; def a11nda 25 
liradan ve tekerrürü halinde 
50 liradan aıağı olmıyecak 
tır . Bu halt tekerrür l:den 
bayilerin rubtat tezkereıl 
iptal ve bir daha kendileri· 
ne verllmlyecktir. 

Adliyeciler arasmda nakiller 
Adlıve Bakanhğı, hakim 

ve müddeiumumiler ara11n 
da yeniden tayin ve tahvil 
ler yapm ktadır Bakanhk 
bu huıuıta yeni bir karar· 
name projeıl hnzırlamıı ve 
proje yükeek tuMka arze -

Btr gün önce yapılan ta. 
r lh - cofrafya 11navına 11, 
dün yapılan riyaziye ıına-

vına 3 öğretmen tıttrak et 
mtıttr . 

Sınav kağıtları Bakanlıfa 
gönderilecek, evrak tedktk 
edıldtkten ıonra kazananlar 
Ankarada tlfahi 11nava ta
bi tutulacaklardır . 

Kef ılet san~lklann~aki 
paralar. 

[25 Haziran cumarteıil 
J) - 100 Metre 
2] - Y6ksek atlama 
3} - Cirit atma 
4] - 500 Metre 
5) - Gülle atma 
6) - Tek adım 
7] - 100 X 4 Bayrak 

Marmara gömesi ~ö~ge 
birincilikleri seçmesi 

BANDIRMADA 
Büyükler: 
[ 10 t~mmuz pazar ) 

.J J - 100 Metre 
21 - Yükıek atlama 
3] - 800 metre 
4] - Gülle atma 

Huıuıi idareler ve beledi 
yeler kefalet ıandığına bağ1ı 

memurlardan herhangi bir 
ıebeple tıten ayrılanlaran ke 

fa let ·~odağında birlkmıı olan l ISTAN 'Ol RADYOSU 1 
paraları önümüzdeki hafta · IJ 
Jçtnde kendilerine iade edı- •-.....:. ______ , ___ _..._ 

ıecekur. __ 18 Haziran 1938 Cumartesi 
Meclisi Umumi azalarına 

harcırah verilecek. 
Vılayetlerin umumi meclfı 

azalarına, içtima zamanla 
rında intihap dairelerınden 
vı liyet merkezine ve villyet 
merkezınden intihap daire 
lerlne vuku bulan ıeyahat· 
larıoda nakil va11ta11 nııbe 
tinde yol masrafı verilmesi 
kararlaımııhr. Yol mıuraf · 
ları kilometre h~aabivle nak
lettlrlhntyecektlr. Umumi 
mecllı azalarnnn yevmi yele · 
ri lıe 8000 kuruı üzerinden 
tahakkuk ettlrılecektJr 

Neşriyat: 

Yurd-Yofu 
Bttltıte haftada iki gün ol· 

mak üzere "Yurd Yolu,, 
adında bir gazete çıkarılma · 
ia baılanmıttır. Yeni arka
daıımıza uzun ömürler dl 
leriz. 

Asker 
laanbulda bu adda bir 

mecmua çıkarılmağa baı 

lanmıı ve tik aayısı dolgun 
yazılarla çıkmııhr 

Muvaffakıyetler dileriz. 

Çocuk 6azetasi 

Ôjle neıriyatı: 

1 ~ .30: Plakla Türk muıl 
kist. 12.50: Havadlı. 13.05: 
Plakla Türk muılklıf. 13.30: 
Muhtelif plak neıriyata . 

Akıam neplyatı: 

18.30: Pıakla danı muıl 
kiıl 19.15: Konferamı: Üol· 
versite namına Doçent fey 
zullah Oojruer (içtimai ba
kımdan modern dıt tababe · 
ti .) 19 55 : Boraa haberleri. 
20: Grenvlç ratathanesinden 
naklen saat ayarı 20.02: 
Necmeddtn Rıza ve arkadaı 
ları tarafından Türk musiki 
ıl ve halk tarkılan 20 45: 
Bava raporu. 20.48: Ômer 
Klza tarafından Arapça ıöy
lev 21: Belma \'e arkadaı· 
ları tarafından Türk musl 
kiıl ve halk ıarkılara 2 1.45: 
Orkestra 22.15: Ajanı ha· 
berlert . 22 30: Plakla ıolo 

lar, opera ve operet parça · 
ları ~2.50 . Son haberler ve 
ertesi günün proiramı. 

.......... ! .............. .. 
: TURKDILI : • • : Pazarteılnden baıka her : 
İ ıün çıkar. Siyaıal gazete •• ! 
: Y ıllıjı: 800 Kurut : 
: Altı Aylıiı:400 • : 

•• s 3 •• ay11ı: • • • 
Her hafta çarıambeı gün- ı : Günü geçmit ıayılar 25 : 

lert ç ı kan Çocuk gazeteeıntn ~ kuruıtur. : 
• 4 ncü ııy 111 çıktı . Bu fay - • ADRES: • • • dala gazet yl yavrulara tav· : BALIKESİR l'ÜRXDlLl : 

5) - 1500 Metre 
6} - Oiık atma 
7) - 200 M~tre 
8] - Bır adım 

9J - 5000 Metre 
10] - 100 X 4 Bayrak 
11 J - Cırtt atma 
12) - Üç adım 
13] J 0,000 Metre 
14] 4 X 400 Bayrak 

Gençler: 
{ IO·Temmuz pazarf 
ı] - 100 Metre 
2 - YGkıek atlama 
3} -· Cirit atma 
4] - 500 Metre 
5) - Gülle atma 
6) - lek adım 
7] - 100 X 4 Bayrak 
Kızlar: 

( 10.Temmuz·pazar) 
t] - 60 Metre 
2] - Yüksek atlama 
3) - Cirit atma 
4] - 200 Metre 
5) - Gülle atma 
61 -- Tek adım 
7) - 50 X 4 Bayrak 

Eğe gümesi ~ö!ge birinci
ilkleri secmeıi 

EDREMITTE 
Büyükler: 
[ 10 · Temmuz pazar] 
1 ] - 1 00 Metre 
2) Yükıek atlama 
3 J - 800 Metre 
4} - Gülle atma 
51 - 1500 Metre 
6) - Dısk atma 
7) - 200 Metre 
8] Bir adım 
~} - 5000 Metre 

10) - IOOX4 Bayrak 
11) - Cirit atma 
12) - Üç adım 
13) - 10,000 Metre 
14) - 4 X 400 Bayrak 
Gençler: 
[ 10 · Temmuı pazar) 
1] - 100 Metre 
2) - Y6luek atlama 
3] - Cırlt atma 
4) 500 Metre 
5) - Gülle atma 
6) - Tek adım 
7) - 100)(4 Bayrak 
Kızlar: 

[10 Temmuz pazar] 
l) - 60 Metre 
2] Yükıek atlama 
J J - Cirit atma 
41 200 Metre 
51 - Gülle atma 
6) Tek adım 
7] - 50X 4 Bayrak .. 

Müeabakaların hakemleri 
ıu ıektlde teebıt edllmlttlr: 

Beıhakem Bölge Aıbaı 
kanı Feyzi Sözener. 
8aıhakem yardımcıları· 

Atıcılık ajana Salihatttn Yü 
cel, Teni• ajanı Alt Şayakçı· 

Müıabakalar baıhakenıl: 

Atletlzlm ajanı Şevki lnaÇ· 
Depar hakemi Futbol ilk 

heyetinden Sami Keıkelıı 
Hakem Biılklet ajanı All 
Atakıoy, Fut bot ajanı Şuu· 
rl Sümer. f dmanyurdu ge· 
oel ıekreteri Enver Ş&yl•" 

Mukayyet ldmanyurdun· 
dan Emin Ôzgüven 

Spiker ldmanıücünden ~it 
Çelfıç., ldmanbırlilfrtde" 
in Ker 1 1 r 
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Hukuk Sütunu: ı Balkan Haberleri: 

· Bulgaristan Şimdiye Kadar 102 
· Meşhur Ruhi -

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Dimağ Hastalığı 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylr 

-80-
Dördüncü bap boıanma 

ıebebl olarak zina, cana 
kaıd, pek fena muamele, cü· 
r6m ve haysiyetalzltk ve 
terk keyfiyetlerini bildirdik
ten ıonra J 33 ncü maddesin. 
de de ('<arı ve kocadan biri 
tıç tenedenberl devam eden 
bir alul haıtelıiına düçar 
olupta bu haıtalık miiıterek 

ha1atın devamını dlfer taraf 
için çekilmez hale koymut 
v• tlfa11 kabil olmadılı dahi 
ehlıhfbre tarafından taadık 

edtlmlt bulunurıa mezkdr 
taraf her zaman botanma 
da•aaında bulunabtllr . ) 
lbareıl tle dlm•i haıtahiı
nın da boıanma ıebeplerinden 
olduiu g5ıterllmektedlr. 112 
net maddenin ikinci fıkraısn· 
da karı ve kocadan biri evlen· 
rne zamanında bir akıl hat 
talıfı ve1a daimi bir tebep 
nettcut mümeyyiz deitlse 
ve yine hıleye m6stenlt feı· 

ki ntkih davuına dair olan 
1 17 net maddenin ikinci fık · 
ra11nda davı.cınan veya neı· 

lıntn sıhhab tçln vahim btr 
teh' ike arzeden bir h&1talık 
kendftlnden glzlenmft tıe, bu 
kabıl evlenme batal olmakla 
dlier taraf için kanun fes · 
hı nıkihıt hak veriyordu. 
İtbu l 33 ncü madde lıe hini 
•kette tamülakıl olup badel · 
izdivaç kara veya kocadan 
biri 6ç aeneden beri devam 
eden ve bu suretle müıterek 
hayata ç~kılmu: bır hale 
ıetlren ve tlf aaı iıe kabil 
olmadıiı mütehuıas doktor 
tarafından barapor bıldıril 

mit olan bir akıl haatahğı
nın boıanma ıebep,erlnden 

olduiunu ıöttermektedlr 
Hullıa f eıhı nikahı mucip 
aehepl~rln kara ve kocadan 
birinde akdi nikahtan evvel 
ve botanmayı icap ettiren 
sebepler ite akdi nikahtan 
ıonra haaıl olan ahvaldir. 

Hlniakıtte mevcut olupta 
lrara ve kocadan biri dljeri· 
Dl bizzat veya btlvaııta ken· 
dtılnde olan hraatahğ' takla -
11111 ve dtjerlnt evlenmeye 

btle ile lif al et mit olması 
bu kaptaki akdin feahint 

lıUlzam ettlfl halde badel 
•ktt karı veya koca mOptela 

olduğu hastalık ve hatta bu 
haıtahk fırengi ve verem 

llbt ıarl butalıklardan olta 
bile kanun dıjer tarafa bo. 
l•Dma hakkı vermez Çünkü 

l ı; l net maddenin son fıkr&11 
lbucıbtnce kara ve koca bir 
htrtne ıadakat ve müzaha 
retle nıilkelleftir . Karınıo 
kııar olrnHı dahi boıanma 
•ebeplertnden değildir. Vazn 
lcanun evlendikten ıonra bir 
tarafta zuhur eden akıl has· 
talıfuu boıanma ıebebi ola 
ralr ıöıterlyoraa da hunun Oç 
•ene devam etmft ve etmek· 
le bulunmuı olmasa ve teda 
•l lmklnı olmad1f ının fenni 
btr raporla teıbtı edilmtt bu
lunmuı ve hu halı; hayatı 
lllGtterekeyi çekılmez btr 
hale ifrağ etmeaf ıle 
takyit ederek difer taraf 
için boıanma davaaı ikame· 
.... hak Ye ıal&hlyet bah 

da araaıra hastahğın geçmiı 
ve yine gelmlı olması mu 
teber değildir. lyt olmaaı 
ihtimalinin tamamen mür · 
tefi olma11 icap eder. Bu bo· 
ıanma dava11nda müruru 
zamandan da bahsoluottmaz 

SONU VAR 

---'!lı••r---or-

Kum la r 
Gömülen 
Çocuklar 

• • 
ıçıne 

Franıada, Slmkof lımlndekl 
&1leo Ruı olan bir doktorun 

iki oilu, bundan elli enn 
e•vel, ortadan kayho1muıtu. 

Bıri on dokuz, diferf on yaı 
larında olan tkl çocuk, hl 

ıikletlerl ile. bulundukları 

ıehrin Kumluk d~nen mev 

kltne gitmftlerdt . lktıint en 
ıon olarak, hir kadın gör 

müıtür. 

Ondan ıonra çocukları 

görrn olmamııtır. Öldüler 

mt, kayıp mı oldular? Bun· 
ların tklsl de akla geliyor. 

Ôlmüt olmak ihtimalleri 
var: Çünkü bu kumlukta 

ek teri ya rüzgar 
kumlar altü't olur 

eser ve 
Çocuk 

ların kumlar ıu ıuına gömü· 
lüp boğulmaları muhtemel 
dır . 

Fakat günlerce arıyorlar 
ve kumların altım üstüne 

gettrfyorlar, çocukların ce 
ıedi bulunamıyor. Ya lnız, bt· 

ttklet ile büyük çocuğun bo 

yun atkm ele geçiriliyor. 

İkinci ihtimal; çocukların 
kaçıralmıı ve öldürülmüı ol· 

maııdar. Bunu yapau k olan 
da, Doktor Simkofun ıi yaıi 
düımanlnrıdır. 

Fakat bu ihtimal varid 
ıörülmfiyor. Bılha1ta dok 

tor muhakkak çocuklarının 

kumlukta boiulduiunu ıöy 
lüyor. 

Son defa olarak orada 

tekrar bir araıtırma yaptıra 

yor Bu aon arathrmaya bel 
kt btr falcı kadın ıebep ol · 

muttur Gaipten haber ver· 
mekle meıhur olan bu ka 

dın, çocukların Buvyeer .le 
oılen m evkide boğulmuı ol . 

duklarım ıöylQyor 

Hakıkaten, ıon araıtırma 

orada yapılıyor . 

Bu araıtarı::ada çocukların 
babası da bulunmaktadır. 

Birdenbire kumların araaın 

dan tki ayak görünüyor A 

dam bunu görünce y ~re yı · 

kıhyor: 

- Evlatlarım ! DJye ajla 
mağa bathyor. 

İlk çıkuılan büyük çocuk
tur. Biraz ıonra küçüğü de 

aynı Vl!IZiyelte ölü olarak 
bulunuyor. 

Zavallı baba, iki çocuju· 
nun ölüsü karı111nda kumla· 

ra kapımarak uıun uzun ai 
lamıttar . 

Çocuklarm burada mülhit 
bir fırtınadan sonra lcum 
tepelerinin altında kalarak 

Vağon Çilek 1 h r aç Etti.. 
Turizm islerine verilen önem - Bulgar parla Dento 3unda lanetle amlanlar - Balkan 

ve Küçük A ,ıtınt daılatlarinin posta itt ıhıd1. 
Sofya. -
Buıünün en önemli hi.dl· 

ıeıl, 19 Mayıı 1934 den 22 
Mayii 1938 tarihine kadar 
ıeçen dört yıllık zaman zar · 
fanda vekiller peyetf tara 
fıodan kabul edilen ve ıa· 
ym J 500 den ~iyade olan 

kararnamelerin buıiinkü par
llmentoca tasdık ve kanun 
ıekltnt iktltap eylemeleri 

meseleıtdlr . 

Hlil«Omet bunun için ha 
zarladıfı projeJI meclise ııe• 
ketmtı ve bu mecllıte uzun 
ve ıtddetlı milnakataları mu 
cip olmuıtur Muhalif me· 
buılardan blrçoklar1, batta 
eakl Ziraat Vekili ve 
Çiftçi partlıl lideri 

Goıpodfn Glçef oldufu hal 
de, anormal btr politik ha 
yatın yaıadıfı bir dev~rde 
ittihaz edtlen kararnamele 
rin bugiin birer kanun hük 
mün.. glremlyecf'jlnt ve 
bunlar araııında memleketin 
ekonomisini bahallyan ve 
halka, kazancının birka ç 
misli vergi mükellefiyeti 

y<ikleten kararnameler ol
dujunu ıövliverek eınaf, 

tüccar ve çiftçi t~ıekkülle 
rlndf'n aldıkları muhtıralara 

okumuılar ve fakat, netice 
de, bütün bu kararnameler 
hükümetçi mebuslar tarafın· 
dan kabul dtlmtıtır. H6kii 
met namına projeyi Adliye 
Vekılt Goıpodın Kojuharuf 
müdafaa etmtıtır Parlimen 
tonun mefsuh bulunduğu za· 
manlarda kanunueaaalntn 
47 net maddesine deviet 
reiııne vekiller tarafından 

yapılacak kararnameleri im· 
zalayarak birer kanun gibi 
tatbik ettirmek hakkını bah
teylemekte oldujundan hü· 
k6met bütiin bu kararname· 
lert anayuaaının 47 ncl mad 
deılne lıtlnaden taadlk etti 
tın f blldtrmfttlr. 

Parllmentodakl münaka 
ıalar esnaaında 19 may11 

darbecilerini lanetle anan ba · 
zı mebuılar, Goıpodin Gtçef e 

de tiddetle hücum ederek 19 
may11 gününe tekaddüm 

eden günlerde darbecilerle 
görüıtüğünü. takltbl hü -

ln1metten haberi olduğunu 

ve fakat bir Ziraat Vekıll 

11fatiyle parlimentoyu ha· 
berdar etmedlilni ıöylemit · 
lerdır . Goıpodin Giçef bu 
ittihamları reddederek Bul
gar poltuk hayatını büyük 
sarınnhlara tokan bu hadi 
teyi aydınlatmak için parla 
mentonun btr ankent yap· 
matını teklif etmııtır. Goı 
podin Gtçefe göre darbeyi 
hazırlıyanlar falhakıka ken 
ditlle görüımütlerdir Dar. 
becıler, aynı zamanda o za 
mankl baıvrkll ile görüım6ı· 
lerdtr. Hatta baıvekil böyle 

btr darbeden fftpbelenmlt ve 
fakat o zamanki Harbiye 
Nazıra General Vetef tara . 
fanı.lan teminat almııtır. Dar 
becllerln bir münasebeti ol 
madıiıoı lıbat için Goıpodln 
Gıçef, 19 maJ11tan toora 

mııtır. Hükumetçı mebuı · 

lardan bazıları bunun baıka 
ıebeplerden dolayı yapıldı

iını aöylemiıler ve Gtçefe: 
Yalancı. Yalan ıöylüyoraun .. 
Utanmıyorsun Oıye bağ1rmıt· 
!ardır 

Kanun h0km6ne giren 
kararnameler araaınde ıtya· 
el fırkaların ilgasına ve ba· 
ımın konturolü ve sanıüre 

tabi tutulmaama ald olanlar 
da vardır . 

Muhalif mebutlar en zf 
yade bu noktaya tltımek lı· 
temııler ve htlhuıa matbu 
at hürriyetine dokunulmama· 
11nı, memlek~tte artık nor 
mal bir parlamento havalı 

tee11üı ettiği için ıanıüre 

lüzum kalmadığmı tlerl aür· 
müılerdir, 

Çilek ihracitı 
Çılek ihracatına hararetle 

devam edilmektedir Şimdi 

ye kadar 102 vağon taze 
çilek ihraç edllmtıt ır Çılek 

ziraatı le meHul olan :ıürr a. 
bu ıene m"hıulün çok iyi 

olmasından dolayı memnun · 
dur Baıvekil. yanında Tlca 
ret Vekili ve ihracat oflıl 

umum müdiirü olduğu hal · 
de çilek ziraatlle meıgul 

mıntakaları dolaımıt ve köy 
lü ile tem&1larda bulunmuı 
tur 

makaleye göre Bulgarlstanan 
Tnn kasabaaıoa civar olan 
kayalık l arda enteresan bazı 

altun damarlarına teaadüf 
olunmuıtur. K vartz madeni· 

of teıkıl eden bu dam&.rla · 

rın kalınhiı bazı yerlerde 
3 - 5 metre kad11rd1r ve 
bunların içinde ahun damar. 
ları da mf!vcuttur. Yapılan 

tedklklerden bu damarlarda 
mevcut olan ahun mlkdarı 

bir tonda t 3 sıram ntıbetln· 
dedtr . Bu mlkdar her ne 
kadar az lıe de bu damar
lar Ozertnde tılemeyl zaruri 

kılıtc"k bir mahiyette ol 
dufundan tlgllt makam -
lar incelemelerine koyulmuı· 
ludır Avnı makaleve göre 
btr tonda 20 30 gram altunu 
hsvi damarlara da rastlan 
maktad1r Tedkiklerl ecnebi 
btr şlrktot fd,.re etmektedir 
Ksyalıklar modern bir t~kil· 
de ve ta:utklı hava clheızla 
rivle delinmektedir Mütehas 
sıılardan biri İtalyan, biri 

Amerlkala ve biri Bulgudar. 
Şirket bu ite üç mtlyon le · 
va aarfetm•ıttr. Madende 300 
llmele çalıtmaktadır. Şirket 
le Bullifar Milli banlca11 ara 
ıtnda bir mukavele akdolun· 
muttur . lıtıhııal edıl~c~k al 
tun memleketten dıııuı çıka 
rılmıvuak bir k11mı banka 

· ca ecnebi pıtraıt ylf' ıatın 

T urizın ve bale diye otelleri: alınacak ve d•fer '"•m· l•e 
Bulgarfıtan dahtltnd~ ıerbeıt 

Turizm itlerine fevkalade olarak pıyaaaya arzolunacak· 
önem veren hOkumet , ıay 

ftye yerlerinde, kaplıcaların 

bulundutu köy veya kasa· 
balarda ve umumiyetle mi 

aaflrlerln ve turistlerin uğ 

radıkları verlerde belediye 
lerin modern htrer otel Y"P 
maları emrlnl vermlttir. Ilk 
otel, Kulovo kazası dahilin 
dekı Banya köyünde yapıl· 

mııtır . Burası kaplıcalariyle 
meıhur bir aayfiye yerldır 

Yeni yapılan otel, modern 
bir tarzda o lup bütün kon · 
foru haizdir . Alt k11mmda 
mükemmel btr gazino ve 
lokantıuı vardır . 

Haıvektl Goapodio Köıe 

lvanof, yanında birçok me · 
buılar olduğu halde otelin 
açılma töreninde bulunmuı 

ve köy beledlyeıloi bu parlak 
muvaffaklyettnden dolayı 

tebrik etmtıtlr. 

Otelin temin edeceği para 
beledtyeye aittir. Fakat fi 
yatlar hükumetçe teıbtt edil· 
mit ve thttkira meydan ve 
rilmemek üzere kati emirle· 
re bajlanmıthr. 

Son bir hafta zarfında 

Bulgariıtanao her tarafında 

iç turizm hakkında propa 

ğaoda yapılmıt ve halk yur
dunu tanımağa davet edtl · 

mittir. 
Bulgar trenleri turizm mın 

takalarına yüzde 70 tenzl 
lit yapmıya baılamııtır. 

Bulaıristandı ıltun ma~eni 
bulundu: 

Profeıör Rakalofun "Ta 
biat ve ilim., adlı Bulıar 

tır. 

[Lklrik şuaı kanı kanş
tınhyor. 

Ültraviyole elektrik ıuaı 
iosan vücuduna tetir ediyor· 
ıa da ıuaın kuvvetini deri 
emdiği için tedavi kudreti 
azahyor. 

Bu cıhett dütünen Lehli 
bir doktor elektrik ıuaını 
kana karıthrmafa muvaffak 
olmuttur. 

Bir milimetre gt?n itlik ve 
beı milimetre uzunlukta ve 
bir ucunda bir tine dıjerin 
de kana emmeğe mahsus 
bir pomba bulunan bir ile· 
te bağl. ıua lambası ile, bir 
taraftan damardaki kan eıni
lfrken, diğer taraftan dama-
rın içine tua zerkedHmekte· 
dlr. 

Lehli dolctor romatız · 

madan hasta olanlara bu 
usulü tatbik e\mekte ve td· 
diaaana ıöre hHtalftrı tama· 
mile tedaYi edebılmektedtr. 

Bir gün bir gf ce soğuk su 
içırsinde . 

Macarıataoda T eıı nehri 
ıoo günlerde taımıı ve bü 
tün civarı fıttli etmek teh
lıkeslnl göıtermtıtir . 

Tehlike. suların tarlaları 
basmama11 için yapılmıt 
olan ıedde iki delik açılma 
ıından ileri geliyordu . Sular 
buradan b6yük bir süratle 
geçiyor ve tarlaları kapla· 
mak lıtldadına ıöıtertyordu 

Bu delikleri kapamak ka 
bil dejtldı . 

A 

yat Alimi Avus-
turyadan Ay -

rıldı. 
Meıbur ruhtyatiltmi Slg 

muod Froydun; Yahudi aa · 
landan olduğu iç~n. Avuttur 
yada yaıamak imkana bula 
mıyarak, Londraya gittiğini 

ej anılar bıldırmtılerdlr. 
Profeıör, aakln bir hayat 

içinde yaıamak ve yine ted 
ktklertyle metııul olm1tk nl · 
y~ttle Londradakt lcötlc6ne 
çekilmtıttr . Kendisi herhanrl 
bir beyanatta bulunmakta• 

an çeklnmtıtır . Yalnız onun • 
la aynı umanda Londraya 

ıelen Avullurvah Yahudiler · 
den btrı ıövle ı&ylemtıtir : 

- Avutturyada Yehudller 
umuml1etle fena muamele· 
lere maruz bulunu,orlar. 
Bununla beraber. hfztm böyle 
bir muameleve maruz kal · 
madığıuuzı ıövlemellylz Rı · 
ze servetimizi hftlcftmete 
te11tm için müracaat edil. 
medl. FakAt bunu, ldet ol · 
dufu için, kendlllilmlzden 
yaptık 

Rica ederiz, Avuıturya

da fztlrap çektlf imlzt gaze
tf"ye ıalun yazmavın Avuı· 

turyada kalan Yahudileri 
korumamız lazımdır . Sabah· 
leyin yazdığmız bh· ıeyln 

o gün öjlf"den ıonra derhal 
Avusturyada tesiri görüle· 
cektlr ,, 

Froydun iki oğlu da, ba 
baları. anneleri ve kız kar · 
deılerile beraber Londrllya 
g~l mitlerdir . 

Froyd aileıl lnıtlız: tabii 
yetine geçmek ve Londrada 
hf'pti bir tı tutarak çalıımak 
niy~tfndedlr . Ernat Froyd 

esasen uzun müddet Lond 
rada çalıtmıı htr mimardır 
Kardeıt Mart in de onun it · 

lertnde orta\c olarak çalaıa 
caktır. Kız karde-ıltrl Anna 
ile, baba11 gibi, bir ruhiyat 
çı olarak yetlımltUr. O dfl, 
lngtltz tabiiyetine geçip Lon· 
drada çalıımak arzuıunda · 
dar. 

Profesör Froyd eı!rlerfnl 
LoDdrada neıredecekttr. 

l vusturyıdın kıçın Y ıhu~ilar 
Avuaturyanın AlmanyaJ• 

geçmeıl üzerine, memleket-
lerinden kaçarak lnr:rtltereye 
gelmtı olan yahudllerln ••· 
yaaı üç bini geçmlttlr . Bu 
gün A vuıturyada 180,000 
Y llbudl daha vardır. 

Avuıturyalı Yahudilerden 
meıhur tenor l<tıard Tavber 
de daha evvel İnglherede 
bulunuyordu O da memle· 
ketlne geri dönmekten vaz· 
geçmit ve konıer vermek 
6zere Avuıtralyaya ıltmlıtlr . 

Avuaturyada tananmıı bir 

çok it adamlara dil lnıılte · 
reye gelerek ticarethanele · 
rtnt orava nakletmtılerdlr . 

lar ıularsn ön6nde muka ve 
met edemiyordu 

Bu iti n ihayet lld kiti üze· 
rlne almıt ve delikleri ken · 
dl viicu~lara tle kapamıılar· 
dır. Bunlar iki ceaur köyf(j 
gencidir. Sulara kendi ıöi6ı· 
lertnt tlper ederek duran 
delıkanhlar kendilerin in ve 
diler köylülerin tarlalarını 

kurtarmıtlardır Btr gGn ve 
bir gece ıoğuk sular içinde 
kalan gençler, erteıl tabab 

tuların çekilmesi üzerine e• · 
lerlne ılderek yataklarana 
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ita/yanın Harici Ve Siyaseti 
Mihveri .. Roma - Berlin 

(Evvelki Yazının Devamı) 
Muuol in i, 14 may11ta Ce· 

nevred e kırk bin kııUtk bir 
h alk kütlesi önüucle, Fren 
sız İtalyan görüımelerın lo 
hayarlı bir neticeye ıkt ı rao 

edeceğine emin olmadığını 

beyan ctmlıtır 
Bu cümleyi ıöylerken 

Mu11olinınln aeıfne verdiği 

ihenk bile bu beyanahn 
hakıkt mani.11 üzerinde hiç · 
bir ıüphe bırakmamaktadır. 

Halbuki, daha Fraoaız·ltal 
yan görüımeieri batlamadan 
evvel fevkalade nüfuzlu 
İtalyan it adamları, haki· 
katte İtalya He Franıa ara· 
ııında izaleıl kabil olmıyan 
hiçbir lhtllifın mevcud bu 
lunmadığını ve btlha11a ln
gihz·ltalyan anlatmaıından 
ıoora bu ıörüımelerin ıürat 
ve muvaffaluyetle netlcele· 
nebtleceğlnt beyan etmtı 

lerdf. 
Bu müddet zarfında bu 

iki memleket arasındaki 

münaaebatta ne gibi tabav 
vüller vukua geldı? Fransa 
halyaya karıı vazıyeUnt det. 
ilıtirdt mı? deilıttrmlt olıa 
btle, herhalde halyanıo ar. 
zu ettlii bir ıektlde deitı· 

tlrmlıtlr Fransa görüımele· 
re baılanmaaı huıuıunda 

tekltfde bulunmak teıebbü
ıüoü göıtermlı, Habeılıta

nıo ilhakını tanımaya mu· 
vafakatinl btldirmlı ve yu
kar1da da ıöyledtğlmtz veç 
hile, bu · tanıma itinin ko
laylaıhrılmaaı yolunda Ce 
nevrede bayii ıeyler yap 
mııtır. Eter Franaa, tanıma 
meeeleaınde Cenevrede men· 
fi bir pozlıyon tutmuı ol· 
ıaydı, hlç fOphe yok ki, 
onun böyle bir hareketi in· 
ıılız teklifini ıuya dOıür· 

rürdü, Franıa lıpanya me 
ıelealnde de, ltalya için f ev
kalade karlı olan .. ademi 
müdahale,, ılyasetlnı deftı· 

lirmedt. 

Halbuki Mu11ollni, Cenev · 
rede ıöyledlil nutkunda, 
Franıa ile halyanıo birbiri· 
ne karıı duran cephelerde 
bulunduklarını yani Fransa 
nın güya Cumhuriyetçilerin 
muvaffaklyetlnl arzu ettlil· 
nl, ltalyanın iıe Frankoyu 
zafere erlttlrmeye çalıttıimı 
açıla vurmuıtur. Mu11olınin 

fikrince görüıme lerl güçleı · 

tiren bu keyfiyettir. Hatta 
Franıada Mu11ollnlnlo . nut · 
kunda lfaret etttil ıtbl bir 
arzu bulunduju farzedUecek 
olea blle, ıöyle bir ıual va 
rtd olur. Fraoaada bu arzu, 
görüımelerln inlntaına uğ -

radığı bu ıon iki hafta zar 
fında mı doğdu, yokaa bu 
arzu balyanın görüımelere 
b"ılamak arzuıunu ızhar ve 
f rllnaanan bu teıebbüıü ka
bul ettiğ i eıoada da mevcut 
mu idi? 

Hitlerin ltalyadao ayrıl 
dığı 10 mayıatan buıüne 

kadar Kont Cıano ile Franıız 
mulahatgQzarı araaında an· 
cak bir mülakat vaki ol 
muıtur. Görüımelerln böyle 
bir cereyan tempoıu iıe mü· 
zakerelerln yakın btr za 
manda intaç edılemlyece. 

ğlnde ıüphe bırakmamakta· 
dır. Zaten ltalyan matbu · 
atının bu buıuıta takındığı 

hareket tarzı da buna deli · 
let etmektedir. 

Yukarıda zlkredılen nok
talar, Mu11ollninin naaıl bir 
taktık kullandıjıoa küçük 
bir ıüphe bıle bırakmamak 
tadır Evvelemlrde vazıh olan 
ıudur ki, Hitler; Roma mO· 
likatı eenaaında Franıız 
ltalyan görOımelerlDfn uza.:. 
tılmaaını talep etmtıtir. Bu 
görüfmelerin tamamlyle önü · 
ne geçmek beynelmilel bir 
lıkandalı mucip olabllece 
iloden, Hitler böyle bir ha· 
rekette bulunamadı. Bunun · 
la beraber Hitler kendlıinfn 
Londra ile müzakerelere 
baılamak nzlyetınde bu· 
lunmadığı bir zamanda, 
"mıhver,, arkadaııoıo hem 
Londra ile hem de Parla ile 
uzlaımıı bulunmaaına mey 
dan veremezdi. Hıtlerln Çem 
berliynın meramını nazarı · 

itibara alarak, yakın 

bir itlde Londra ile 
müzakerelere baılamaia ha 
zırlandığı ve ancak bu mü 
zakerelerln hıtamından ıon· 
ra tamamtyle tecrıt edllmlı 

Franeaya mOzakerelere ıtri· 
ıılmeılnden ziyade kendtılne 
Berlln ve Roma tarafından 

dikte edtlecek ıeraltln ka 
bulünii talep edeceit tah· 
mtn olunabilir. 

Çemberllynın ılyasetlnden 

ayrılmamaya ahdeden, Lond· 
ra kabtneainln en küçük 
jeıtlerlnl bililohtraf taklit 
eden ve halyaya birbiri ar · 
dına müıamahalarda bulu 
nan Fran11z harici ılyaeetl 

ıüpheatz ki, mühim ve göze 
çarpan btr ademi muvaffa· 
klyete maruz kalmıı bulun · 
maktadır. 

Bu da Franaız dlplomaılıl 
nin Çemberlavn kablneılnin 
bütün temennilerini muti 
bir ıurette icra etmek ıerefl 
peflnde koımanan ılklncl bir 
cezasıdır.,. 

Balıkesr Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahlyeıl: Mahalleıl: Mevkii: Semti: 
Bıfadıç Kuyu Kırkağaç Yelekbaıı 

yolu. 

Ctnıl: Tarla 

Hududu: 
Şarkan Kör Hak· 
kı Yalvaç,garben 
Garip Hakkı, ıı · 

malen yol, cenu· 
ben Mızık Fahri 
Dinç 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazı 1 ı tarl& Mehmet 
amuca kızı Hallm~nln 4J ııenedenberl •~nehlz rrıall iken 
341 de ölümtle oğlu Vehbi ve kı~ları Kamile, Emine ile 
kendinden ev~el ölen kızı Ha ticenin kızı Hayriyeye kal · 
dığından bahlıle namlarına teıçll edtlmeıl iıtentldığinden 

· tahkikat yapmak lçın 28 5 · 938 günü mahalline memur 
gönderilecektir Bu yer hllkk D Ja hunlardan baıka bir hak 
iddluındll bulunanlar vana bu günler içinde \·azı tle Tapu 
Stcıl mubafızl.iına veyahut mahalltne geltcek memura 

______ müracaatları lüıumu ilan olunur. 

1Caıa>11.l 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

T envlrah umumiye için alınacak amp61lerln nevi ve 
mtktarlyle muhammen bedelleri aıajıda ıöıtertlmtı olup 
ampüllerlo ahomaıı 17°&· 938 tarlbtnden tuba ren on beı 
gün ekıtltmeye konmuıtur . 

lhaleal 1 7 933 cuma günü ıaat üçte belediyede yapı· 
lacaktır. Ekılltmeye tıtırak edeceklerin yüzde 7 ,5 buçuk 
dtpozltoıunu daha evvelden belediyeye yatırmaları li · 
zımdır. 

Fazla. malumat almak lıttyenlerln 

caatları ılln olunur. 
Mum: 

Kuvveti 
25 
40 
60 
75 

100 
150 
250 

Adet: 
Aıaarl Azami 
700 1000 

1200 1500 
250 350 
150 200 
60 80 
60 
ıo 

80 
20 

belediyeye müra 

Muhammen: 
Bedell 

40 
44 
57 
68 
82 

J30 . 
170 
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Balıkesir Belediye 
Ri)lasetinden: 

Numara: Hane numaraıı: Mahalleıt: Muhammen bedelı: 
27 45 Karaoilan 500 Lira 
62 94 ,, 650 

" 65 59 ,, 400 .. 
66 59 

" 400 ,, 
Yukarada numaraları yazılı belediyeye alt dört e• tem 

liken ıatılmak üzere J 7 6 9:.i8 tarihinden tUbaren 15 gün 
müddetle müzayedeye çıkaralmııtır. lbaleıl 1 7-938 cuma 
ıGnü ıaat 15 de belediye enc6menlode yapılacaktır. Ta
liplerin dipozltolarını belediyeye yatırmaları ve fazla ma
lumat almak lıllyenlerln belediyeye müracaatları tlln olu . 
nur. 
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18 HAZİRAN t9J8 

~~~ll@~~~~~~~~ 

~ Bağcılar ve ~ 

~ ~ahçıvanlarOkusun f Mahsulleriniziıı verimli ve çabuk yetişme
~ sini isterseniz tecrülwJeriııd~ nıuvöffakı:yet 

~ kazanan " Rus kimyevi Gübre,, lerinden 
~ istifade (•diuiz. 
'fi SARAÇLAR BAŞINDA 
~ Hasan Cumah Oğullan 
~~~~~®.~~.@~~ 
......................... • • 1 Sayın Bayan Ve Baylar 1 
• En mfibim bir ıhtlyaçtan olan karın, 1 
• mide, bajıruk düıiik lüklerl için ııayet 
• lyl koraalarımız aelmııttr Bayanlar için • 
• liıtlk külot, ıGtyen ve yazlık skandal 1 1 korealarıo muhtd ı f modelleri Yardır. 

1 • J 7 Santim ıeniılıkte m ide koraaları 
• 300, 21 santim genıılikte 350, Ha 
• yanl arın ıkandal kouaları 35 aantım ı· 
• geritlikte 275 kuruıtur. 1 Kadri fi/bayrak Tuhafiye ; 
1 Mağazası -Ba/Jkesir- 1 
·············~··········· 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· = Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = = K apita_J: 100,000,000 Türk Lirası '* 
"'- Yurd içinde 261 Şube Ve fljans = 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler '* "" .,. JIJ_ Her t0rl6 zirai ikrazlar· dlier bilcümle banka mu· 'f* 

Balıkeıir Tapu Sıcal "" ameıerı buyük ıube lerinde lı:iraı.1c kuaıar . ,. 
.,ı. lhbanız laearruf ve kumbara heeaplannda ikra· 'f* 

Muhafızlığından: • mı,eıer. .,,, 

Nahlyeel: Köyü: Mevkii: Semti: Ctnıl: Hududu : ikramiye: Miktari: ikramiyenin tutarı: = 
Çaiıt Aılılıan Kiremit Çeltik Arzi Umumi hudut: 1fJ ADEDİ LiRA LİRA 'f* 

milli Şarkan Müftü .ı, 1 UOO 1 000 '1* 
klrem zade Vehbi ol· 1'İ- 500 500 'fit 
it oca k Ztyaettln • 1 250 250 .,. 

ocaiı 

"" 1 o 100 ı 000 .,,, iı ve bahçeel, tlma· ....; '6 
""' 25 50 J 250 ,.. har . len Dettrmen ....; -. 
""' 30 40 1 200 ,.. manlı· dereıl, ıarben .ı, P* 

jı . · :Aılıhan köyü J1J. 40 20 800 '* 
çaym, cenuben ~ 108 6000 P* 
yeni açılan Ba- JIJ. Bu ikramiyeler lıer tiç ayda bir olmak üzere. se· '* 
lıkeılr yolu l001 ~ nede dört dt>.fa bu miktar 1.ızerinden kura ile dağıtı · = 
dönümdür. >' lacaktLr. ilk ke§lde 1 Eulul 938 dedir. '* 
~:~=~eh~~!~~ •J. l-l-.... l-l-J. J. .. l-.. J. "il-l-J. J. J. l-l-J. "f."i-a 

Köy 
fidan 
hiı. 

Köy 
tarla 

il 

Ju Ztyaetttn 
bahçeıl, elma. 
len Deiirmen 
dereıl. garben 
köy fidanlığı, 
cenuben yeni 
açılan Balıke
ılr yolu. 30 
dönüm 
Şarkan kire 
mit ocağı ve 
harmanlığı, ıt· 

malen : detir· 
men dereel, gar 
ben köy tarla 
ıı, cenuben 
yeni açılan Ba· 
hkeılr yolu 20. 
Şarkan köy 
fidan l ıAı, ııma · 
len değirmen 

dereıl, garben 
Aılıhan köyQ 
çayırı, cenuben 
yeni açılan Ba 
hkeelr yolu 50 
dönümdür. 

Hudut ve bulundutu yer yukarıda yazılı bir numa ra 
dakt hudut mucibince eıklden yeri köyün ıahıtyetl manevi 
yeıl namına gelir getiren ktremlt ocaiı ve bu ocağa toprak 
temin edecek yerle tuğla ve kiremit kurutacak harman 
yerinden köy kanununun hOkiimlerıoe göre ftdenhk v~ köy 
tarlaaı ayırmak ıuretile ilçe bölerek göıterllen hudut ve 
mlkdar üzerinden ayrı ayrı köyün ıahıtyetl maneviyeıi 

namma tapuya ballamak ıuretıle mOlklyetloln teminini 
letedıklerlnden tahkikat yapmak için 27 6 938 günü ma

halllne memur gönderilecektir . Bu yerler hakkında bir 
hak iddiasında bulunanlar vana bugünler içinde yazı ile 
Tapu Stcıl Muhafızlıiına veyahut mabaJltne gelecek me· 
mura müracaatları tozumu tlin olunur 

Bahkesir Belediye 
Riyasetinden: 

270 Ltra tahmini bedell mezbaha arabasının' ioıaeı 5-6 938 
tarihinden itibaren ekıtltmeğe çıkarılmııtır ihale 22 6 938 
çarıamba gOnü eaat 15 de Belediye Enc6menlnde yapıla -

caktır. 

loıa ıeraiti ve malzeme ketfi hakkında 
yenlerin beled l yt'y~ müracatla11 tlin olunur. 

malQmat lıtl· 
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Balıkeair Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez blrlıklerl için kapalı zarfla ekııltmtie 

konmuı olan 90 ton 11ğır veya koyun veya keçi etıne -teklif edilen ftat pahalı gôrüldüi6nden ihaleel pazarhlcla 
ıs 6 938 perıembe. günü aaat 1 O da Balıkeılr kor aatıo 

alma komlıyonunda yapılacl\klır Hanelıl ucuz oluna o 

cını et ihale edilecektir. Muvakkat teminatı : Sıjırın 1688, 
koyunun 2700 ve keçınin 2025 liradır Şartname komla 
yonda görülebllır. Taliplerin muayyf'n gün ve 111atte Be · 
lıkeılr kor satın a!ma komlıyonuna müracaatları . 
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