
-· r 
Çin Tayareleri Bir Japon Harp 
Gemisi ile Üç Vapuru batırdı. 
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Barselon Hükômeti Mos
Ba ş vekil, Sanayi işleri kovadan Talimat mıAldı .. 

Parti Kamutay Grubunda: 
• 

•• • 
Uzerinde izahat Verdi .. italya; Mayorkı adası içın Cumhuriyetçi ispanyaya bir nota verdi. Gızıııler Cuı

huriyıtçi tayarelarin Vınediği ve Romayı ~ombardıman etmek istadi~lerini yızııor. 
Parti Grubu Başvekilin iza
hatını Ve Şeker Sanayiimizin 

Çin 
Himaye Prenıibini Tasvip Etti· Tıyarelıri bir Japon harp 

Ankera, 28 (A.A) - c . g· emisi ilı U" vapuru batırdı 
H Partlıl Kamutay Grubu V 
bu ıGnkü toplant111nda Baı· Hankeo, 28 ( A.A. ) -
vekil B. Celil Bayarın yeniden Çın tayareleri bir Japon 
prolrama ballanacak olan harp gemtııle 6ç nakliye 
ıanayi itlerinden, bu arada vapurunu batırmıtlardır. 
ıarpda ve ıarkda açılacak Tokyo, 4t8 (A .A .) - Çfn 
ıeker fabrikaları ve pancar itlerin yeniden bazı ıedlerf 
aerlyatının fkt1111dl ve zirai tahrfp ettikleri bildirilmek· 
faydalarından bahıetmıı tedir. 
ve ıeker ıanayilnln fettlzam Diğer mıntakalarda da Çin 
ettlil himaye prenıibl (lze· kıtası yeniden bazı arazi •e 
rinde durmuıtur. kaeabaları ftıal etmiıludir. 

Parti Grubu, Baıveklliml· B =--=- - -
zln izahatından ıonra ıeker Cdôl bayar K u·· ı t u·· r . 
aanayUnl himaye plrenslblnl ki heyet, bugOn Berltne ha-

Bı~am Vana gidiror. 
ID\ittefıkan taavlp etmlttlr. reket etmtıtlr. 

lıtanbul, 28 ( fluıusi ) - Berlln mOzakerelerl btt· 

Al1nanya ile akdedeceğlmtz tikten ıonra heyet azası, 
ticaret muhadeal için Ber Türkofls Relll B. B6rhanla; Ankara, 28 (Huıusi) -
llrıde bathyacak müzakere Macarlıtan ve oradan da Kültür Bakanı B. :saffet Arı-
lerde h6kfimetlmlzl temıll Yunantstana giderek yeni kan, Van ünlvenltealnde ted· 
edecek olan 8. Numan Me ticaret muahedeleri için mü 
nenıencloğlunun riyasetinde· zakerelere glrlıllecelltir 

Bir Harp Vukuunda 

AMERiKA 
ALMANYA\~A KAllŞI 

İngiltere-Fra~a İle Birlikte 
Hareket Edecek. 

Korreıpondant Oiplomatilı 
R•aeteıl bat makaleılnde 

ı\111erlkaoın harici ılyaaelly· 
le rneıgul olmaktadır. Bu 
l•zete diyor ki: 

• 
0 

Amerlkada ıulhun korun 
lllaıı ar~uıu yalnız demok· 
rat devletlere maledllmek iı 
te11ı1or ve cebir ıiyaeetı de 
derrıolcrat olmıyanlara yük 
letlhyor. 

nln bu neırlyah ıulh içinde 
bir tlinıharpten baıka bir 
ıey değtldır Bu neırlyat 

Amerika efkarıumumiyeal 

için de çok muzurdur. Şu 

raıını da kaydedelim ki, 
Amerika hariciye nazırı bu 

makaleyi tasvip etmlt deill · 
dır. Fakat bu ıibi mdi tef· 

ılrlerln önüne 1reçmek için 

Varıova, 28 lA A.) - Po 
lonya erkanıharbtye reisi 
General Staeyovlç bugün öi 
leden ıonra Nlga, Tallın ve 
lfens\ogfona gitmek üzere 
V arıovadan hareket etmiı 
tir . 

Polonya erkinıharblye 
relılnlo ziyareti 55 gün ka 
dar ıürecek ve Polonya ile 
Baltık devletleri arasında 
ılyaı1 ve asri teırtklmeıa · 

iye müteallik meselel~r gö · 
rüıülecektir . 

Roma, 28 (Radyo) - Jur- 1 
nale Dıtalya gazeteıl, Cum· 
hurJyetçl ispanyanın loıllte· 
re ile Franıaya Termit o\. 
duğu son notadan bahlıle 
bir makale yazmıı ve Bar 
uloa h6k6metlnln rlcat et 
tlilnt kaydettikten ıonra ıu 
mutaleayı yürütmüıtür: 

Kızıl lıpanya, Mili.no, 
Venedtk ve belki de Roma 
ıehtrlerlnl tayarelerle bom
bardıman etmeie karar ver· 
mitti, fakat, gerek lnaıltere 
ve ıerekıe Franıa tarafı•· 
dan yapılan tazyık derhal 
miie11tr olmuı ve taarruz 
planları akım kalmııtır. 

Nafıa 

Varıova, 28 (Radyo) -
Polonyada yapılacak otomo 
bil yarıılarına 600 otomobil 

girecektir. Bunlardan 26 sı· 

nm Alman olması, antren· 

man l:ahaneaiyle Almanların 
cenup hududlarında yol, 
köprü veaalr tedkik edecek 
lerl ıüpheatnl uyandırmıttır. 
Hükumet, yarııı tertip eden· 
lere bu m<ihtm meıeleye 

karıı tedbir almalarını bil 
dirmlıtlr 

Amerika hariciye nazırı 
llaelbuz thtıllfların ıulh yo 
luyla halli için aynı hlllerle 
llıGteha1111, yani demokratik 
de~letlerle ltblrltil ederek 
111•11evi kudretini kullanma 
la imade oldufunu ıöyle · 
l:lıek ıuretiyle sarth bir ha· 
'•lıet hattı çlzmlıUr Bu, va· 
tlJeU her halde bitaraf ola· 
'•le ıörmek değlld ı r. 

Amerika hariciye nazırının 

ılyaaetl hariciye hakkındaki 

ftldrlerl de ha açıkca izhar 

etmesi lizımdır Akıl takdir 
de Amerika devlet adamla-

rım da kendilerine sulhçu 
diye ve fakat harbi körük-

liyenlerio arasında görmek 
iktiza eder ,, 

lspa yadaki Kargaşa
hklar Ve Dünya Sulhu .. 

l Dtter taraftan Nevyork 
it •Jmiı 1razeteıl de Amerl. 
h •rı nıenfaatlnln korunması 

•ltluoda hükumetin dilıün· 
celerını hayret edıtecek bir 
ttrzda tehir ediyor Bu ga 

~ete Amerikanın müıtakbel 
Flr harpte Almanyaya kartı 
h ranıa ve lnglltere yanında 
•tbetmeaı liıım geldiilnl, 

çGnkn alnı takdirde kuvvet 
lııuvazeneıinln bozulacağını 
hıa1or. 

Bı1ık demokrat ıazeteıl· 

Macaristanda 

Yahudiler için ~ir ~anun. 
Budapeıte, 28 (Radyo) -

Y ahudller hakkındaki kanun 
bugün lntııar etmtıttr. 

Bu kanuna göre, Yahudi 
lerden avukat, doktor ve mü
hendlı olanletr, İf görebil 
mek için bük6metten vesi 
ka alacaklardır 

Y ahudı esnafa gelince; 
bunların ancak yilıde ylr 
mlıl it 16rebtlecekttr. 

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

<<Avrupa, kanımazhk politikasm~an inhiraf elliği tık· 
dirde sulh için sıliıeı yolu yoktur.)) 

'"İıpaoya meıelelerl günün 
politıkuının en tik planını 
ıual ediyor ve bunların bey 
nelmılel vaziyete her za· 
manktnden fazla hiklm ol 
duklarma kanaat ediliyor 
General Franko kuvvetleri 
nln Keatellon mıntakaaında 

kazandıkları muvaffakıyetler 

yeni yeni ukeri ufuklar 
açıyor, ıu ıuretle ki, bu mu · 
vaff aldyetler naayonallıtlerln 

yükaek kumanda heyetine, 
ön<imüzdekl hafta için Va 
lanılya iltlkamettnde kuv
vetli bfr taarruz tasavvurun 
da bulunmağa imkan veri 
yor. 

Bay Nevil Çemberliyn 
( 14 haziran ) avam ka· 
marasında, lngilfz ticaret 
gemilerinin lıpanyol karasu· 
larında maruz kalmıı ol 
(Sonu 9çGncü ıayf ada) 

Kızıl lıpanya böyle bir 
harekete kalkıımıı olaaydı, 
zaten hazır olan balyanın 
mülhit bir mukabeleıinl gö 
recek ve Avrupada yeni 

hldlıelerln zuhuruna sebep 
olacaktı O takdirde İtalya 
ya hiçbir meıullyet tevec· 
cüh etmf yecekti . 

Pett Parazlyen gazeteıi 

de, Cumhuriyetçi İıpanya -
oın, Moıkovadan aldığı ta· 
ltmat üzerine böyle bir te

tebbüıe teve11ül ettljlnl 
kaydeylemektedlr 

Porlı, 28 (Radyo) - İtal 
ya hükumeti; Cumhuriyetçi 

İıpanyaya bir nota vermlı 
ve Mayorka aduına vuku 

bulacak her tecavüzü ltal 
yan topraklarına kartı ya -
pılmıı eıbı telakkl edeceği· 

ni blldtrmlttlr. 

Bundan bahtele uzun ma

kaleler yazan Artı ıazete

lerlyle L o n d r a d a çıkan 

Star mecmua11; İtalyanın 
vermtı olduğu ıözden nii-

kiil ettlflnl ve btliklı, lı
panya topraklarında eözü 

olduğunu kaydetmektedir· 
ler . 

F ranıız ıuetelerl huliıa· 
tan ıunları yazıyorlar : 

"Mayorka ada11, lıpanya· 
ya aittir. Binaenaleyh hal. 

yanın bu ada ile hiçbir all· 
kası olmamak llzımıeUr. 

Halbuki, halyan matbuatı
nın verdiği haberlere ıöre, 
Cumhuriyetçi lıpanya1a ve· 
rllen nota, ltalyanın tıpan . 
ya için lıtlll fikirlerini beı· 
ledtjlnl eôatermektedlrler. " 

Matbuat Kanununda 
Yapılacak Değişiklik .. 

lJ Şıikrti Kaya 
Madde 1 ~ 1881 Seyılı 

matbuat kanununun 5 mad 
deı l aıaRıda · yazılı ıekllde 

değlftlrll mittir: 

Madde 9 - Gündelik ve 
ya mevkut gazete ve mec. 

mua çırkarmak iıtıyenlu 
.razete ve mecmuanın çıka

rılacağı yerin en büyük mül
ki ye amirine aıağıdakı lıte· 
ntlen malumatı havi tmza · 
larıle bir beyanname vere 
rek rubıatname almağa 
mecburdurlar: 

A) Gazete veya mecmua· 
nan ndı , 

8) Gazele veya mecmua
nhiblnln adı . ıanı, tabllyett, 
tahııl dereceai ve mua~ele 
merkezi olan it ve ev adre 
ıi , 

C) Varea baımuharrlrin , 

umumi müdürün yazı itleri 
müdürünün adı, ıanı, tabii · 

glılnın filen umumi neptya
h idare edeceği, 

E) ~erede yazılıp idare 
edllecejt, nerede ba11lacıiı 
ve ba11lacağı matbaa ve 
matbaacının adı ve ıanı, 

F) Siyaıi olup olmadıiı, 
G) Ne vakitlerde çıkara 

lacaiı, 

H) Hanıı dillerde çıkarı· 
lacıiı, 

1) Sermayeyi tedarik ed
enler baıkaları lıe onların 
hepılnln ve ıermaye kanun 
datrealndc kurulmut bir tir· 
kete ait lıe ıtrket mukave
leoameıloln ulı Yeya taı· 
dikli ıurettle beraber tlrlre · 
tin idare meclislnln tetktl 
veya tlrketl temıll eden 
kimıelerln adı, aanı, memle· 
keti, it ve ev adreılerl ve 
tabiiyeti, 

K) Gazete veya mecmua 
bir cemiyete aid lıe nlzamna. 
menin tıudiklt ıuretlle ıdara 
heyetini teıktl edenlerin adı, 
sanı, memleketi, it ve ev 
adreat . 

Beyanname muhteviyatın· 
da huıl olacak deiltlklikle· 
rJn vukuundan üç gün zar· 
fında bıldırllmeal lazımdır . 

Beyanname vererek ruh
( Sonu lklnd ıa7f ada ) 



Matbuat Ka u nda 
Yapılacak Değişiklik .. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
ıatname almıı olanlara bu 
kanunda ıazete veya mec· 
muanın ııahtbl denlleblltr. 

Styaıi gazete •eya mec
mua çıkaracakların nüfuıu 

elli bin ve daha ataiı olan 
yerlerde bet yüz, elll bin 
den yllz bine kadar olan 
yerlerde bin, yüz binden 
7ukarı olan yerlerde bet 
bin llrahk bir mtlU banka
nıa kef aleUnl havi teminat 
m lltubu vermeleri 1 aımdır, 

u t mlna t matbuat ıuç · 

l rınd a dula11 hOkmoluoan 
para ceıalarlle aazete Hhl· 
binden batk bilumum mGı· 
tabdemler ile baıım Ocretl 
ve kliıt bedeli için lmtlyazh 
karıılak olup bu ıebeplerle 
ekıllecek teminat tamam 
lanmadıkça o ıazete veya 
mecmua netredılemez. 

Teminat mektubu veren 
banka, yukarıkl fıkrada ya· 
zıla hak ıahlplerlnln müra
caatlarında mabaHJn en bü 
yük mülkl7e amirine üç 
ıün içinde malumat verme· 
fe mecburdur. 

Madde 21 - Her gazete 
•e mecmuanın istihdam 
edeceil muhbir, muhabir, 
muharrir, re11am, fotofraf· 
çı, muıabhıh ve idare mü· 
dürü ile idare haricinden 
abone kaydına •eya tlln al
mafa memur olanların iıim· 
lerlnl mahallin en bQyük 
mGllılye memuruna bildirir · 
ler. 

Bunların 12 ncl maddede 
yazılı suçlardan biriyle mah
k6m bulunmaması ve ıul 

töhret eıbabandan olmama. 
Jarı ve 21 yatını bltlrmlt 
bulunmaları ıarthr. Muıah
bıhden ıayrl yukanda yazı
la dtfer müstahdemlerin men· 
ıup oldukla" gazete •eya 
mecmuadan veril mit ve ma -
hallın en büyük mQlklye 
imlrllflnce ta1dık olunmut 
hü•lyet varakalarını hamil 
olmalara tarttır . Bu madde 
hilafına hareket edenler ve 
bunları lıUhdam eden gaze 
te ve mecmua aahtplert 
T6rk ceza kanununun 5~6 
ncı maddesi mucibince ce 
zalandmlır Kanuni bir ma
ni yokken beyannamelerin· 
de bıldırdlklerl fntrıar dev 
lertnl ardı ııra ve m6ker 
rer bet defa geciktikten ıa 
zate ve mecmua namına 

idarehane haricinde abone 
kaydı için verilen hüviyet 
vealkHı geri ahnır . 

Bu madde hükmü gazele 
ve mecmualardan muayyen 
telif hakkı almayan yardım 
cı mubarlrler hakkında mec· 
buri deflldır. 

Madde 27 - · Her gazete 
veya mecmuanın neırtyatın· 

dao doian meıult7el umumi 
neırlyata fılen idare eden 
zat ile bu ıazete veya mec · 
mua sahibine aittir. 

Muharrirler kendi imzala· 
rını tatıyan yazılardan ve 
r..!11amlar lmzalariyle çıkan 
reaımlerdea dolayı gazete 
ıahıbı ve umumi netrlyata 
idare edenle birlikte Türk 
ceıı:a kanununun 64 ncü 
maddeıl mucibince terlk ıa· 
yılarlar. 

· Müıtear nam ile veya 
tmıaıız ve remizli fmza He 
lotltar eden yazılar muha-

rlrlerlnln hüvfyetlerfnl ma · 
hallin en büyük mülkiye 
amiri veya cumhuriyet müd· 
delumumiıl her iıteğl za· 
man ıazete veya mecmua 
nın sahiplerinden ve umu· 
mi netrlyatı idare edenler· 
den ıora bilirler. 

lıtenllen bu malümata ver· 
mezler veya yalnıt o lar k 
verirlerse aazete veya mtc .. 
mua lnUtar etmekte bulun· 
duf\I takdirde mahkemeden 
alınacak karcrl k p tıhr 

v neırtyatı m hlyetloe 8· 
re yapıl calr k nunt ta ip 
h rlç olarak bundan dolayı 

3 aydan elrılk olmamak Oze· 
re haplı cezaalyle cezalan· 
dırıhrlar . 

Şu kadar ki, takı batyapıl. 

madan ev•el lıtenllen ma -
lumat blldlrllecek olursa le· 
rettüp edecek cezanın dötte 
üç(i ve takibat una11nda 
bildirilirse yarısı lndtrlllr . 

Muhbir ve muharlrler ve 
yazı itleri müdürü tunl et· 
ttkleri veya uılıız olduğunu 
bildikleri haberlerin neırln

den doğacak suçlardan me· 
ıul olup gazete veya mec· 

muanın sahibiyle umumi neı 
rlyatını idare eden klmıe de 
Türk ceza kanununun 65 
ncı maddeıl mucibince müı 
terek ıayılırlar . 

Madde 28 - Memleket 
dahil ve haricindeki intihar 
•akalarlyle okullarda ve fa · 
külte ve enstitülerde dlılpll· 
ol bozacak mahiyetteki va 
kalara gazetenin tntl§ar etti· 
ğl mahallin en büyük mili -
kiye amirinden mezuniyet 
almak11zın netretmek mem · 
nudur. 

lntıhar edenlerin Ye tnti 
hara teıebbüı eyllyenlerio 
vakaya tealhik eden resim · 
lerl ba11lmaz Şu kadar ki, 
yukarıkl fıkrada yazılı me· 
zunlyet verilirken bunların 

diğer reı lmlerloln buılmuı· 
na da men edebilirler . 

intihar vakalaranı baıka 
bir gazeteden tktlbaı tle neı 
reden gazete için mezuniyet 
almaja lüzum yoktur. 

Yabancı bir memlekette 
çıkan gazetelerden iktibas 
ıureUle intihar vakalarının 

neırl için de birinci fıkrada 
yazıla mezuniyetin alınması 

llzımdır. 

Bu madde hüktr üne ay· 
karı hareket edenler bir 
haftadan btr seneye l adar 
hafif haplı ve 25 liradan 200 
liraya kadar hafif para ce
zuiyle cezalandmlırlar. 

Madde 54 - Matbuala r 
vuıtu\yle ltlenllen ıuçlar 
aleyhine altı ay içinde açıl 
mıyan davalar lıtlma olu . 
namaz. 

Muvakkat madde: A -
Bu kanunun meriyete ıtrd l· 

il tarihte lnttııır etmekte 
buluoan ıazete ve mecmu· 
alar altı ay içinde vaziyet· 
lerlnl 9 ve 21 ncl maddeler 
hükümlerine tevflka mec· 
burdurlar 

Madde: 2 - 2001 Sayıla 
6 6.9J2 tarıhll kanun mül· 
gadır . 

Madde: 3 - Bu kanun 
neırt tarihinden muteberdir. 

Madde: 4 - Bu ka nunun 
hGkümlerlnl totblka lcr Ve 
klllerl Heyeti memurdur. 
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Belediyelerce 
Yapılacak 
istikraz. 

iç Bakanlık muhtelif be
lediyelerin ıehlr ve ka1aba 
l arını imar etmek huıu· 

ıund ki istikraz müracut 
larım tedk tk etmektedir. 

Son iki ay içinde Ayd ın 

belediyeılnln u proj eni için 

106 374 lir , Mudurnu b 1 
diyHlnlo elektrik proje l iç 
ın 20, 168 liral ı k . Çankırı 
beledlyeılnln elektrlk proje· 
ıl için 40 000 ltralık, Antep 
beledlyeatnlo ıu projeıl için 
241.683 lirala le, Konya J:>ele 
diye.inin muhtelif imar it 
lerl için 90 000 lira lık, Mar 
din beledfyealnln elektrik 
projeıl için 23.000 liralık, 

Nıkaar beledlyeıinln muhte· 
lıf imar itleri için l 2 OJO 
liralık lıtikraz talepleri iç 
Bakanlıkça kabul edllmlf 
ve bu belediyeler talep et
Ulderl miktarda belediyeler 
bankasından istikrazda bu· 
luomutlardır. Saray beledl 
yeılnln 10.000 liralık su 
projesi için yapacajı htlk 
raz talebinin tedkikl de bu
günlerde iç - Bakanlıkça te · 
kemmül ettirilecektir. 
~-

Vilayet bütcelerinde yapı-
lacak müna~alaler. 

Buıusl ldarel r bütcele
rinde ihtiyat tahılıatından 

diğer tertiplere yapılan mü· 
nakalelerln de mahiyet iti· 
bari le diğerlerinden farkı 

olmadıjından bunların da 
bütce komisyonu karan ve 
icra Vekilleri Heyetinin t&1· 
diki ile yapılma11 kararlaı · 

mattır . 

----'i'i:G:ır---

H ar ıç ten 
Gelecek 
Makineler 

lktlut VekAleti, tetvlkl 
ıanayl kanunundan istifa. 
deyle hariçten memleketi
mize ithal edılen makineler 
hakkaoda mühim bir karar 
verm lıttr . Malüm olduiu 
üzere timdi ye kadar bu ka· 
nun mucibince herkes ha. 
rlçten kayıtsız olarak istedi· 
il kadar makine p.etlrtebill · 
yordu Halbuki yapılan ted· 
kıkler bu ıuretle memleke· 
te ıokulan makinelerden 
bu gün yüzde altmııının ıh 
tiyaç fazlalığı yüz.ünden it· 
lemez bir halde kaldıfını 

göıtermlıtır . Vekalet bu va 
ztyet karı ıııoda makine ltha· 
latmı tahdıd etmlye karar 

vermtıUr . Huırlaoao proje 
Meclise ıe\·kedilmek üzere· 
dır . Buodan sonra makine 
lthalita yapocaklar lktııat 
Vekaletinden müsaade almı· 
ya mecbur tutulacaklardır . 

Kirazpınar töyün~en k çı
nlan kız. 

Savattepenin Kirazpanar 
köyünden lbrahlnı kızı 16 
yatlarında Cemileyi bu 
köyden H Iıl oğ lu Ahmet 
adında birisi kaçırmıotır . 

Suçlu yakalanmııtır 

' -HİR HABERLERİ 
'!'~ -~-! • • • • •• • • 

Korucu ile Kaçakçılar 
Arasında Musademe .. 
iki Kacakcı Tütünleri Verme-, , 
mek icin Silahla Mukabelede , 

Bulundular. 
Çağı m biP köyünde ka-

ç tOtOn yOınnd o bir ko 
rucu il ~ k~ıl r r ıuıd• 
tlddetlt bir muıademe ol• 
muttur. 

Bu nahiyenin Aıl ıhantepe· 
cık köyü korucuıu Klmtl; bazı 
k imseler tarafından, bu köy
den Halil oğlu Ahmedin 
koyun ajıla civarında toprak 
içine kaçak yaprak tütün 
ıaklanıldığını haber almııhr . 

Korucu tar1f edilen yere 
gltmtı v~ toprağı btr metre 

kadar kazdıktan ıonra tütünleri 
meydana çıkarmıttır. Koru
cu Kamil tütünlert getirece
ği ıırada bu kaçak tütünle 
rin sahibi oldukları anlaıı · 

lan Kepıüdün Eıeler köyün 
den Battal adında blrtıl ile 
lımall ollu Ômer yanına gel-

mıeler ve tiıtünlert götOrmek 
ih~ere bulunan korucuya ma 
nl olm , eh den aorla tO· 
tOnlerl lmak lıtemıılerdlr . 

Korucu vermeyince iki ta· 
rafta da asabiyet artmıı •• 
Ömer tabancaaını çekerek 
korucuya atet etmele bat· 
lamııtır . Korucu da derhal 
mukabelede bulunmuı ve 
böylece iki taraf araaında 
bu muaademe korkunç bir 
tekilde devam etmlıttr. 

Nihayet lcaça&ıcılar; ıllih ıeı
lerl üzerine vaka yerine ko· 
tacak olan köylüler tarafın 
dan yakalanacaklarını an · 
layanca kaçmafa batlamıı · 
lartlır. 

Vaka jandarmaya haber 
verllmft, ıuçlulardan Ômer 
yakalanmııhr, diğeri de aran· 
maktadır. 

Eşya Parasını · Dikkatler: 

Vermiş mi, Göze Batan 
Vermemiş mi? Bazı Yazılar. 
Narlıdere köyünden Ah 

oğlu Nuri, bakkal Hakkının 
dükklmndan bazı ety l ıa · 
tan aldıktan ıonra çıkıp git · 
mek lltemtttlr. 

Bakkal, aattığı eoanan pa· 
raaını isteyince Nuri: 

- Parayı verdlmya .. 
Cevabı ıle daha evvel eı 

ya para11m verdljlnl tddla 
etmlttlr. 

Alıcı ıle satıcı bir türlü 
anlatamamıı ve tı , dükkan 
aahtblnln ılkayetl üzerine 
pollıe akıettiğlnden tahkika· 
ta baılanılmııtır . 

Bir Vahanın 
Tahkikatı. 

loönü mahalleılnden Azı 
me ve Makbule adında iki 
kadının bir çocukla birlikte 
yağmur dua11na çıktıkları 

ıddtaalle haklaranda tahkt · 
kata batlandıfını yazmıttık. 
Bu kadınlardan Makbulenin 
bu •aka ile alakuı bulun· 
madığı Ye Azime hakkında 

takibata devam edilmekte 
olduğu öjrentlmittlr. 

Bir öğretmen tef at elli. 
Bürhaniyenln Karaaf aç 

köyü okulu öğretmeni B 
A il F aklr loceoğlunun ve · 
fal eltlflni tee11ürle haber 
aldık . 

Vilayet öğretmenlerinin 

bu ders ıeneıl lçtnde ölen 
öğretmen ailelerine yardım 

etmek üzere kurdukları yar· 
dım undıiı tarafından mer 
bumun tlealne ve çocuk 
larına nakden · yardım 
da bulunulmu ve para Bür 
han lyeye gönderllmlttlr . 
Bır uzvunu kaybeden kül · 

tür ati inin cılarım payl" 
ıırız . 

Evkafa atd bazı dükkan· 
ların kapı11nda o dük kanın 
nereye- v .. kfedlldlflne dair 
Arap harflerıle yazıla lev· 
balar aıöze çarpmaktadır 

Açıkta bulunan bu yazılar. 
dan ekıerlılnln hiçbir tarihi 

kıymetleri de yoktur. Bu gibi 
yazıların eğer muhafaza11 
lizımıa üz.erlerfnlo münasip 

tekilde örtülmesi, akıl tak 
dırde bOıbütün kaldıralmaıı 

muvafık olur. 

Çocuklarla 
Annelerin 
Kavgaları. 

Kurtulut ma halleılnden 8 
yaılaranda Hayrettin adında 

bir çocukla yedi yaılarında 
F alk adında diğer bir çocuk 
kavga etmlttlr Bu ıırada 
Hayrettin F atkı taıla ıol 

gozu üstünden yara 
lamııtır Oğlunun yaralandı 
ğanı gören çocujun anneıl 

Fatma ıokaja kotornı ve 
llayrettlne birkaç tokat at · 
mıı, bu eınada kavga )'eri 

ne yetiıen Hayretllnln an 
neıl Hatıce de ite karııınca 
it büsbütün büyümüıtür Nı . 

bayet Hatice, Fatmanın atta 
ğı tatla.batından yaralAnmıı · 
tar. 

Her iki taraf hakkında 

da tahkikata glrlıllmlıttr . 

Bir Kıza Yapı· 
lan Çirkin Te .. 

cavüz. 
Durak nabtyeılnln Çal 

kandıl köyünden Alt oğlu 
Ahmedtn kızı 12 yaılarıoda 
Ommü, tarlada çahıırken 

Bira ve Şarap 

Hır yarda kıdehle sıtı
labilıcık. 

Bira ve ıarapların her 
yerde kadehle satılabllecefl • 
hakkında lnhlıarlar umum 
mUdürlOfünden allkadarla · 
r• blr tamim ıönderllmlt 

tir. ~tkör ve terktbtnde faz• 
l• miktarda lıphto bulun• 
mı an mcpubabo kadehi 
tıUmall catı olan mıotaka• 
lar eYYelce kanun ve ka· 
rarnameye ıare hükClmetce 
tayin -.e teıblt edilirdi. Bu 
mıntakaların tayin olunacak 
hududlar dahilinde de ztk· 
rolunan metrubatan kadehle 
1atılma11, kanunun altıncı 
maddesinde sayıla lokanta 
ve emsali yemek ve yiye 
cek satan yerlere lnhlıar 

eylemekte ldt. Şımdlye ka -
dar her nevi içki salacak ba· 
ytlere atd dükkanların ta· 
yln edilen mıntaka hudud· 
ları içinde bulunmuı llzım· 
ıelmekle ldt. 21 4 938 Ta
rihli kararname lla kadehle 
bira •e ıarap ıataılaranıo bu 
tahdit haricinde bırakılmaaı , 

yani bira ile tarabın her lı. 

tenllen yerde ıatalmaaına 

müıaade edtlmeıl kararlaıta 
rılmıtlır . Bundan ıonra ka
dehle bira ve tarap Yeyft 
hut bunlardan yalnız birsin! 
1atmak lıllyenler olduğu 

taktirde bu ıtbller dükkan· 
lara dahilinde olıun olmaıın · 

idarece uıulen alınacak 

resim mukabilinde rubıat 

lezkerealle aalıt yapabile 
ceklerdır . 

TTsJiHıUL RADYOSU j 
2 9 Hızirın 19 3 8 ~arıımbı 

Ôile netrlyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl

ılkt. 12.SO: Ha vadlı. 13.05: 
Plakla Tnrk muıiklıl. 13 30: 
Muhtelif plak neırtyatı . 

Aktam neplyatı: 
l 8 30: Plakla danı muılkl 

ıl. 18.50: Konferanı: Emin· 
önü Halkevl namın.a, Dr. 
Sani Yaver {Çocuklarda bo· 
ğaz butahkları ve takayyü
dat). l 9.2ü: Nezihe Uyar ve 
arkadaıları tarafından Türk 
muılklıl ve halk tarkıları 

19.55: Borsa haberleri 20: 
Saat ayarı: Grenvlç raaat· 
haneıloden naklen, Şehir 

Bandoıu: Bay Cemil ldare
ılnde 20 45: Hava raporu . 
20 48: Ômer Rıza tara 
fından Arapça ıayle"· 

21: T ahıln Kara kut ve ar
kadaıları tarafından Türk 
muıtkiıi ve halk ıarkıları · 
2 t 45: Orkeıtra. 22 ı 5: 
Ajanı haberleri . 22 .30: 
Plakla ıololar, opera ye 

operet parçaları . 22.sO: 
Son haberler ve erteıf ıü 

nün pıoğramı . 
, ___________________ _____., 

bu köyden Şakir oğlu Hu· 
aeylo adında birinin taarru· 
zuna uğramıt ve za•alla kıı 
kendtılnl bu çirkin teca vüı 
den koruyamıyaralr lekel•P 
mtıttr. 

f.IOaeyln yakalaomıı .,,e 
adltyey •erllmltllr. 
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Hukuk Sütunu: "Zeytindağ,, dan Bir Yaprak: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
.. 

Bizim imparatorluk. 
--~ Dr.fiull tdlpltrlmizdtn Falih Rıfkı Alay, birkaç sent 

tuuel " Zeytindağ ,. adlı bir tur rıeşretmişll. Ya:ıczmrı 
görüş kuvutllni ve ktrıdine has olan 1isllib11n1Jn büllin 
gıiztlliklerlni bir arada toplıyan "Ztylirıdağ .. biiyıik bir 
rağbet yörmıi~ ve az zamanda meucudu lükenmişll. Ru 
gıizel tsuln bu defa yaktn ylinlerde ikinci tabı yapıl 

H Ü K 0 M: 
Boşanma Veya Ayrılık. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Pa!Jlt 

85 - mı~tır. • 
138 net madde ( boıanma 

sebeplerinden biri sabit o
lunca hakim, ya boıanmaya 
veya ayrılıfa bOküm tle mü
kelleftir- Da•a yalnız ayrı 

hia dafr lıe boıanmeye hü. 
kQm olunamaz. Dava boıan · 
maya dair olup karı ve koca

sun barıımaları tbtlmall bu 
lundufu takdirde ayr1lıf• 
bBkGm edtlebılır > Bu mad· 
de daha ev•elkt maddelerde 
bıJan olunan boıanma ae. 
bıplerlnden biri ıablt oldu 
lu takdirde hlldmln ya boıan 
maya •e1a ayrıla bakım ıle 
mQlcellef oldufunu bildir · 
mektedtr. Hakim ne gibi ıe 
beplere binaen boıanma1a 

•e ne gibi huıuılarda da ay 
rılıfa bükGm edeceflne dair 
maddef kanuntyede bir tıa 
ret mevcut deillıede zina, 
hayata kaıd •e pek fena 
muamele. akıl haatahiı, terk 
gibi abvıalln tahakkukunda 
boıanmaya karar verilmesi 
lazımdır. Çünkü zina gibi 
efalt ı~nlayı irtikapla hayat 
arkadaıına blyanetllk yapmıı 
•eya canına kaıd ve pek 
fena muamelede bulunmuı 
•eyahut evlllliln tahmil etti 
il vazalfi ifa etmemek mak 
ıadı tle biri diğerini terk et 
rnıı veya tedavlıl gayri ka 
btl hastalığa tutulmuı olan 
kara veya kocanın dıferl ile 
teırtkl hayat etmeel ve bu 
ha yatan ıdaaemeıi için 
hlldmln bir müddet ayrı ya· 
ıamalarıoa tttıbazt kararla 
boıanmalarına hüküm etme
rneaı evlilikten beklenilen 

menf aata mukabil mazarrat 
te•ltd ve bir tarafın hayatı· 
nı tahdit demek olacajından 
artık boıanma kararından 

baıka tarafeyn için menfaat 

tasa•vur olunamaz Şu ka 
dır •ar ki tahakkuk eden 
ah•ali meıluire Q:ıerlne ka -
bahatalz olan taraf af ile 

veya affa mütemayil bulun 

dutu kanaatinin tahaaıulüne 
btnaen bakim evlilik yun
•uu birden yıkmı1arak bir 
IQüddet a1rı yaıamalarına 
kırar verebilir. Maahaza 150 
ncı maddede yazılı oldufu 
•eçhUe iııiktm ıerek boıan 
illa ve gerek ayrılık için ıe· 
bep ıöıterılen hldlıf!leri me 
vcudiyetlerine vicdanen kını 
01nıadıkça ıablt addedemez. 

Ru hidlıeler hakkında 
terek reıen ve gerek tara 
f 
1 
e,oln talebi ile yemin tek 
lf olunamıyecaıı ıtbl , yemin 

~•kamına kaim beyanatta 
ulunulması dahi latenıle 

t'rıez . T arafeyntn bu bapla 
;ePkedecek her türlü ikrar-

~'' hakimi takyit etmez. 
t lktrn beyylnah aerbeıtçe 
•lcdır eder. 

~Undan baıka boıanma -.e 1 d •Jrı ıiın feri hOkümlerine 
d •lr ta raf eyn aruında akde · 

tı~en mukavelit bakimin taa-

t 
ine iktiran etmedikçe mu 

eb 
1 er olmaz. Kanun alle bir· 
~lltnı tahtı ılyanetlne alıp 
tı'~na muhafaıaıını aalahtye· 
~ lıtıne itası sureti ıle hl 

1
11llere tevdi •e bu veçhıle 
11ıaaa,et altana almıı •• ah· 

kimı sabıkadakt ''aldım,,, 

"boıadım,, gibi ciddi ve hattl 
ıayrl ciddi ıözlerle hayatı 

müıterekenin zevaline ve 
bu yu•anın lilettayln · bir 
tek ıö2'1e hemen yıkılıverme. 

ı&ne katty1en müıaade etme• 
Qlfftlr, 
hattl karı ve kocanm bllit · 
Uf ık boıınma talep ve ar 
ıulara da hlklml takyit et· 
mlJerek vereceil hOkmGn 
sabit olan boıanma ıebep 
lerine lıtfnat etmealnt em 
retmlttlr. Karı ve kocanın 

huzuru hA kımJe vaki lk· 
rarlarında bir muvana ıal 
beıl h • uedıldtil taktirde bo· 
ıanma kararı vermtyeceil 
glbl tarafeynin ikrarı ve ge· 
rek gösterilen deliU hakim· 
de kanaatı tamme husulüne 
hadım olmadıkça keza bo 
ıanma kararı ita etmlyebJ 
lir. icabı halde hakim her 
iki tarafın iddiasına muka 
bll gölterdiil ıuhudu iıttma 
etmekte muhtardır. Fakat 
bunda haklı olan taraf ıo 
iddia ve ıubut deltllerinl na· 
zara alır. Haklı olan taraf 
ayrı yaıamak talebinde bu · 
lunur, kabahath taraf da bo 
ıaoma ister ve boıanma ıe 
hepleri de tezahür ehe bile 
hakim boıanmaya d~ğtl hak · 
la olanın talebi veçhi le ay 
rılıia hOkmeder. ~'akat ha 
daıede her ıkt tarafta ka · 
bahatli oldufu ve boıanma 
ıebeplerl de talik talebinde 
bulunanın ıddl&aı veçhtle 
ıabit olduğu taktirde boıan 
malarıoa karar verir. 

- SONU VAR -

K.llapdan aldığmu: bir parçayı aşağıya koyuyoru=: 
' 1Zeyttodai1nın tepesinde vardır. Suriye, Fıltstln ve 

ylm. Lüt denizine ve Gerek Hicazda: 
dallarına bakıyorum Daha - Turk müıünüz? 
ötede, Kırmızı dealzln bft Sua1tnlp bir çok defalar 
tün sol kıyııı, Htcas ve Ye - cevabı: 

men var. Beıınu çe•lrdtflm - EatajfQrullahJ idi 
1'amao Kamamenln kubbeal Bu kıtaları oe mQllemle -

16aüme bahyor ı bura11 Ft keleattrmıı . n de vataqla ı -
llıtlndlr . Daha ıııtıda LOb· tırmııtalr , 
nan varı Suriye ••r, bir ta Oımanh lmparatorlulu bu· 
rafdın Sıven lcenahnı, ralardı , Ocrelllz tarla ve 
6b0r taraftan BHra körfe ıokalı bekçrıı tdı 
zlne kadar çl>ller, ıehtrler Eler medreae ve ıuQrauz· 
ve bepılnln 61t0nde bizim luk devam etmlt ot.aydı . 
bayrafımı:ı.! Ben bu hudut Araphfın Anadoluyu karıla 
suz lmparatorluiun çocutu rına kadar ıtreceilne ıüpbe 
yum. 

Çıplak lsa, Naıırada ma · 
ranıoz çırağı idi: Zeyttnda
iının üstGnden geçtlil za 
man, altında, kendi mala 
bir eıeil vardı . Biz KudOı 
le kirada oturuyoruz Ha -
lepten bu tarafa geçmlyen 
ıey, yalnız Türk kağıdı de
ğil, ne Türkçe ne de Tiirk 
ıeçlyor. 

Ftloranaa ne kadar biz 
den değtlse KudO• de o 
kadar bizim deitldt. Sokak
larda seyyahlar ıibl dolaıı-
yor uz. 

Kamame kilıaeslnln hırlı 

Uyan milletler ara11nda tak· 
ıtm edllmlı olduğunu bilir 
siniz. lçerlılnin her parçaaı 
ve bütün kılısentn her biz 
meli bir · baıka cema 
atındır . Hu cemaatler yal 
nız anahtarı pay edeme 
miılerdi Onun tçln Kama 
me aollhtan bir hocanın 

elindedir Bütün bu kıtalar 
de biz tıte bu bocanın va 

yoktur . 

Bizim emperyalizm. Oı 
manlı emperyalizmi. ıu ana 
fıklr üıtünde kurulmuı bir 
hayal idi: T6rk mlllett ken 
dl baıma devlet yapamaz! 

K.udüı6n en güzel yap111 
Almanların ikinci güzel ya· 
pıaı g~ne onların, en büyük 
yapısı Ruılaran, bütün öte 
ki binalar lnıtlızl~rln, Fran
aızların , hep batka milletle 
rln idi . Gür sakalları baha 
ret kokan Dürziler, Hçları 
örülmoı Yahudiler, etlerl me
ı'nleımtı urban ve entarili 
Araplar, hepıl Türk orduıu 

kanala doiru g iderken, dar 
Suriye ve falııtln kıtaaında 

iki ufa aynlmıı: 
" - Geç yljltlm, geç!..,. 

diyordu. 
Fakat bir avuç fürk, bü

tün kıtavı tuttu 
K.oıkaca çölQ, bina ve 

bahçelerle donattık 

Subayların 
Evlenme 
Yaşları. 

Milli Müdafaa Bakanlıjı, 

subayların evlenme çejları 

hakkında yeni bir kanun 

projeal hazırlamııtır Şimdi 
ye kadar 25 yaımı bttirmiı 
olan ıubay ve aekeri me· 
murlar evlenebiliyor, daha 
küçiik yaıta bulunanlar ev
lenemiyorlardı . Yeot proje 
bu Y•t kaydını kaldırmıı, 
onun yerine rütbeyi •azet
mittlr. Bu projeye göre as 

keri mekteplerde bulunan 
akeri talebeler ile tef men I 
rütbeılnde iki sene kalma· l 
mıı olan ıubay •e askeri 
memurlar ev!enemlyecekler·. I 
dır. Evlenmlı bulunan genç 
ler aekerl mekteplere alına· 
mıyacak ve aekeri memur 
luia alınacakların da evlt 
olup olmadıkları ara ıtırı ta · 
caktır . 

1 zlfeılol yapı yoı uz: Ticaret 
kültiir, çlftcllik, aanayl, bl 
nalar, her ıey Arapların ve 
ya diier devletlerlndtr . Yal
nız jandarma bizim idi; jan 
darma bile defıl, jandarma· 
nın eıvabı, Oımanh saltanatı 

ıon bGrokrat iken, bOrolua 
ıl bile tam · Arap yahud ya 
rı Araptır Türkleımıı hiçbir 
Arap görmedikten baıka , 

Araplaımamıı Türke az rast 

gellJordum. 

Geç kalm ı ıtık . Artık ne 
Suriye, ne de Fllııtın bizim 
idi. Rumeliyi maddeten ne 
kadar kaybetttkıe, buraları 

manen o kadar kaybetmt ı 

tık 

Hır realite hl11I lle d~ğıl, 
bir tarth hhıı ile kendimizi 
zorluyorduk Anadolu bnı 
tanb•t• yapılmak, ıehtrler, 
köyler, ev ve tarla zenıln 

olmak, Türkler tamameu 
garplılatma k ve ıonra da Ha 
lepten Kırmızı denize doğru 
nüfuı, tekntk ve sermaye 
tle taımak !izamdı. Biz be 
Anadoluyu aııp Halep kapı · 
1101 v.arduiumuz zaman um 
ran ve kalabalık görmefe 

---'!lfiır---

Londrada Bir 
Tayare Kazası 

1 
Londra,28 (A.A.) - Don- 1 

kü tayare ıenltklerl eınaamda 
kadın tayarecl Aml Jonıo

nun tayareal fere dOıerek 

parçalanmııtır 

Tayarecl. tayareılnln en 
kazı araeıodao ıal ve ealtm 
olarak çıkarılmııtar 

Arap mtlllyetperverltğlnt 

güden Şamlı Azlmzadeler, 
Konyadan ıelme Kemik Hü 
ıeyln torunları idi; Helebin 
esas f amllyalarının aeılları 
Türklerdı. Oımanlı impara-
torluğunda bütiin ekalliyet 
ler imtiyazla oldukları için 
ve Türk unıuru lmtlyazıız 

olduğu için herhangi bir müı 
lüman ekalliyetin çocuğu 

olmak, Türk olmaktan daha 
faydalı idi . 

Bir Kürt zaptiye çavuıu· 

nun kütüğOnden gelen Ab 
durrahman Paıa, dedesi ve 
baba11 vergi çaldıiı için 
zengin, Araplaımıı olduğu 
için de ayan azası idi Hu 
Abdurrahman pafa, kendi 

topraiınıo tamamını ancak 
harita üıtünde görmüıtür . 

Bırtncl Millet Mecllılnde 
ıertye vekıllıil etmlf . Eıkl 
ıehlrlt bir Tiirk hocaıının 

Türkler ıthl "ve,. demek 
yerine, A r a p 1 er ııbı 

( vua ) dedlifnl bellcl 
heniz unutmamıı olanlar 

batlıyorduk Halep, büyük bir 
ıeblr, Şam büyük bir ıeh1r, 

Beyrut büyük bir ıehlr, Ku 
dü' büyQk bir ıehir idi, 
LObnao havaıı, bize Dobru 
ca havaıtndan yü:a kat daha 
yabancı idi. 

Fakat her yere: 
- Bizim, dl1orduk. 
Şam, evimiz kadar bizim, 

LGbnan bahçemiz kadar bl · 
zlm .. Bu tasarruf ve hüküm 
ht11lnln bize damarımızdaki 
kandan geldlilne ıüphe yok 
!u. 

Ve kendimizi otelciye. lo 
kantacıya. hatta poıta me 
muruna anlatmak için yavaı 
ya•aı Arapça öfrenlyorduk. 
Şamdan kalkan tren,, Me 

dlneye üç gün üç gecede 
ıtder Medineyi bıle bırakaaıı· 
yorduk Medlneılz Türkiye? 
Bu emperyalizmin lntıharı 

demekti. 
Ne Metlıaeet? Bır ıüD ... · 
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lspanyadakiKargaşa
hklar Ve Dünya Sulhü .. 
(Baı tarafı birinci ıayfada ) 
duklan taarruza dair verdi
il beyanat hem lıarıımazlık 
polıtıkuını oldulu gibi mu 
haf aza etmek ve hem de 
~nglllz aancaiiyle seyahat 
eden ticaret gemiluinln hl · 
mayeıinl lmlcin nfsbetindf', 
muhafaza eylemek latlyen 
Londra kablneılnln vaziyeti 
ol 8% çok tenvir dmlıttr. 

Oıjer taraftan, yabancı ıö 

püllGlerln geri çekilmelert 
ve lıpanyol k1tra ve denıı 
hududlarınd bernelm llel 
kontrolun tekrar lhdaaı pil· 
nanı tttlfakla lcabul ettirmek 
ınakaadı1le bıkıp uıanmak · 

1 ıızın mOıalcerede bulunmak 
ta olan , ord Pilmutun, Gmld 
htllfına, bu planı nihai ıuret 
te kabul etmek \bere karıı · 
mazhk komlteılnln ne zaman 
toplanacafını ta yln edeml
yecef 1 anlaıılmııtır 

Gentı lıpanyol h arp ıa
haaıoın cenubu ıarl<I cephe 
si üzerınde cereyan etmek · 
te olan faaliyete dair mev · 
cud o lan bOUin malumat, 
General Aranda kıtaları ta-
raf andan ıon günlerde istih
sal edi len terakkinin ehem-
miyetini t~yld etmektedir 
Yalnız, 'feruelin ıarkında 
tere11üm eden "glp,. tama. 
mlyle keıllmekle kalmamıı, 
fakat naayonallıtler uhtle 
doiru kuvvetli b ir hamle 
tle Kaatellonu fillen lıgel ve 
hatta bu ff'hlrln cenubuna 
dojru tlerlemltlerdlr . Belli· 
dır ki Valinılyanın f etht ıe 
neral f ranko kuvvetlerinin 
baılıca hedefi olmakta. an
cak bu hedefe çabucak va 
rılabileceflnl ıöylemek he · 
nüz mevıimılı sayılmakta 
dır . Fılvakl, Cumhuriyetçi 

lerln, yaln ız bazı hükumet 
datrelelerlnln bulundukları 

delil, Madrıdle olan bütün 
mGnakalcve hakim bulunan 
bu birinci derecede mühim 
merkezi müdafaa için ümld 
ıizce bir gayrette düıünmek 
için her ıey müaaiddlr . Va
linılya nasyonalistler tarafın 

ı i• ıeç~cek bir kıtayı selim 
lamaia lnmlıtık . Tren var · 
ken, Adanadanberl yayan 
yürümekte id iler. Üç bin 
kadar zayıf, ıoluk, ve üıtii 
baıı yıpranmıı TGrk çocuğu 
yorıun argın önümüzden 
geçtiler. Biliyor muıunuz, 
nereye gidiyorlardı? Aden~! 

Hamtdin mıaraını hatırlı 
yorum: 

Nereye gitmek btlyor? 
- Ademe! 
Mısırı fethe çıkan Cemal 

Paıa , K.udüıde, Şamda , Lüb 
nanda, Beyrutta ve flaleple 
oturdufu zaman, bir ltıa l 
ordusunun kumandanı gibi 
bir ıeydl. Zeyttndağının üs 
tündeki Alman yurdunda 
biz, de.enin üstüne merdi 
•enle tırmanmağa uğraıan 
Avuıturyalt zabit otomobi · 
lındeo ürken hecin, hec ınden 
ürken Ml\car atı, k"nalı ıeç 
mek için Tabariye gölünde 
tulum idmanı yapan Sivaalı 
nefer ve bir boiuk Arap 
seıı: 

- Felyahya! 
... imparatorlukların sa· 

nah müıtemleke ve milliyet 
lerl tıletmekttr Oımanh im 
paratorluğu, l'rakyadan Er 
zuruma doiru, koca gövde· 
ılol yan yatarmıı, memeleri 
ol müıtemleke ve mtll•yet 
lerlo ağızlarına tesllm etmtı 
arhk sütQ kanı tle karııık 

emtlen blr ••imal idi .,, 

dao lıgal edildiil zaman 
Madrldln ve Generol Mıyaj!l 
uli kuvvetinin faıe ve mal 
zeme ihtlyacmı temin etmek 
bugOokünden fazla ıüçleıe -

cek, zira bu takdirde yalnız 
cenubu ıarki limu nları ve 
huıuıly l e Alt~ante ve kar
tacacen limanlarından yapıl· 
malı iktiza edecektir, Şu 
halde, Valinılyaya karıı 

yap ı lacak olan hareketlerin 
önümüıdelcı aylarda , pay 
tahtın mukadderlnl ta yln @t 
meal ve bunun oeticeat pl"
rakda mllcadelenın ıart\ arı · 
na altOıt edip thttl&fto al 
ha1et1nl tecil eylem11I mOm• 
kGndQr. 

Bu eanadı, lıpanyol an· 
laımazlafının beynelmilel ba· 
lumdan sebep olabılecefl 
thtllitları szkiinetle ve ıofuk 
kanlılıkla karıılam11k ıerek
tlr Bay Çemberllvnın lngl· 
l ı z kamoyunca pek huıuıl 

bir dıkkatle takip edilmekte 
bulunan meıeleler hakkın 

dakt beyanata, vaziyetin aca 
ip surette nazik safhaları 

bulunduğunu lcafı derecede 
fııbat etmektedir. İıpanyol 
lımantarında bu1unan bitaraf 
mı l l etlere atd ticaret gemi 
lerln!n havadan bombardı · 
manı bevnf'lmllel hukuk ba
kımından kabule ıayan de 
ilidir . lhtilif halinde bulu· 
nan memleketin kara ıula -
rına giren ticaret ıemtlerl · 
nln kendi klr ve :ıardaları · 

na olarak bu harekette bu 
lundukları dofru olıa dahi 
önceden haber vermeksizin 
ve mürettebata da keodt . 
lulnl emnlyde almaları için 
her türlü kolaylıkları ıöı· 

termekılzln taarruz edip bu 
gemileri tahrip etmeie 
de kimsenin h a k k ı 
olmadıfı muhakkaktır. fe· 
ilkel ıuodadır ki. hava har· 
binin bugünkü tAlbikah ha
sebiyl~ beynelmilel hukukun 
bütün prenı l plerlne riayet 
etmek de ıüçtQr, zira tama
mlyle yeni usuller bahse 
mevzudur ve nuyonaliıtler 
emrtndelcl bava kuvvetleri-
nin Cumhuriyetçilere ıilih 
ve cephane teminine her ıu 

retle mani olmağ" ıayret 
etmekte o ldukları lspanya-
nm Akdeniz kıyılarında fU 
anda hava J' otlariyle lnktıaf 
e tmekte olan harekatın da 
muebakı yoktur Bu tehlıke· 
yl önlemek üzere lnelltz ga· 
zetelerlrıce yapılmakta olan 
telkinleri ancak büyiik bir 
ihtiyatla karıılamak lazım 

dır. logi1tere hü ~ umetl me
selP.yl iy ice tedkik etmlt ve 
zan edlltr ki, ml ılt tle muka · 

belenin. iıtıhdaf olunan ıa 
yeye de erlıtlrmekılzln cıd 

di tehlikeleri mucip olacaiı 
neticesine varmııtar. Tabii 
d ir ki, kuvvete müracaat, 
İngiltere hükümetlnln ciddi 
yetle takip etmek lıtediil 
tara faızlık ve karıımazhk 

politıkaal ile uzleıtmlamaz . 
Hal edilmek tktı:ıa eden po· 
htıka, - Avrupa sulhuoun 
yükıek menfaatleri huebtyle 
idame edtlmelc lazım ıelen 
karıımazhk polıttkaıından 

•az geçmekılzln - Brltanya 
ticaret aemllerlnl lspanyol 
kara ıularında himaye et
mek keyfiyetidir 

Bay Çemberllyn, hükiim•· 
tinin tlmdıkt halde tedkik 
etmekte oldufu iki telkini 
dikkate almııtır: 811nlardan 
biri, bazı lıpanyo1 llm"\n1

" 

(ilLtfon nyhyı evlrfofz 
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rmda bitaraf gemiler için 
bir emniyet mmtakası ihdas 
etmektir. Bizzat Burgoı hü· 
kumetl tarafmdan yapılmıı 

olan ikinci telk in ise tabii 

Vilayet Makamından: 
Baytar daireelne m(babaka imtihanıle 49 ltra ücretle 

bir depo ve ayniyat lcitlbJ ahnacakhr. 
Memurin kanunu hükümlerine göre ıeraltl laztmeyl 

haiz olanların müsabaka gQnQ olan 8 7 938 tarihine milıa· 
dtf cuma gününden bir ı<in evvel bilcümle veıaıktle btr
lıkte Ylliyet baytar müdürl6lüne müracaat edip imtihan 
numaralarını almaları llln olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kaza.aı: Köyü: 
Balıkesir Ereama 

Cinıl: 

Dükkln 

Hududu: 
Sajı ve arkası Ha · 
tip oğlu Süleyman 
hanesi ve ahırı, ıo · 
lu ve 6nü yol ile 

mahdut. 
Evsafı ıalreıt yukarıda yazılı dükkln Ergama köyGnün 

köy camii vakfandan bulunmasından Vakıflar Umum Mü· 
dürlOğünün 20 / 5 / 1936 tarih ve 184785 / 226 sayılı 1a
z11lle alınan mezuniyet üzerine vakfı namına tescil talep 
edildiğinden bu yerin mülkiyeti hakkında hır hak iddia-

• 11nda bulunanlar vana 10 / 7 / 938 tarihinde mahalline 
tahkik memuru gönderileceğinden gOnünden evvel Tapu 
Slcll Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura 
müracaatları illa oluaur. 

Balıkesir Tapu Sıcil 
Muhafızlığından: 

Kazası: Mevkii: Cınsı : 

Balıkeılr Hamamhkuyu Tarla 

Nam Değirmen önü 

Hududu: 
Doğu vereıeden 

Fatma hl11eslne 
kalan tarla iken 
ıtmdl Hüseyin oi
lu Ahmet tarlası , 

bah Sandıkçı oğ 
lu Mustafa tarla· 
11, poyraz Yakup 
oğlu Y akup ve· 
reseıl tarlası, kıb 

lesi yol. 
Evsafı saireıl yukarada yazılı tarlanın sahlbi 1306 tarih 

ve 48 · 49 numaralı tapu ıenedlle Y akup kızı Cemilenin 
mali iken 1336 yılında ölümile miruı oğlu Haaan ve kız 
lan Fatma ve Hüsniyeyi terk edip bunlar validelerinin ve· 
falını müteakip aralarında yaptıkları tefrik ve taksimde 
bu tarl nın hududunda kalan Fatma payı tescil edilirken 
müfrez nmtnh k111m tescil harici bırakılarak yalnız hudut 
ta lıml yazılmak suretile kalmııtır Bukere bu kmm 
Hüsniye namına teıc ll ettirileceğinden bu yerin mülkiyeti 
hakkında bir hak iddiasında bulunanlar varsa 10 6 1938 
tarihine müaadıf pazar günü mahalline memur gönderile 
cektir . Gününden evvel tapu sicil muhafızlığına veya ıü · 
nCinde mahalline gelecek memura müracaatlara ilin olu 
nur. 

1ÜRKD1L1 

Köy hayvanatının otladıkları yerlerde otlamak üzere 
köyOn ortamalı olan ve köylünün ihtiyacından fazla bulu 
nan otlaklJe beı ay mOddetlelcara veri mek ii _ıere 16 6·938 
tarihinden tubaren ı5 giln müddetle artırmaya konul 
muıtur. Jhaleai 1 7 938 cuma günü öiJeden ıonra köy he 
yet odasında yapılacaktır. lcar bedeli ikt takıllle ödene-
cekttr . 4 - J -180 

Balıkesir Beledi)'e 
Riyasetinden: 

Y eıllll camii kar1111nda belediyeye ald 51 numaralı dOk· 
kan temliken satılmak üzere 17 6 938 tarihinden itibaren 
15 eün müddetle müzayedeye çıkarılmııhr . ihalesi ı-7 938 
cuma günü Hal 15 de beled•ye encümeninde yapılacaktır. 

raltplerln kanuni dlpozltolarını beledıyeye yatırmaları 
ve fazla malümat almak lstlyenlerln belediyeye miiraca · 
atları ilin olunur. l - 4 - l 81 

Balıke$ir inhisarlar 
başmüdürlüğünde11: 

Gönen inhisarlar anbarlarından Bandırma inhisarlar an· 
bar larına kabili tezyit ve tenkiı olmak üzere ve kamyon 
la nakledilecek (90.000) ktlo yaprak tülünlertri nakli · ı 1 ı 

17 6 938 ıününden itibaren 20 gün müd detle açık eksilt 
meye konulmuıtur . 

lıteklllerin 6 7.938 tarihine tesadüf eden çarıamba gü· 
nü saat 15 ıe kadar Bat.keıtr, Bandarma ve Gönen lnhl 
aarlarana müracaatları. 4 - 1 192 
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