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Kamutay Dün Af Kanu

nunu Kabul Etti. 
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BüyükMilletMeclisinde TarihiVeHeyecanlıBirGün 
~ -

Başvekil Mühim Bir Nutukla HükQmetin iç VeDış Siyasetini Açıkladllar. 
"Halay Türktiir Ve 'fiirk Kalacaktır.,, lr ............................................... , 

"Dersimde HükUmetin lslahat Proğramı Vü- ~ Kamaı~st Rejimin ~ 
rümektedir.,, Dersimliler Ne istiyorlar? i Eşs=iz=A:~:e=n=aphğı ~ 

i Şiddetli Münakaşalardan ! 
i Sonra Kamutay Dün Af i 
! Kanununu Kabul Etti. ! 

• 
Hükiimet ltimad Reyi Aldı. 

Bayak Millet Meclisi Hakumete Takdirlerini Bildirdi. Ve Mil
li Dava için istediğı Geniş Salahiyeti ittifakla Verdi. Celal 

Bayar, Hatay işinin Şimdiki Halde MiJsaid Bir Hava 
içinde Devam Ettiğini de ilave Etti. 

---------------------.!-------------:..----------=;....--.._ ..... _......_....,._... .............. ~,..,,,.,.~=======..:;..;;._ 
•••••••••••••••••••••••••• • • ! Kamutayın : 

• • 
Ankara, 29 ( Huıuıi) - lerfnden birini ya,amııtır . 

8QyQk Millet Mecllıl bu- Söz alan birçok hatipler 
a6nden tttbaren yaz tatlltne Kami.llat rejimin bu eıılz 
1ılrmlt bulunmaktadır. iltcenaplıiını tebarnz ettlr-

Ôfleden önceki toplantı· mitler ve y6rliyen, llerll
da af kanunu Jiylba11 m(i· yen, kök ıalan TOrk tnlu· 
zekere ve kabul edllmlıttr. llbının hiçbir zllmreden en· 
Kanunun müzakereıl esna- dlıeıl bulunmadıfını ve bu 
11nda birçok mebuılar ıöz affın da, ancak bu kanaati 
almıı ve müzakereler açıkhyabtleceflai ifade et-
çok ıtddetli cere· mitlerdir. Şiddetli miinaka. . - . 

i Büyük Şefe 
• • • • • • • • • • • • 

yan etmtı, böylece Meclıı ıalardan ıonra proje kabul 

ı ' =t=a~rı_ht __ v_e_e~n-=h=e-ye_c_a_n=h·='=u-Rn====·-d=ıl_m_ıı=t=lr=.=-============--

····- \ Petrol istihsaline Mü-····-
Bağhlık ve sevgisi 
Arık"ra, 29 (Hususi) 

Hı"iyıık Millı ·i .lleclisinin 
lı ılil d~vr1NJJuo 91,.di:ii b n i 

: yıınkıi loplc.mlıda Meclis 1 
: azasuwı. Ulu Şefimiz Ala : 
! lurke olan bağlıllğww ! 
: <1ruclilmeslrıe dair Uklif, : 
: slirekli alkışlarla kubııl : • • : edilmi~tir. : 

Bıiyük Millet Meclisi Toplaıılı Halind~ • • •••••••••••••••••••••••••• H. Celdl Bayar 

Ankara, 29 (Huıuıt) 
Bayok Mtllet Mecllıl. bugiin 
llıubtellf kanun projeleri üze 

• rlnrlen müukerelerıJe bulun· 
anuı ve kabul etmiıllr Saat 
Is de Baıveki1 H. Celil Bayar; 
Mecttıte memleketin iç ve dıı 
l>olttıkaın hakkında çok mü 
hırrı bir nutuk lrad etmiılerdtr. 

Baıvekıl; Mec:llıln bükü 
'bete tevdi etttğt iıler iize. 
tl .. dekl çalıımalarını ay 
tı ayrı anlatmıı ve Büyük 
~eclııın, verdlil bütce de 
beklediği tılert azimle baıa 
'•catım ıllve etmlıttr . 

B. Celil Bayar nutkunda 
bıtha11a demlıtlr ki: 

"En mühim me11ıalenılz 

tGphe yoktur ki, mali ted
lcllderlmlzdlr ve mıt ı i vazı 
hthntz üzerindeki kararla 

' 1'Dızdtr." 
8. Celil Bayar. Mec 

h•tn bütceyl bu yıl daha 
tenıı ve verimli olarak 
"Gkflmete tevdi elliğini 
ıa,ltyerek aeçen ıenekl tah 
~lllt fazlalığı olan 28 milyon 
titanın muhtelif vekaletlere 
b'•aı edıldtjtnt, 1938 Aeneai 
litceıtnlo lıe 249 milyon 

:dı bGtce ıeklinde, fevkall 
e bGtcentn de 57 mi lyon 

~•zl11ıle kabul edtlmit bu . 
'-nduıunu ve bunun Cumhu 

tlreun en yükıek bir büt 
Ceıı oldufunu ve 1938 
''neıt bütceıinde en yükıek 
~1'aaalı vekalet biitceılnln 

llh Maclaf aa Veklletl bu 

lunduğunu ıöylemlıtlr. 

" Milli _Müdafaa Vekaleti 
ıQratl mümküne ıle, her ıey . 
den istifade etmek suretıle 

büyük bir gayret aarfede 
cekllr 

MtlleUn tevdi elUfl vazf · 
feyl daha mü\<emmel ifa et· 
mek kudretini almııtır 

Ordumuzun kahramanlı 
tına, ordumuzun fedakarlı 
jıaa her zaman lçın güve· 
nlrlz.,, 

Müteakıben, Nafıa Veki 
lett, loaıltere hüküme 

tinin verdığt kredi, hay 
van, mu\'azene, damga, ıl· 

nema, iptidai maddeler üze· 
rinde yapılan 1 O mllyonluk 
verıı tahfıflerlnl ve vergi 
ıılerlnde hükumetin tabip el 

ttit ıiyaeetl açıklıyan birinci 
beı ıenelık proğram hakkın 
da da ıöyle demtıtlr: 

" Yürütmek iıtedığimlz 

tıler planlaıtml rrııthr . Bir in 
cı beı ıenelak plan bit mittir. 

Avusturyada Naziler 
Arasında lhtil~f mı? .. 

------------
Bazı ıcneb1 memleketlerden Alman kıtaatmm yeniden 

Avusturya üzerine yürü~üüü şayialan çıkanld1. 
Loodra, 29 (A.A) Avuı 

turyah Nazt mehafıllnde bü 
küm ıürmekte olan ihtilaf 
lar mOvaceheıinde Hıtlerln 
B. Seyı lokuartla 8 Nöba 
heri Herıteıgadene çağır mıı 
olduğunu Oeyll Herald ga 
zete.I haber vermektedir . 

Bu lkt Avulluryalı tefin 
vaziyetin vehamett huıuıun 
da tarar etmlı •e llttlerden 
mahalli zimamdarlar ile Avuı 
turyalı komiseri Büerkel 
araamdakl lhtıli.f a ıahsen 

müdahalede bulunmasmı ta· 
temit olduktan ıöylenmek· 
tedır . 

Deylt Meyi gueteıl, Bü 

duğunu yazmaktadır. 
Büerkel, aynı zamanda 

Avuıturya Nazi ıeft olup ha 
lthaz1rda He111n huıuıl ka 
lem müdürlütüne merbut 
olan ve Avuıturya komileri 
aleyhinde ıahıi nüfuzunu ta· 
mal etmekte oldutu ıöyle 
ntlen Leopo1dun da huıume 
tine maruz bulunmaktadır. 

Berlln, 29 [ A.A.} - Al 
man kıtaatmm A vullurya 
ııtikamettnde llerledıaıne 
datr ecnebi kaynaklardan 
çıkan haberleri D.N.B. ajan· 
11 tekzip etmekte ve bu ha· 
hulerfn baıtanbaıa uydur· 
ma oldufuou tebliğ eyle 
mektedir. erkelin Avuıturya Lejyonu 

denebilir. Cumhuriyet hil nun bazı eski azasmm hu 
kumetı ıtmdlden blrlpci beı ı ıumetlne maruz kalmıı ol· 

Viyana, 29 ( Radyo ) -
( Sonu ikinci sayfada ) 

aenelık aanayi planına tatbik -=== -

ettim. dlyebıltr.. Çek Alman Hudutla lktıaadl itler, zira lt lılert, - -

nafıa tıleri : hükumetin d G• ı • H 1 k 1 
satın ad•i• imtiyazlı ,,r~et· rın a iZ 1 azır 1 ar .. 
ler ve ecnebi ıermayeıl uze· 
rlnde de kuvvetle duran 
Baıbakan Denim havaliıinde 
hükumetin yaplı~ı eenl~ tı 

li.h" h anla tmıı ve a 1 ınan 
( Sonu ikinci ıayfada ) 

OrtmiÜpa~a ihtılil mevillu olan meseleler ha~kın~a 
Nevyork Taymis uızelasinin ııyan dikkat bir YBZISI. 

( Y az111 lkıncl Sa1f ada ) 

said Olmıyan Asf al~lar 
Petrol kanununun ~irinci m.ddısinı bir f tkra aklınmııi 

~atkmda bir kanun proiısi ~azuland1. 
Petro\ kanununun birinci 

maddeılne bir fıkra eklenme· 
ıl haklunda bazulanmıf olan 
kanun projesi, lktııad ve 
b6dce encOmenlerlnden ıe· 
çerek Kamutay ruınameat · 
ne ahnmııtır. Eklenen mad 
de ıudur: 

Mikdar veya evHf bakı 
mından petrol lıtlhıaltne 
müaald olmadıiı lktlaad Ve 
kaletlnce teablt edilen aaf a 
ltlar, tef ocakları nlzamna · 
meıl hükümlerine tabidir. 
Ancak bu ne•I asfaltlar vl 
layet huıuıl ldarelerlae ald 

olmayıp bunların ltletllme. 
ıtne ald muameleler, lktt
ıad Veklletince yapılır. 

Bu bilkmün konulma11 
ıebeplerlnl, hilkümet mucip 
ıebepler mazbataıında fÖJ· 

le lzab etmektedir: 
"Aıfal petrol6n tabii 

müıtaklarından olmak ltl· 
barlle petrol lıtlhıallne ya
rayan bam maddeyi teıktl 
ettiğinden 792 numaralı ka· 
nun hükümlerine tlbl tutu-

lmuıtur. 

Son zamanlarda memle· 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Japon Ordusu Cinde 
Müşkil Vaziyette .. 

- -----
((~yla anlışıhyor ki, Japon erkinıharbiyesi Çin seferi-
nin nayı mal olacağtnı ve Çin milletinin mukııaııt 

ku~rıtini iyice tı~~ir e~ımımiıtir.)) 
Noyes \'iner Jurnal ga:e· 

teslne Londradan yazılıyor: 
"Pekin clvarındakl Marko 

Pola köprüıfinde bir gece 

atalan ve Cengiz Hanın gün 
lerlndenberl Aıyada en bü 

yük ve korkunç bir harbe 
veılle teıktl eden ıilih ıeı· 

!erinin üzerinden on iki av 
aeçtl. Ruı Japon harbi bile 

bu harpteki kadar bOyük 
zayiat verdırmemtıtır. 

Harp baıladıiı andaki ıart 
ların bazı bakımlardan ha· 

tah olduiunu buıOn Tokyo 

da anlamııtır. Japon ıenel 
kurmayı, Çinin daha tik haf · 

ta içinde darmadaiın olaca. 
tını heıap etmlttl· Halbuki, 

her ıey üzerinde fU· 

müllü bir · ıurette tealrlal 

göıteren ve Japon hükllme

ttle ordu ldareılnl ıumtlllü 

bir deiltlkllk yapm•ia mec · 
bur eden bu dalıtma naza· 

rlyealnln yanhı hesap ed•lmtı 
olduiu anlaııldı Baıında 

General Şan K.ay Şek oldu· 
iu halde merkezi hük6me-

(Sonu üç6ncü ıayfada) 



SAYEA. 2 : 

Büyük Millet Meclisinde T ari- 1 

hi Ve Heyecanlı Bir Gün 
{Bat tarafı birinci sayfada) 
tedbirleri saymadın önce 
demltUr ki: 

"Denimde isli.hat proğ· 

ramımız yürümektedir ., 

Oerslmlilar na istiyor? 
Celil Bayer nutkun· 

da bu havalide kuvvetleri · 
mlzln geçen ıeoeden daha 
fazla olarak toplandığını ve 
uf ak tefek bazı muıademe· 
ler olduğunu, hOkfımetlo 

Denim itini ıuretl katfyede 
tasfiye etmek kararında bu. 
lunduiunu izah ederek söz · 
lerloe ıöylece devam etmlt 
Urı 

Arkadaıfar: 
"Denlmltler ne tatıyorlar? 

Dersim, kuruouvustal bir 
zihniyetle orada oturup ıa · 
kavet yapmak istiyor. Adam 
~ld6receflm , kanuni takibat 
yapılmayacak diyor. Vatani 
mükellefiyetleri ifa etmlye· 
celim, diyor. 

Cumhuriyet b6yle btr vatan· 
daı tanımıyor ,, 

.. Bu hakikat anlatılıncı· 
ya kadar ordumuz orada ka 
lacaktır . ,. 
11 8u fazileti. nadir meclisler 

yapabilir:,, 
Celal Bayar nutkunda; bu 

aünkü mecliste hararetle 
münakata edilen af kaou 
ouna da temu etmlt ve bu 
affın, onların lıtemedikleri 
rejimin neler yaptıfmı ve 
yarattlğını iftiharla göıtere
cek, eserlerini aeyrettfrmek 
teklinde telakki edllebılece 
ilol söylemlı ve bılhaua 

• • • • • t 

• Bu fazilete nadir mec· 
lJıler, nadir lnkıliplar nail 
olabilir . Bunu Büyük Şefin 
relslljlnde bir Millet Meclisi 
yapabilir. Bunu yapacak 
meclis aayılamıyacak kadar 
azdır. ,, 

"Hatay bir Türktür,, 
Baıvekll; "Hepinizin heye 

canla bekledıjı Hatay me -
selesine rellyorum .,, ıözlertle 
Türklyenfo milli davasına 
temas etmltlerdlr: 

"Herteyden evvel ıöyle · 
melJylm ki , Hatay bir Türk
tür (Alkıılar). Ve Hatay ek 
serlyetl ile, kültürü ile Türk 
olerak kalacı kttr ( Alkıılar ). 

Hatayhlarm mtlli mücade· 
lede dtjer Türk tehirleri rl 
hl lıttk lal için çarpııtıklartoı 

ve Hatayın mübarek bir va· 
tan parçaaı olduğunu söy · 
!edikten sonra da demtıler 

dlr ki: 
.. Böyle bir ha lkı kendi 

mukadderatı üzerine bırak· 

mak Türkiye CumhurlyeU
nln ancak yapamıyacaaı bır · 

ıeydir . Bız kimseden 
bir ıey lttemlyoruz. Ancak 
milli hakkımızı istiyoruz 
Hak gözetilir . Biz baıkala · 

rmıo hakkına riayet edlyo· 
ruz. lıUyoruz ki , baıkaları 
da bizim hakkımıza rıa · 

yet etsinler.,, 
Baıbakanın bu heyecanlı 

ıözlerl vakit vakit millet 
vektllerlnln alkııları ıle ke· 
ıllmlttlr . Celil Bayar Hatay 
eeçlmloin geçi rdiği safhaları 

aolatmıt ve Milletler Cemi· 
yetin in gönderdlfJ heyetin 
çektldliln'ı , Hatayın müıterek 
mOdafaaaı için bıtlanan mü· 
zakerelerln tlmdlllk ıamlml 
ve müsatd bir tekilde devam 
ettiğini, heyete hükume· 
tin son d 1 r e k ti f 1 e r i n 1 

verdtjlnl b 1 l d 1 r m 1 t 
ve "Herteyde kuvvetlmlzıl 

zln ntmadınızdır." Diyerek 
hükumete Büyük M!cllaln 
tevdi ettiği büyfik davaları 

ve Hatay davasını , Mechstn 
arzuııuna , iltcflne göre hal · 
letmek için hükumetin ltlmad 
talebinde bulunduğunu bll 
dlrmlı ve sürekli alkıılar 

arasında le ürsüdıen tnmiıtır 

Antalya aaylavı Dolltor 
Cemal Tuncanın verdiği bir 
takrirle hükümeUn batardığı 
itlerden dolayı Büyük Mec 
ı,_ ,_ ' - • • .J·-•--·-·- L.ıl.J•-••--·· 
ve milli davamızın lstih · 
salı için hükumete iıtedlkleri 
.venfı aalahlyetln verilmesi 
teklif olunuyordu. 

Tayini esoml surellle tak 
rlr reye kondu ve mevcut 
336 aza müttefikan hüku· 
mele ltlmad beyan ettiler. 
Tükrar kürsüye ıeleo Baı· 
bakan heyeti umumlyeye te 
tekkür etti ve bu itimada 
layık olmak için hükumetin 
bütün eoerjlstle çalıtacağıoı 
ilave etti. 

Tatil kararı; 
Diier bir takrirle Mecll 

sin iti kalmadıiından, Mec· 
liıln davetsiz toplanma ta· 
rlbi olan 1 T eırlnsanlye ka · 
dar tatili latendl, müttefl· 
kan kabul olundu 

Çek - Alman H dut a- ı 
r1nda Gizli Hazırhklar .. 

11Çekoslovakyaoın durumu 
ou buıünkü haline ıetiren 
iki mühim imH vardır ki, 
bunu uzaktan bakanlar ge

refl ıtbı takdir ·edemezler. 
Bunlardan birincisi, memle
ketin hududlarını tabii arı· 

zaluıo koruması ve Çekle
rin bundan izami derecede 
faydalanarak tatlbat almıt 

olmaları, ikincisi de memle· 
ket içindeki Çeklerin ve Al· 
manların besledikleri htuı
yattır . 

içinden Avuıturyanıo adı 
silinen büyük Almanya ha · 
rltaama bakanlar, ihtimal 
ki lnsbrükde kendlılyle ko 
nattufum yaılı bir Avustur
ya k6ylQıQnQn yapttğı teı· 

blhl yapacaklardır: Bu köy· 

lü bu harita için bir kurt 
batının harltaaı dedt ve bir 
parmağı ile Vlyanadan Prus · 
yaya doğru hayalt bir çfz. 

ıi çlzerek Çekoılovakyanıo 

yarı1101 ve Lehistanm üçte 
birini bu hududlar içine al · 
dı. Sonra baıını salladı ve 
güldü: 

Anılusdan önce bir fırsat· 
la 850 mil tutarı Alman -
Çek hududuna muvazi bir 
yol (izerinde otomobille bir 
ıeyahat yapmııtım . Anılus 

dan sonra timdi hudut üze
rinde yeniden dolattım. Bu 
seyahatte aıkeri bakımdan 
memnu ve gizli mıntakala 

ra
0 

uğramaksn:ın yedi yerde 
hududu geçtim . Burada kay-

(Sonu dördündl aayfada) 

TOTKDILl 
l - . ... ,, --

Çoban Diğer Bir Bi 
Çob ı öldürdü. 
Kardeş Çocukları Olan Çoban
ların Kavga Etmelerinin Sebe

b ·; A r a ş t ı r ı l ı y o r . 
Şehlre bir saat kadar tile · 

eaEede bulunan Uçpınar kö · 
yünden geceleyin kanlı bir 
vaka olmuı. bir çoban dl· 
ter bir çobanı öldürmilıtür : 

Uçpıoar köyünden Rıza 

oğlu 17 yaılarında Numan 
ile Halil lbrablm oflu 16 
yaılarında lımatl, kardeı 
çocuğudurlar ve çobanlık 

yapmaktadırlar 

İkisi ara11oda henüz ıebe · 
bı belli olmıyan bir mese 
leden kavga çıkmı~tar. 

Pamuk 
ipliği ve mensucat sanayii 
~ararnamesi ~a~ul dildi. 

Bakanlar Heyeti memle
kette tesis edilecek pamuk 
ipliği ve menıucah sanayii 
hakkında yeni bir kararna· 
me kabul etmlttlr. 

Bu kararname ile devlet 
mensu~at fabrikalarının da 
20 b ıo tğ nlıbetlnde genııle· 
Ulmesl kabul edtlmektedir. 
Kararnameye göre huau11l 
müteıebbisler taraf ıoden ku 
rulacak pamuk tpllğl f abrt 
kaları için lazım olnn iplik 
makinelerinden sabit ve ıe y· 
yar vargellerlo yurdumuza 
sokulmaıı Bakanlar Herett· 
nln müaaadeılne tabi olacak
tır. 

On bin tiden az ve yirmi 
beı bin ltçiden fazla tesisler 
vücude ıettrmlyeceklerloe 
ve müsaade tarihinden aynı 
ay içinde teıtılere baılayıp 
nihayet tki ıeneye kadar fa 
allyete geçeceklerine dair 
muteber teminat verenlere 
milaaade verilecektir. Mev· 
cut pamuk ipliği imal eden 
f a.brikaların ancak yirmi bet 
bıo iğe kadar tevıiat yap-
maları için lüzumlu makine· 
lerln yurda sokulmaaına 
müaaade edılecekUr . Mevcut 
tplık imal eden fabrikalar · 
dan eıklmlt olan iplik ma · 
ktnelerlnl yenilemek lstlyen 
lere eskilerini memleket dı 
tıoa çıkarmak veya kullanı· 
lamıyacak hale getirmek ıar 
tıle bu makinelerin iğ mık -
tarıoca yentlerlnl yurda sok 
malarına müsaade verilecek · 
tir. 

Avusturya da 
Naziler 
(Baıtarafı ikinci aayfada) 

Almanya milli müdafaa na . 
zaretl, Viyanada ve Avuı 

turyanın dljer büyük ıehlr
lerlnde bulunan a~ır sanayi 
fa brlka larınan, derhal Her. 
man Gerin fırma11nı taııyan 
Alman aekeri müeueseılnln 
temrine alınmasını teblfi et· 
mittir. 

Bu fabrikalar, mu"yyen 
bir zaman :zarfındn. f lerman 
Gerin müe11e ealne devr 
dtlmıı bulunacaktır. 

Kavga büyümüı ve lsma • 
ti daha o rün ıehtrdeo 

aldıiı bro•nlg tabanca ıle 

Numam batından afır suret · 

te yaralamıthr. Vaka jan· 

darmaya ve adliye akıetmıı. 

yarası ağır olan Numan haa
tahaneye götür610rlcen yoldll 

ölmüıtür Suçlu lsmall ya
kalanmııtır. 

Vakanıo sebebi hakkında
ki tahkikat derlnleıtlrllmek· 
tedlr 

Buğday-Arpa 
Tiftik- Yapağı 

4'ft 

Kontrola ti~i tutulacak. 
lktısad Vekaleti, buğday, 

arpa, tiftik ve yapağıyı ih
raç esnasında kontrole ti.bl 
tutmaya karar vermitUr. 

lktllad Vekaletinin aldığı 
bu tedbirler mallarımızın 

hariçte kolaylıkla sürümiinü 
temin edecek en iyi vaeıf 

ları tayin etmeğe medar 
ul.u .. a\atır \T elıf.let bunun 

tatbikatında, bazı rüçlükler 
tevltd etmeme11i için alaka 
darların da mutaleasmı al · 
mağı lüzumlu bulmuttur. 

Devlet Oemiryollarmı me
mur almacı~. 

Devlet Demtryollarmca is 
ta•yoolar fçln memur nam 
zedJ alınacakt1r. 
· Bunun için 9 temmuz cu 
marteıt günü talipler ara110 
da imtihan yapılacaktır. im
tihana gireceklerin en az 
ortamektep dereceıtnde tab· 
sil görmüt olmaları ve 18 30 
yaıları araııoda bulunmaları 
lazımdır. Kayıd müddetl 8 
temmuzda sona erecektir. 

Sergiden kiraz çalmıslar. 
Sakarya mahalleıinden 

Mehmet ve Aygören mahal. 
leıinden Salih oğlu Veysel, 
çarııda yemltçl Mehmedln 
sergiıinden kiraz çaldıkları 

görüldüğünden yakalanmıt· 
lard1r. 

lir evden saatle para çahndı 
Dinkçiler mahallestnden 

SOleyman oğlu Mehmedlo 
kimse bulunmadığı eınada 
evinden 1 O lira para11 tle 
bir saati çalındığı iddia edıl. 
dlğlnden araıtırılmaya baı
lamlmııtır. 

- ~ 
Ba~u çalmıılır. 

Ay gören mahallesinden 
Ayte adında bir ·kadının 
evine lbrahlm oğlu Muslih ve 
Hamza otlu Mehmet gir · 
mft, bir bakırı çalmıtlar 

dır . Su~lular hakkında talı 
klkata baılaomııt1r. 

Okullar Ara
sındaki Yazı 
Müsabakası. 
Cumhuriyetin on hetlncl 

yılı müoaaebettle Kült6r Ba 
kanlıiı, her derecedeki okul
lar arasında talebenin Ata 
türke kartı olan bağlılık ve 
sayg11ını ıf ade etmeie veıl· 

le tetkil edecek genlt bir 
mQıabaka açmıth· 

Vlllyet ilkokullarının ıon 

ııoıEları talebeılle ortaokul, 
ltıe ve öiretmen okulu ta· 
lebeslnln bu mevzua dair 
yazdıkları yazalar öfretmen· 
lerl tarafından tedklk edtl
mlı. içlerinden iyi olanlar 
seçilerek Bakaalıiıo emrine 
röre Koltür DirektörlüğOne 

g5ndertlmlttlr 
Don Kültür Direktör 

•ekili B. Vicdani Ata. 
ıeventn bıtkanlığında top· 
lanan ortaokul öiretmenle· 
rindeo, tik öğretim tıpekter· 
!erinden ve merkez ilkokul 
baıöğretmenleriodf!n müte· 
tekktl on bet kitlltk komfs· 
yon bütün okullardan aelen 
bu yazıları tedklk ve 
1 yt buldukları yazıları 

Bakanlığa ıönderilmek üze· 
re tefrik etmlılerdlr. 

Kozı f iallın 
Sunada sah günü koza 

60 ·77 86, dün de 60.77 85 
kuruı üzerinden muamele 
görmuıtur 

Ruhsatsız ~ama sahi~i. 
Altay mahallesinden kah 

veci Alt Çavuıoğlu Mehmet, 
ruhsataız kama taııdığı 
görüldüğünden yakalanmıı · 
tır. 

Elinden yaralanmış. 
Aygören mahallesinden 

Halli oğlu Haydarın Hasan 
oğlu Aliyi bıçakla sağ elin 
den yaraladığı ıtkiyet olun· 
duğundan hakkında tahkl 
kata baılanmıthr . 

l ISTAHIUl RADYOSU j 
30 Haziran 1938 Perşembe 
Öğle neırlyah: 
12.30: Plakla Türk musı

slkt. 12 .50: Havadis. 13.05: 
Pıikla TGrk muılklsl. 13 30: 
Muhtelif plik neırlye tı 
Akıam neırlyatı: 

18 30: Plakla danı muılkl 
si. 19 15: Spor müsahabele· 
rl: Eıref Şefik tarafından. 

19.55: Borsa haberleri 20: 
Saat ayarı: Grenvlç raaat
haneslnden naklen, Sadi 
Hoııes ve arkadaıları tara· 
fıodan Türk muılklıt ve 
halk ıatkıları, 20.45: Hava 
raporu 20 48: Ömer Rıza 
tarafından Arapça söylev. 
21: Semahat Ôzdenseı ve 
arkadatları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk tıtrkıları 

21 45: Orkestra. 22 15: 

Ajanı haberleri. 22.30: 
Plakla ıololar, opera •e 1 

operet parçaları. 22.50: l 
Son haberler ve ertesi g6 , 
nün prolramı. 

30 HAZiRAN 1938 

Afyon 
Mubayaasına 
Başlanıldı. 
Şehrimiz Ziraat Bankuı 

bu haftadan itibaren afyon 
mubayaa11na baılamııttr. 

Mubayaa; her hafta pazar· 
teıl ve ıah günleri bankanın 
lstaıyondakl bufday sllosun· 
da 1apılacak ve afustos so 
nuna kadar devam edecek· 
tir . Temiz •e konak11z iyi 
mahsule kiloda d6rt, konak
lılara üç lira avanı ver•le
cekUr Paranın dıfer kıımı da 
afyonların morfin dereceıl 

uyutturucu maddeler lohlsa· 
rı tarafından tayin edıldtk· 

ten sonra verilecektir 

lmti~anlı memur ahnıcık. 
Baytar müdürlüiüne 49 

lira aylıkla bir depo katibi 
alınacaktır. İtteklder araıın 
da 8 temmuzda müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

-·~ 

Petrol 
istihsaline müsıi~ olıı-

yan asfaltlar. 
( Baıtaraf ı birinci aayf ada ) 
ketlmlzde bu maddeye fazla 
mtkdarda ihtiyaç olmaıı tize· 
rlne icra kılınan tedklkat 
oetfcesiode kendisinden pet· 

rol tıtihsal edilebilmek için 
asfa ltın gerek miktar ve ıe· 
rek enaf bakımından bazı 

ıartları haiz olması icap et · 
tlğl anlatılmııtır. Bu aafalt· 
tan iktiıidi ıurette petrol 
istihsal edilebtlmesl için 
asfaltın yüzde 8· I O oiıbet· 

inde petrolü ihtiva etmeel 
ve bu aafaltın petrol lıtth

salt için kurulacak teılıah 

en az yirmi ıene beıltyebtl
mesl lazımdır. Bu tartları 

haiz bulunmayan asfaltın 

petrol tatthaall bakımından 
lkttıadi kıymeti yoktur. 

Maden tedklk ve arama 
ooıtttüıü tarafından icra kı 

lınacak tedktkat neticesinde 
yuka.rada yazılı ıartları haiz 

bulunmadıkları anlatılan 
aıfaltların . haddi zatlnde 

mahiyetleri itibarile taı 

ocakları nizamnamesine tl 

bi mevaddan bulunmaların 
dan 608 numaralı kanunun 

5 ncl maddeatle idaresi lk · 
Usal Vekaletine bırakılmıt 

olan taı ocakları hakkındaki 
usule tevfıkan Jılettlmeıl 

aerek m u a m e l e l erinin 
ı6ratle intacı bakım1ndan ve 

gerek mahiyetleri ttıbarızle 
muvafık ıörülmüt ve liytha 
bu eıutar dairesinde hazır ' 

lanmııtır. 

Bu aafaltlarıo kolaylıkla 

ltletılı11eıl hem bir taraft•" 
memleketin muhtaç oldul" 
aaf altları dahilden tedarllı 
etmek ıuretlyle davıı tuır· 

rufuna, hem de memleketl• 
yeol it eahaları açılmaıuı• 

yarıyacakhP Bu millahasa· 
lara binaen 79J. numarah 
kanunun blrtnct maddesine 
eklenmek ÜEere bu kanun 
liylliaaı hazırlanmıttır .• 
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Hukuk Sütunu: Kitaplar: 

HUKUKİ BAHİSLER •. Bir Sürgün 
bashfı za man orada, roman· 
!ardaki sevgi kahramanları 

~------- " Birkaç gecemin sakin 

Tefrikin Miiddeti. ııaatlerinl u.hlcl sanatte.n ıe . J 

len elgun heyecanlarla dol - . 
dura doldura Y akup Kadrl -
nln ıon eıerlni okudum: 

nm benzerlerini bulacafını 

ummaktadu. Ve bunun ön 

den yüreğine biriken heye 
caniyle o kadar coıkundur 

kt , bir ıokak kadınmın tld 
cümleat, menfaatden doğan 
bir alakanın bir iki teza h6 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

86 - Bir baıka büyük romancı 

dostumun da ıöyledlil gibi, 
" Btr Sürgün,. genlt ma • 
niılyle romanın ta kendlıt · 

dır . 

Boıanma ıebeplerlnden ' 
blrlılnln tahakkuku halinde 
hakim hemen boıanma kara· 
rı ittihaz etmeyip karı ve 
kocanın ahvall umumiye ve 
huıuılyelerlnl ve mahkeme· 
de yekdtğerlne karıı takın 

dıklan tavır ve herakitı 

nazarı tedktk ve tecenüıün 
den uzak tutmayarak o 
aünkü kin ve burudetlerlnln bir 
müddet ıonra zail olabtleceil 
kanatl hull olduğu takdir 
de boıanmalarına dei•l, ayrı 
Yaıamalarına karar verebl· 
lir. Bu da atle blrllilnln mu· 
hafaza ve ılyanetl için kanu · 
nuo hlkime bahıettlil bir 
ıal&hiyettlr. Diler husuaat· 
ta lae hakim kendtılne arz 
olunan davanın lcıp ettlrdlil 
neticeyi hüküm ile mukay. 
Jel olup eaaa da va haricine 
hüküm edemez. Binaenaleyh 
karı ve koca aralarında 
ve btlhuıa boıanma davuı 
kavaldl etaılyeye bir tıtlına 
teı\tıl etmektedir· Ayrılığa 

daır açı l an davada btlaklı 
boıanmıya karar veremez 
lıte az yukarada arzettijfm 
gibi kanun evlilik blrlljlnl 
tahtı himayesine almıı ve 
olur feylerden kmlap bozul 
Q) .. ına razı olmadığını göı · 
ternıııur. Karı ve lı:ocadan 
btrı veya her tklıt tara 
fından açılan boıanma veya 
•Yrılık dava11 üzerine hakim 
tarafından verilecek hüküm 
"e karan 139 ucu maddenin 
('Yrıhfa bir ıeneden üç 
•eneye kadar bir müddet 
için hGkmediltr. Tayin olu · 
nan müddetin hitamında tef 
rlk kendıliflnden nihayet 
bulur Fakat karı ve koca bu 
müddet içinde barıımamıı • 
lerıa tarafeynden her biri 
boıanma talebinde buluna · 
bllır . ) ibaresi beyan etmek· 
tedır. 

Ayrı yaıamalarına karar 
Yerilen karı ve kocanın yekdl· 
ierıne karıı yapmakla mü 

"ellef oldukları vazife m6r 
lefı olur. Mesela kadao, ko 
C•ıın• karıı muavenet ve 
Jhıe karanın ev içinde yap

Qı''' icap eden yemek plılr· 
'tıe ve temizlik vesaire ıl 
bı kadınlara mahıuı olan 
"eı:.aıu ıf a ve kocanın göı 
terQ)ıı olduğu meskende 
oturmak ve biri di ğe ri· 
tıl lnf ak v e 1 h a s ı 1 
9"hltğln taraflara tahmil et. 

tııı vezalf ve vecalbl lf a 
tlıecburlyetl ayrı yaıamala -
~•ba verilen kararı müteakip 
k •l"mıı olur. Ayrı Jaıama 
•tarının mebdei bir, mün· 

\eha11 üç ıenedir . Bır ve üç 
'r'•ındaki müddetin mlkta· 
tın, h n ta yln hakkına kanun 

llctQ>lere vermlıttr. Hadi · 
~tbtn ehemmiyet karı ve 
k 0 <:• aruındaki tesirini ha
c:l 1'-' nazara alarak bir sene· 

botanma davası açabilir. 
Ve bu boıanma dava11 
üzerine hakim ikinci bir ay · 
nlık müddeti vermiyerek 
doğrudan doğruya boıanma· 
larana karar verir. Vereceil 
boıanma kararında tekrar 
boıanma ıebeplerlnio teıbi 

tine lüzum yoktur , kanaa· 
Undeylm Çünkü boıanu a 
sebebi tablt olmakla be• 
raber bir müddet ayrı 

yaıadıkları takdirde ara· 
larındakl b u r u d e t 
zail olarak meıudane bir 
hayat geçirmeleri ihtimaline 
müptenl olan ayrı yaıama 

kararından beklenen gaye 
hasıl olamadığı taktirde ar· 
tak hi.kim için kararını ver· 
mekten baıka bir çare 
olmayıp 1a bit olan bir hu 
ıuıu tekrar teıblte kalkıı · 
maıı dahi zaittir . Ayrılık 

müddeti lçlrıde karı ve koca 
barıımıolana artık ortada 
mevcut olan boıaoma da 
va11 da mürtefi olur, fakat 
bir taraf diğer tarafı iğfal 
ve boıanma .lavasını lıkat 

maksadı ile biri d ığerloln 

nezdlne sı~lerek banııver

meıl ve halta münasebatı 

c nıtyede bulunma11 barıı 

ma makıadını temin ede 
mez. Cıddi ve samimi blr 
ıekılde barıımak lazımdır . 

Ayn yafıyan karı ve ko· 
cadan birisi ayrı yaıadıkla 

Vakti, hali yerinde bir 
atleoln dadı lle , lala tle bü · 
yümüı ojlu Doktor Hikmet. 
yirminci asrın ilk yıllarında 
lıtıpdat Türklyesinde hür 

rlyetln , tnktlibın haaretlot 
çekiyor Bütün bu huret• 

kartı anahtarı Yıldız sara 
yında duran demir kap,lar 
kapalıdır Onun bir tek pen 
ceretl, !stanbulda ve lzmlr · 
de yabancı kütüphanelerde 
bulup okuyabıldlil Fraoıız 
ca e1erlerdlr Doktor Htk· 
met, Suttan Hamit tazyıki · 

alo altında ancak bu harl · 
kulda.de 1atırlar ara1mda 
ferah nefea alabiliyor ve 
okudukça hayalindeki h6rrl· 
yet ülketl FranH, hu gün 
biraz daha. kudıileılyor; 

ideall~olyor . Ona göre Fren · 
sanın her bucaiı inkılap 

cennetinin bir parça11, her 
Fran11z lnıanhiın, faziletin, 
ferağatin, hem de onun ilk 
örneklerini aile kucağında 

iken aldığı f aztletle feraia· 
tın· blrer nümuneıfdtr. 

Artık, Fransa, cazibe kud· 
retiol denizler ötesine kadar 
uzatan büyük bir mıknatıı· 
tır ; Doktor Hikmet. de 
onun çektılne kendini kap 
taran küçük bir toplu ljne. 
Bir gün bir Franıız vapuru, 
lzmlr rıhtımından kalkmak 
üzere tk .?n bu büyük mık 

ı oatıı, bu küçük ve hayran 
toplu iğneyi kaparak Mar· 
ıl l ya rıhtımına ıötürüverl · 

yor. 

ı ü onu acemi bir mektep 
çocuiu kadar ıaıkına dön 
dürmektedlr. ,. 

Bütün romanın yer yer can 
h taavller, ö 1mez tahlılleırle 

dolu olan akıtdı ı ı nt ıurada, 

bir fll,ramn mahdud aatırları 
arasında ne bir parça anla 

mak ne de gerejl ııbı öi· 
mek mGmkün olmadıi ına , 

ılz de, benim kadar kanlsl· 
nizdtr. Btlsıl , duygu ve ifade 
zenıiohklerl ile dopdolu 
olan eaer için tenkld 
yazmaja kalkııacak kadar 
haddimi bilmezlerden deil · 
hm. Bu, bir kaç gecemin ıa
ktn saatlerine her canların 
gerçeilnl veren bir eaer iç· 
imdeki hayranlıiını ifade et 
mek için bu satırları yaz 
dım . 

Eıerl tavılyeye ıellnce onu 
okurlarımdan önce" Bir Sür· 
gün,,ün ve çıktıiı günlerde 
içinde rattıeldlklerl beı oo 
f ranıızca cümleyi dıllerto 

dolayarak bırhayh neıri yat 

yapm11 olan gazetecilere sa· 
lık veririm. Türkçede sahici 
roman okumanın ze,·k ve 
lezzetini tatsınlar ve tattık
tan ıonra yazacaklarını yaz 
ımlar dlye . .. 

Nurettin f'lflam 

lspinya 
Meseleleri karsısmda frınsa 

rı müddet zina, biri diğerinin 
hayatına katd ve pek fena 
muamele veıalre gibi bo · 
§tnma ıebeplerlnden birl 
husule geline diler taraf 
ona lıtlnaden yeniden bo · 
ıanma davuı açabtltr. Mev · 
zuu bahılmlz olan ııbu 

139 ncu maddenin kartılıiı 
bulunan lıviçre kanunu me· 
dtnfıtnln 147 ncl madde.inde 
(tefrik bir ıeoeden üç sene
ye kadıu yahut aıayrl mu· 
ayyen bir müddet için hük· 
molunur) ibaresi ile icabında 
müddeti gayri muayyene ile 
de ayrılıia hükmolunacağını ' 
beyanla beraber (tefrik gay 

Ondan ıonra Doktor Htk· 
metin, bu bütan okuduiu 
Fran11z eıerlerlnl kendi öl 1 

çülerlne göre tehir eden ve I 
Franaayı kendi hayal llem· 
inde yaıatan genç ve idea 
llıt Türk münevverinin rea· 
ltte ile natıl çarpııtıiını , bu 
arada naııl bucaladığını gö 
rüyoruz. 

Pirene gümrük memurla · 

rına, daha müteyakkız ve 
daha ıert davranmaları için 
verilmlı olan emtrlerl Popü· 
ler gazetesinde telmıh eden 
B. Leon Blum, ezcümle ıöy 

le demektedir: -
" Fransa hükümetln ln hu· 

kuki dejtlıe de filli vazlye· 
tinde vukua ıelmıı olan bu 
t..,beddül, ıosyallıt fıkrası 

tarafından kabul edilemez. 
Çünkü büyük bir tehlike 
arzetmektedir: lıpanya ff le · 
rlnln hayali ve muvakkat 
bir ıurelte halli, lnglhere ile 
ltalya aruındakl bundan 
daha az hayali ve bundan 
d•ha az muvakkat olmayan 
mltak, hayal inkltarı ve kın 
tesiriyle her zamandan daha 
ziyade karııık olan beynel· 

rı muayyen bir müddet için 
hükmed ıllp üç ıene devam 
etmıı ve itilaf ~dilememlt 

iıe zevceynden her biri ta
lilc ı veyahut tefrike nihayet 
verllmetlnl talep edebilir ) 
ibaresi ile de müddetin kal· 
dırılmuını lıtemek külfetini 
tahmil ediyor. Kanunu me
denimlz lıe mehazdan bu 
cihetleri almıyarak ibare ve 
maılahatı daha ziyade ıa 
deleoUrmiıttr . Hukuk uıulü 

İzmir rıhtımından Manil-
• ya iıkelealne ve Partı tıtaı 

yonuna kadar birçok hidl 
ıeler onun kendi kendıne 
ııellımit duyıularını intizar · 
larını acı bir hayal kmk
hiı ile zedelemektedir. 

f ran1ada vatandaılar var. 
dır; bunlardan ht"men htç 
birisi ona yakın ve ıhk gel · 
mi yor 

Franıada meslektaılar 
vardır ; bunlardan hiç birfıl, 

kendi cebindeki dıp!omaaı · 
nm elinden tutarak onun 
fen ve bilıı yolunda adım 

atmaama vardım etmiyor. 
Doktor Hikmetin içi ıhu 

bu halinde 1evgl haaretlyle 
doludur ve Franaaya ayak 

• mtlel vaziyet . Eğer ltalya 
ile samimi ve devamla bir 
mukarenet teslı edilmek lı 

tenlllyorta bir takım imzalar 
almak, taahhütler elde et 
mek dejıl, icraat ııörmek 
lazımdır . ,, 

8. Blum, bunun için elde 
bulunan ıllahların bırakıl · 
mamuıoı tatemektedlr . Çün· 
kü tek taraflı ve acele ile 

yapılmıı teıübbüsler ıeklin 
de tezahür eden lllmad lf 
ratı, thtiyat11zlaklann en 

korkuncudur . 
8 . Blum. diyor ki: 

SAYFAı 3 

Japon Ordusu Cinde 
Müşkil Vaziyette .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
tin iktidar mevklinde kal· 
maaı kati netice üzerinde en 
ehemmiyetli ve mutlak rolü 
oymyacajıoa artık ıüphe 

yoktur . 

Gerek merkezi hülulme 
tin, ıerekae orduıunun bu 
günkü vaziyeti pek elverlıU 
değildir Ancak, merkezi 
hükümet , Japonların h~aap 
ladıklan derecede ı•ılıınlı · 
ia uiramıı deiı ldir . 

Ôyle anla tılıyor ki, Japon 
genelkurmayı , yalnız mer· 
keıl hükumetin dejll, aynı 

zamanda Çin mıllettnln 

de mukavemet kudretini 
iyice takdir etmtıttr . 

Çın Hker n tn feda edeme· 
dıit yeai.ne ıt l abını ıemıt

yenln tetkil ettiği , dehıet 
kendini göıterir ıöstermez , 
bütQn huımca hallere n tba· 
yet verdiil günlerin artık 

geçmlı olduğu görülüyor. 
Bu harpte h tç munakkat 
olauyan Çin alayları görül 
dü, fakat , buna mukabil, 
Japonların itiraf etttklerl 
1ıı bı . kahramanca döiüıen 

Çın tümenler i de o rtaya 
çıktı. 

Harbin daha 

po\yana karıı "ullendıkları 
taktliln aynıdır Çiolllerln 
kullandıklara bu taktılln , 

Japon ordueuna çok büyOk 
zorluklar hazırladıiıoa hiç 

füphe yoktur. 
Asker, cephane, yiyecek 

ve içecek ıevklnde J apon 
orıanfzaayonu, bugün çok 
büyük zorluklarla karıılaı
maktadır ; ordu memleket 
içine atrfp ilerledikçe, bu 
zorluklar o nfıbette büyümek · 
tedlr, Buna bir de cephe. 
lerln . cihan harbinde olduju 
gibi • be tan baıa bir tek cep · 
he değ i l de, birçok aralık 
ve ayrılıkları olan muhtelif 
bepheler hal lnde oluıunu da 
katmak lizımdır. Çın çele· 
lerl, bu cephe aralıkların · 

dan, bir ael gibi , mütemadi 
yen Japonların aerllerioe 
akarak umulmadık tahrip 
lerde bulunmakta ve gene 
Japonların itiraflarına ıöre 

Şanal •ili.yetinde büyük mu· 
vaff aklyet1er kazanmakta· 
dırlar . 

Zaten Japonlar l11al ettik· 
lerl yerlere henüz yerleımlt 
df!ğlldtrler; sadece büyük 
irtibat yollarını, kanalları , 
ıtmendüferlerl ellerine geçir · 
mlılerdlr . Htnterli.ndda bü· 
yük bir deflıtklik olmamıı· 
tır; cephe gerlı inde ile . he
nüz Japon askerlerinin yü . 
zünü görmemlt o lan ve Çin 
çetelerine yalaklak eôen bin· 

epey uzun 
ıüreceğlnl ve Japon mllletınln 
yeni '!e daha büyük feda· 
kirhklara hazırlanması li. 
zımııeldlğtnl Tokyo hüküme· 
tinin sık ı ı k tekrar etmesi · 
n ln h ikmetini Çin ordusuna 
askeri hır deier verilmesin· 
de aramamalıdar Bunun a11l 
sebep ve htkmell, Çın or · 
duıunun iki büyük müttefl · 
ki olan zaman ve mekan 
mefhumlarına karıı htuedı · 
len kaygı ve tuadadır . 

' lerce köy vardır . 

Bizzat Çin bu iki mefhum 
ve imtle büyük bir ehem
miyet atfetmektedir; ordu 
ldareıl bütün taktljlni buna 
dayatmaktadır. Memlekete 
1ılrmekte olan düımana, ne 
siper o lacak, ne yiyecek te 
min edecek ve ne de harp · 
teki gayesine yardımı do· 
kunacak hiç bir ıey barak · 
mamak ıurettle terketttkleri 

Araziyi tanımaları ve hal · 
kın yardımı 1ayealnde bu 
çete harbinde Çtnltler Japon· 
lara üıtün çıkmıılar ve bir 
çok darbeler lndlrm tıl erdlr . 
Bunun için Japonlar da ay · 
nı taktlk ile hareket ederek 

çetelerin aığmıp gizlenme lhtı · 
mallerl olan bütün köyleri 
yakıp yıkmakta, her tarafı 
bir çöle çevirmektedirler. 
Ancak, bu Japon taktljl, 
köy halkının Japonlara kar· 
ıı cephe al ıp mukavemet 
etmelerini ve cephe arka-
11nda büyük bir kaoıun hü · 
küm sürmt"ılnl mucip ol . 

toprakları bir çöle çevirmek, muıtur. 

bu taktiğin öz ve ruhunu Çin ordu ldareıl bu vazl· 
teıkıl etmektedir. Çtnlller, yeti tamamlle kendi lehin-
hatta Sarı nehrin ıedlerlol de telakki etmektedir; çün· 
yıkarak binlerce karemetrellk kü, taktiğ indeki sıaye , her 

araziyi ıu altında bırakmayı \ ne ıuretle oluna olıun Ja
btle göıe almışlardır. Bu ı ponyayı zayıf düıürmekte-
taktık , Rusların vak tile Na · dlr ,, 

sıeçmlı, ne gibi fedakarlık 

lar elde etmlı olduğu iÖrü 
lüyor. Fakat bunların mu· 
kabilinde herhangi bir ıey 
elde etmlı olduğunu gören 
yoktur ,. 

Lö Jurnal gazeteılode Ro 
ber Güyoo, lnıtlterenin İn 
gJllz-halyan ltıllfıoın lıpan 
yol mesele.inin hallinden 
evvel merlyet mevkilne gire 
bileceği mutalea11nda bulun 

masından Romanın uiramıı 
olduğu hayal inkisarını tel· 
mıh ederek diyor ki: 

"İtalyan diplomulsinln 
kullanacağı vesait, tüken
mlı değildir . ,. 

, •....................... ~ 
: Balıkesirde ! 
~ Aradığınız ! 
: Her kitabı : 
• • : ( ~ii ııHik -Ha ftalık- Av- : . 
i lık - Bütün i 
: Gazele l ' t Mecmuaları : 

! Akın Kitabevinden ! 
i Temin Edebilirsiniz i 
~ •..............••...... _, 
,. ...................... ~ 
: TÜRKDILI i • • 
1
: Pazartetlnden baıka her • 
• • • ıiln çıkar. Siyasal gazete •. • • • l: Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 • 2 tb üç seneye kadar ayrı 

~'l•tnalarına ktrar verir. 

ti~ Q>üddetln hitamında tef 
h kendtltilnden nihayet 
Ulup ayrı yaıama müddeti 

tın,, 
lkı Yet bulmuıtur, diyerek 

muhakemelerı kanununun J 59 
ncu maddesinde müddetleri 1 
h'klm veya kanun tayin 
eder. Kanunda göıterilen 
mütteına hallerden baıka 
hakim kanunen tayin edilen 
müddetleri tezyit veya ten 
klı edemez, ibaret! ile 
müddetin t a y l n t n 1 
7a kanun veya hiklme 
bırakılmıı ve kanunda 161 
terilen halleri de müıteına 

tutmuıtur. itte bahıJmlze 
mevzu teıkll ettlrmlt oldu 
ğumuz 139 ncu maddeye 
aöre de bir ıeneden üç se· 
neye kacler olan müddetin 
taylolade kanun hiktme fı 

ur. Şunu da hatırlatayım ki; 

kanunu medeninin 142 net 
madde1I mucibince boıan· 

ma hükmünde kabahatli 
olan tarafa, yeniden evlen 
memeıl için· haklm'n, bir ae· 
neden az, ikl ıeneden fazla 
olmamak üzere tayin etmtı 

' olduğu müddetle ayrılık hak· 
kında tayin ettljl müddet 
buna menıup edlllr . 

"Dünyada tavlzılz hiç bir 
ıey olmaz. Tam müı.avat, 

tam mütekabiliyet har_lcinde 
katiyen ıelamet yoktur . ., 

Perl, Mu11ollninio Ctano 
· Pört ttlliflarıoın derhal ve 
yahut peılnen merlyet 
mevklloe konulmatına mu · 
kabil İıpanyada bir tava11ut 
teıebbüıünde bulunulmuına 
mu•af akat edeceil mutalea 

•• 3 •• Say11ı: • • • : Günü geçmtı sayılar 25 : 
• • • kuruıtur. • 
: ADRES: : • • 

ncı btr karara lüzum kal
ttı,ı:. 8 d · u ıuretle karı koc.:•· 

'
11 biri kabahatli olaa hile tlınaen aalihlyet bahıetmtı - SONU VAR 

Ü manlte gazetcılnde Perl, 

ıöyle yazıyor: 

"franıanın nerel r 

: BALIKESIR TÜRKDILI : 
1 ........................ .. 



SAYFA : 4 

Bulgar Gazeteleri Yazıyor: 

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey 
Bükraf - Mülga milli 

köylü partisi organı Drep 
talca gazetesi, "Son memba,. 
baolıklı bir makalesinde Fran· 
udan sltayiıle bahsdmekte· 
dir 

Gazele, Llyonda. umumi 
harpte vatanlara için ölen 
sıhhiye memurlarının hlh 
ralarını yad ve tezkar et 
mek üzere dikilen abidenin 
rasml küıadı dolaytsiyle Bııı· 
vekil Daladlyenln söylediği 

nutkun, ender ıöylenen nu
tuklardan bir tanesi olduğu 
na ve mutad bir günlük 
tesirden azade olan lıbu 

ıöylevln, en parlak antoloji 
aahıfelerl aruma kaydedil 
meal lazım geldfilne lıaret 
ettikten ıonra ezcümle ıöy · 
le diyor: 

"Her millet, hakiki lnaan · 
lık hayatın, yOkaek ooııjon
ları ile aslmlle o1amamııhr. 
Bazıları bunu bir moda ola 
rak almıılardır. Fakat takip 
edllml1en bir dava aıbı onu 
yüzültü bırakmıılardır Bır 

kısmı da samimiyetle tatbl 
ka yelteomlıtlr . Fakat tat· 
bikat, onların bu haslete 
malik olmadıklarını ve an. 
lamadıklarını ıöstermlttlr . 

Fransa, yeni hayatın ye
aane kaynajı, yaratıcı fi· 
kirlerin sutamıı bir mem
baı, ümlhlzlerfn her daim 
atfı nazar ettikleri bir lima· 
nı, hiç bir vakit tekzip edil · 
meyen bir ümidi, doğrulu 
ğuo ve hakikatin müdafff, 
fedakarlığın ve civanmert· 
lliln bQyük btr Um.alt ol
muıtur . 

Gayri kabilt kıyat olan 
Franu, bu suretle telakki 
edilmlt ve bu ıüne kadar 
da böyle kalmııtır. Ve lı· 

tlkbalde de böyle kalmasını 
arzu etmekteyiz. 

Avrupa üzerine çökmekte 
devam eden karanlığın or· 
tatında ziyadar bir fener 

( Baıtarafı ikinci sayfada) 
da deler noktalar bulundu· 
iuna kentim. 

Evveli, ıtmali Çek sınırı, 
tadece Veraay muahedesinin 
çizdiği bir hudut d~ğll, ta · 
rJhlo çlzdtii bir huduttur. 
Bura11 bir 11ra dağdır ki, bir 
Alman denizi içinde bir 
Bohemya yarımadatını vü 
cude ıetırmlf ve buratı da 
1500 tene devam etmlttlr. 

Çekler, dağlarm yüktek 
k111mlarana tabtptlrler ve 
burada bulunan sık orman 
lar, Çek ıstthkimlarını taya · 
relerden bile aaklamakta· 
dırlar. Bundan baıka Prağ 
ile en yakm Alman hududu 
ara11nda da 20 mil kadar 
geride tabii Arızalarla kuv· 
vetlenmıı ikinci bir hudut 
hattı vardır Çekler bu ta 
bli hudutları tabklmatla kuv 
vetlendlrmiılerdır. 

Fakat kurt alzının birle· 
ıebtleceğl yerde ıımalde ve 
cenupta iki zayıf nok· 
ta vardır. Eier bura· 
da bu aizın ikt çenesi blr -
leıecek olursa o zaman 
memleket ikiye böluomüt 
olacaktır 

Şimaldeki açıklığa ıelin 
ce, dütünmek lazım ıelir kı. 
Lehltlerle Çekler, her tklıl 

de Slav arkına mensupturlar: 
Müıterek menf aatlerl daha 

. çoktur ve etkiden de bera · 
ber yaıamıı ve çalıım1ılar · 
dar 

- SONU VAR -

olan üçüncü cumhuriyet, 
mümtaz hal ve harakitıyle 

t~ıvlk ve himaye edilen fa
k at zincirlerini koparan zor 
ba kuvvetlerin tehdıdı altın 
da bulunan, eski dünyanın 
her günkü tef al etine çare1111z 
olmaktadır . 

İdeallerlmlzl tutuıturan 
Fransa ıon memba o\ftcaktır· 
Şiddetin, kuvvetin, zorbala
ğan ve taa11ubun ne kadar 
parlak dahi olsa, btlOmum 
batıl itikatları, onun yaL·ıca 

alevlerinde eriyecektir ,. 
Timpul gazetesi, "Garp cep 

hesin de yeot bir ıey., ha ılı
ğı ile tlyaai tütununda net 
rettlği blr yazıda ıöyle dt 
yor: 

"Çekoılovakya belediye 
intihapları bitti. Çek bükü. 
metiyle Alman Franaa ara 
aındaki müzakereler kati 
bir tafhaya girmek üzeredir. 
Havas ajansının btldtrdlğlne 
ıöre, Çekoslovakya hükume. 
ti müzakerelere eaaa olmak 
üz:ere Haynlaynın muhtırasını 
kabul etmtıttr . Bu haberin 
Franta membalarından çık 
maaı çok manidardır. lıbu 
müzakerelerin iyi bir netice 
vermetl de bir cihetten bey· 
nelmllel havaya baihdır. 
Alman matbuatının ton gün
lerdeki neırtyah "aarp cep
healnlo,, her iki tarafındaki 

heyecanlara teıkln etmek 
noktal nazarından çok ma· 
nldardar . Meseli, f raokfur · 
ter Zeitung, gazetesinin Pa· 
rlt muhabiri yazdığı bir mek· 
tupda ıöyle dıyor: .. Fran11z 
milleti, ıereflf ve akılı. bir 
sulh istiyor. Avantör ve tala· 
rlklt istemiyor. Daladlye ve 
Bonnet teraüzeıct olmaktan 
çok uzaktırlar. Çekotlovak 
buhranının daha ziyade tid 
detlenmemeal için her lklıl · 
de eUerlnden aelen büt6n 
gayreti gösterdiler. Kendisi 
ne haluız olarak ıtddet 

planları atfedilen Almanya· 
nın, silk<inetı muhafaza et· 
metl, Fransız ricalini çok 
memnun etti . Fransızların 

bu vaziyetine biz de çok 
kıymet vermekte7lz .. 

F rankf ur ter Zettung aa:ıe· 
tetl, Frantanm hakiki tulh
cülüjünü de daha ziyade it 
rar ederek ıöyle diyor: "fr· 
antız dlplomulıinln Inaıltzle 
rlnkı gibi Prağ hükumeti 
üzerinde manevi bir tazyik 
yaptığına ıüphe yoktur.,. 

A iman aazeteti bunlardan 
ıu neticeyi çıkarmaktadır: 

"Partstekl birçok mehafil, 
Çekot ovakya meıelealnin, 

Frantız - Alman anlaımuı 
na ve tefriki mesaisine bir 
vetıle olacaiı fikrindedirler.,. 
Arguı gazetesi,,, Tuna nak

ltyatmda Avrupanm menfa · 
atleri» baılığı altında neıret· 
tliı bir yazıda ezcümle ıöy 
le dtyor: 

"Son zamanlarda beyoel· 
~milel ılyaaette vukua gelen 
haditeler Tuna havzası vazl . 
yetine de tetlrlnl göıter
mekten geri durmadı Bu 

hidrtelerden b;lhaua ıkı ta 
neti bizi yakından alakadar 
etmektedir. 

Blrlncltt, l 4 ikinci teırlo 
ı 936 tarıhlı hadisedir . Bu 
tarihte Alman hükumeti. 
beynelmilel nehirler komlı 
yonuna dahil bulunan dev 
letlere birer nota göndere 
rek , tulh muahedeleri, bey-

rCRKDlLl 

Vilayet Makamından: 
Baytar dairesine mOtabaka lmtlhantle 49 lira ücretle 

bir depo ve ayniyat klttbl alınacaktır. 

Memurin kanunu hükümlerine göre ıeraıu llzimeyl 
haiz olanların müsabaka ıünü olan 8-7 938 tarıhlne müaa· 
dıf cuma aOnünden bir aün evvel bilcümle vetailctle bir· 
lıkte vilayet baytar müdürlGIOne müracaat edip imtihan 
numaralarını almaları ilan olunur. 

30 HAZiRAN t9J8 

~~~71@)!~~~~~~~ 
~ Bağcılar ve 

~Bahçıvanlar Okusun 
~ Mahsulleriuizjn verimli ve t;abuk yetişme
@ sini isterseniz tecrii belerin de ınuv~ ffakıyet 

~ kazanan " Rus kimyevi Gübre,, lerinden 
~ istifade .-diniz, 
~ SARAÇLAR BAŞINDA 

Balıkesir Vilayet Daimi ~ Hasan Cumali Oğullar1 . ~~~~~~~~~~~~ 
Encümenınden:•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 1 - MOddetı on gün tem~lt edıldlif h•lde lıteklltl 

çıkmayan Balakeılr Memleket Haatahanetl erzakından zey· 
tlnyafı, kepek, 11zdarılmıı tereyafı, yumurta, beyaz pey 
nlr, beyaz ıabun, aazyafı, benzin ve tuza yine fatekll 
çıkmadıiından bir ay zarfında pazarlıkla verilmek üzere 
mGddetl J 4 · temmuz·938 tarihine kadar uzatılmııtar . 

2 - lha\e encümenin mutad toplantı aünlerl olan per· 
ıembe, cumartesi ve pazarletf günleri aaat onda VıJ&yet 

makamında müteıekktl EncGmeol Daimi huzurunda yapı · 
lacaktır. 

J - isteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte vıliyet 
Daimi Encümenine ve ıartnamelerinl görmek ittlyen 
lerl daha evvel Vıliyet Daimi EncGmen kalemine müra
caatları ilin olunur . 

4 - 1 -184 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye 
No: 

Cınıl: Mevkii: 

9 Dük kin Attarlarda 
Yukarıda numara11 yazılı Belediyeye ald dükkan satıl

mak Ozere 24 6 938 tart hinden itibaren l 5 ıün müddetle 
açık arhrmaya konulmuıtur. lhalest 8 -7-938 cuma elinü 
taat 16 da Belediye Encümeninde fcra edlleceflnden talip• 
lerln ihaleden evvel depozltolarmı Belediye verme.ine 
1atırmaları ılan olunur. 

4 - 1 - 197 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahlyetl: Mevkii: 
Btiadıç Çar11da 

" Cami mahalleıl 

.. .. 

Ev 

Hududu 
Sağı keçeci Ali, solul 
Sadrı, arkatı Çtftoalu 
Ahmet, önü yol. 
Sağı keçeci oalu Meh. 
met ve~Fatma, solu Ha· 
cı Halil oğulları lbrahlm 
ve Muharrem, arkatı it· 
mail kızı Kelek Emine, 
önü yol. 

Araa Doğutu yol, poyrax1 İı· 
mall ve Ali , bat11ı ve 
kıbletl dere. 

Bıjadıcın Camlıerif maha1leainden kalaycı Ahmet Ça · 
vuı oiullara Bekir ve Muttafa tarafından atalarından inli 
kal ıurettle btil senet mutasarrıf olduklarından bahılle yu· 
karıda bulunduju yer ile aafr vasıfları yazılı Qç parça gay
ri menkulün namlarına teıcill lttenılmektedır. Bu tı hak 
kında tetkikat ve tahkikat yapılmak Gzere 8 1 938 tarı 
hinde mahalline memur g5nderileceğlnden ııbu emval hak 
kında hakkı taaarruf iddtaııoda bulunacak klmıelerln bu 
müddet lçeritlnde tapu ıtcıl muhafızlığına veyahut mahal
lıne gıdecek memura m6racaatları illn olunur. 

""- Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası 'fit ' = Yurd İçinde 261 Şube Ve/fjans = 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler F* = Her türlü zirai ikrazlar· dığer bifcfimle banka mu· = 
.ı. amelerl büyük ıubelerlnde kiralı~ kasalar. 'fit 
1'i ihbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında tkra· 'fit 
'IJ. mi yeler. F* 
"°' ikramiye: Miklari: lkramiyen/11 /ulan: '* 
~ ADEDi LlRA LlRA = 
~ 1000 1000 ,. 
JIJ soo 500 f* 
.. 1 250 250 .,. 
llıl ıo ıoo ıooo . "* 
JIJ 25 50 1250 .,,. 
"" 30 40 t 200 .,. . = ~ w wo = 
1IJ ıos 6UOo fit 
1'd Bu lkramiytler Jur üç ayda bir olmak üure se· 'fil 
~ nede dort dtf a bu miktar ıızerinden kura ile dağılı = 
~ lacaktır . ilk ke~tde 1 Eulul 938 dedir. 'fit 
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~ Rençberlere Müjde 1 1 Kaçırılmaz t~ırsat 1 
1 « 
1 1 
1 ~ 
1 1 
~ 1 

i 1 
1 '~ 1 
1 CEBMILGW MAA~T) MAAKAALI • ı 
~ U DA Y yALKALA ı1 
\i-... SA YlN MÜŞTERILERtMIZE; ~ 

Yukarıda resmini gördüğünüz dünyanın en meı 
hur ve maruf Rençberler ve Değirmencllerimlz tara· 

ı

1 
fından tecrübe edllmlf ve tanınmıı . Türklyede bOyOk 

rağbet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 
marka Buğday Kalbur Makinelerini her eene olduğu 

~ gıbl . bu mevsimde de tatmaktayız. Reıtmde gördGğü· "JI 
it. oüz tek parçalı makinenin iki parçahları da mevcut ~ 

nelmtlel nehirlere tatbik 
edılen rejımi tanımadıjını 
btldlrmlttlr 

~ olup ( 4, 5, 6 ) numaralıları da yant her boyu vardır. 1 € Bu makineler büyük huılatlı olup aıa~ıda göreceil "JI 
it. nlz veçhlle piyasada mevcut makinelerin en fazla !1JJ 
~ mal çıkaranadır. Hu makıneler mahsultıı ( 9 ) k11ma 1 

------ıı dt. aymr Şöyle ki: Buğdayı üçe, Arpayı üçe, Del!ceyi 
bire, Bakla ve Ot tohumlarını bire, Ot, Saman ve Taı 

ıı ne kadar mücadele elti ı b k ( 9 ) k l parça aranı lre, ı ceman 11ma ayırmıı o ur. 

1 ğını derhatır edecek oluuak " Ftatlarda bu mevsim için fevkalade tenzilat yapılmıı 
halihazırda milli menfaatle it. tır lstaobuldakl flatlardan yüzde 20, 25 eksik fiata 

lktncltl, Avuıturyanın Al 
manyaya lfhalu tarihi olan 

11 mart 1938 hadiııeıldır. 
Y ekdlferlne baih olan bu 
iki hadise, Tuna havzuında 

tevlıd ettiği yeni vaziyetler 
dol ayltıle bizi çok yalımdan 
alakadar etmektedir Fılha· 

kika Almanya, beynelmilel 
nehirler rejimini kaldırmak 
la ve Vtyanaya kadar uzan · 
mnkla, Tunada harpten ev
velki vaziyeti ıhdaa etmlı 

oluyor. 
Küçük Romanyanın yakın 

bir mazide, Tunada "Demir. 
kapı., tetmtye edilen mahal· 

, de tatbik edilen rejime kar · 

rimlzl korumak için ne yap· 
maklaiımızın lazım gelece· 
ğlnl anlarız 

1856 Tarihinden 

~ ıatmakta yız Bu kaçırılmaz bir fırsattır. Her h•lde ;zp 
il. bu ele geçmez fırsattan istifade etmeyi Rençberleri 1~ ~

1 
mlze, Köylülerımize ve Buğday ıılerile metgul olan· 

~ lara almalarını ve makinelerimizi bir dtfa da mağa 1 
büyOk zamızda görmelerini tavs ı ye edertz. 

1 
harbin zuhuruna kadar Tu . • MAKiNELERİN YAPTIGI iŞ MlKTARI: 
na aiızlarıoda Roman dev ~ AT 4 5 6 
!etinin foklıafı, beynelmilel "'" lYO: ' ' JI 
nakliyat menfaatleri ıle 1 Saall•~ yaptı~ı iş miktarı: 250, 500, 600 '<l 
hem ahenk olarak aıtmlttir. ~ kilo mahsul calkar. 
Romanya, Tunada beynel ~ flhmet Ve İbrahim Cuma/J Kardeşler 
milel terbettil teyrüteferin 1 Balı ktıir: Çiviciler Çaışı::;ı ı\o: 12 
muhafızı vazlfetlnl görmüı· !if Demirciler Çarşısı No: 63 
tür. ıi~~ ~~~~~~~~~ 

Tuna meteleıl eltmıı se 
denberl bu suretle cereyan 
etmlıttr Bundan böyle de 
meçhul akıbetlere doğru 

yanlıt adımlar atamayız.,. 
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