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Diyor ki: 
-------------------------------

; M u H 1 M K A R A RL A R . . i n a Kopara b i 1 i r .. 
iOışandan Getirilen Ermeni Vei 
• • 
IAraplar Hataydan Çıkanlacaklar .. i 

«Haddizıtındı f utmınm zuhura gelmek üzara oldUGU görünüyor. bu f 11tınıftn ıılır 
zuhur ıdıcığini ıimdiden beyan etmık kabil değildir.• 

• 1 
"Yuıoslav Radıkal Btrlıjl 

f1rkuı,. nıa resmi naılrl ef 
b lıı olan .. Samouprava • 
ıazeteaı M. Svetovekl imza 
tiyle oeıretllll bir baınıa 
kaledd Hatay hakkında dt· 
yor &c ı: 

! Sancak Dahiliye Müdürlüğüne Tam Salahiyetle Doktor Ab- !' 
i durrahman Tayin Edilecek. Jandarma Ve Polis Kuvvetleri i 
i de dahiliye Müdürünün emrinde Bulunacaklar. ! 
• • 

Anlakyamn umumi g {J 117nlişıi 
AntakJa, 2 (A A. ) - De· barat zabltlle birlikte dün 

leıe Garo; FranHnın An beılconsoloaumuzu ziyaret 

kara tefaretl ateıemıllterl ed~rek uzun mOddet g&rüt· 
ve Beyruttalct Fran11z lstth mOıler ve bazı kararlar al-

Af Kanunu Projesinin 
ihtiva Ettiği Esaslar .. 
Liıtıyı dahil bulunanlar gaybubiyetlari esnasma ait 

ıiras ıuııılılırindın iıtıf ıdı ıdımiyıcı~ler. 
Arıkara, 2 - Adliye encii ı 

ınenl Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Selneterl Şükrü Kaya 
ile AdhJe Vekili ŞüluQ Sara 
çoilunun huzurları ile af ka 
Dunu projeılnl mOzakere ~t 
IDltUr Geç vakte kadar de 
•am eden bu toplanhda la 
Jlhadalcl hOkümler eaat 
ltıbarlyle kabu\ edtlmlf, an· 
cak liylhaya katlyet v~ H 

rahatl temin edecek bazı tli 

veler yapılma11 muvafık 16· 
rülmüıtOr: 

1 · Bu ilavelerden biri · 
ne ıöre. af kanunu merly
ete glrdtil tarihe kadar af 
tan lılif ade edf'!celcler hakkın 
da mevcut eakl bazı kanun 
btlkOmlerl dairesinde cere· 
yan etmıı muameleler mu· 
teber olaı:akhr . 

Meıell evvelc3 vatandaı 
( Sonu ikinci aayfada ) 

Türkiye-lngiltereDost
luğunun Kuvetlenmesi 

- - -
• llrkiyı Oaılıti, hngıngi bir bıynal11ilal kriz kırıısm-
~ı bını ııyı sııııı inlil ulacı~ ~ir durumdadır. ,, 

Zora ıazeteslnln Loodra 
-nubabtrı yukandekl batlık 
•lhada aı•iıdalct makaleyi 
Jazaaaktadır: 

" 8ug6alerde İnııltere 
Parllmentoıunda İogtl z hü 
1t6ınettnln T6rklyeye verdlil 
kredt meselesi mevzuubabı 
olacakhr Malüm oldulu üze
re bu kredi 16 milyon lnıl 
llz ltraıldlr. Yani yedi mil 
Jar Bulıar le•anna yakın 
blr9ey. TOrk ftnanı heyeti 
Din bu muvaff aklyetl hak 
ltıa.ta ile habe,, Torklye e., •• kıll tarafından Halk 

Partili Grup t op lanlısında 

vermtıtlr 

Beynl!fmtlel du rumun 
çok ağ1r ve kar11ık bu· 
lundutu bir zamaode lıtlh 

aal edılen bu muvaffaklyet 
elbette mOhimdfr ve bu IU · 
barb huıuıl bir manayı haiz 
bulunmaktadır. Beynelmilel 
alanda nlzamsızlıklaran ve 
ltlmahızhkla r1n hnknm ~ar 
düjQ zamanlarda ekaerlya 
banıerler de keselerinin ağız · 

lannı kapaı lar Bunun sebe. 
bl ıayet bulttlr ve çG .. kü; 
(Sonu lçGacl ıayf ada) 

mıı' ardır. Bu kararlara na· 
zaran Halk Partlsı mOuelı 
leı ınden Doktor 8 Ahdur 
rahman tam u llhl 
yetle Sırncak dahiliye mü 
dürlÜRÜne tay .o olunacl' ktır 
J.ındarma ve polls kuvvet 
lerl de emrine verllecelctır. 

Hataya dııarıdan ıetlrllen 
Ermeni ve Araplar ıerJ çev· 
rtlecektlr. 

Teıcll itlerinin emnt,etlnl 
temin için tescil bGroları 
hakkında da bnı kararlar 
ahnmııbr. 

Montrö 
Muıhedııi f rınıız parli· 

ııntııundı .. 
Perl•, 2 (Radyo)-Fran11z 

parlimeotoıu, yarın topla
nacak ve Çanakkale boğa z
ları hakkındakı Montrö na· 
ahedeaınl müzak~ ıe ve tu· 
d ı k edecektir 

"lht11Atla r yalnız garpla 
dei•l, ıaı kta da vard ır Yal 
nız Avrupıı da driıl , KüçOk 
Aeyada da ~ndı ıt'ler mev· 
cuddur. Baıl ., ngıçta "Qçük 
olan d ı plomattk anleımaz 

laklar büyQk ve arzu edil 
ml1en hareketleri ve kot 
leler aruında çarpıımaları 

mucip olabilirler. · 

Klloat Çl'koı\ovakya ha· 
dtselerlnln tnkltafından en 
d•ıenak bulunduiu bir eır· 
ada, Türklyenln cenup hu 
dud 'arında, lıkenderun kar· 
ımnda ct'reyan etmekte ol 
an btr bidlıenln dıkkat na 
zarlarından kaçmuı tahıldır 
O ballde •ndııeler vard1r. 
Kow6l i' \ e \Uk dabl btrkaç 

ıündenberl oralerda end• ıe 

içinde bulunan mıllrtln ı n 

aru.nda bulunmaktadır Ora 
!arda baz ı ukeri lutut 
harekatı vukua ıe!mektedtr. 

Rusya Büyük Askeri 
Hazırhklar V a p ı yor .. 

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

Soıyıt ordulınnı har ihtiııla kırıı hızu bulunıılan bil-
dirildi. Gazeteler Polonyayı ıiddetli hücumlırdı~bulunuyor. 

. it. ·- 1 

/ fos kmmetleri 

Moskova , ı ( Radyo ) Rusya hül&iimeU. icabında 
Sovyet Ruıya matbuat ı; Çe· hazar bulunmak Ozere ordu, 
koılovakya meıelealnln, fev donanma ve ha va kuvvetle · 
ka lide ehemmayetinl muho rlne emirler vermtıtlr. 
faza etmekte olduiunu ileri Moı\ı ova, 2 ( Radyo ) -
sürerek , uzun makaleler yaz Rus orduıu , yakında büyük 
maktadar 

lzvestta ve Pra vda ı•ze 
leleri, bir afızdan Polonya 
ya hücum etmektedlr'er Bu 
gazeteler. Çekoslovakya me· 
seles ınde Polonyanın takip 
ettıtı siyaseti takb•h etmek· 
l e ve bir bıup olursa, evve 
IA Pof onyanın kurban ıtde 
cellat ka1deylemektedtrler. 

manevralara haz1rlanıyor . 

Harbiye komisulıfl , Rus 
ordusunun, motörlze edılmtt 

bütOn kıtaatına manevralara 
ıokacalcbr . 

Allkadarların verdtfl ma 
IQmata ıöre, Ruıyanan her 

tarafında aıkerl has1rlıklar 

baılamııtar. 

Oralarda halk slllh1anmak 
tadar .. 

Bu havallde aneızın bir ıt · 

rtıme zihniyeti ba11l oldu. 
Ankaradakl almamdar meba 
faller , eon ıtıolere kadar Ha. 
tay meıelealn• n Cenenede 
ha tıl olan anlaıma mefhu . 
muoa uyaıun bir f.a lde ve 
mOsalemetkirhk yolu ıle hal · 
ledlleceil lranaatln~e idiler. 
Bu aalaımueverlık zihniye 
tini Doktor Tevfık Rtııuı 

Ar as Cen< neden Ankara 
parlimentoeuna ıettrmııu . 

Hata yda lcra11 mukarrer 
olan lntlhabatan, TtlrklJe ve 

Eden 
lıbineyı niçin airıiror. 

H. Eden 
Londra , 2 {AA) - Ha 

vas ajan11 muhabirinden: 
iyi bir menbadan bildlrll· 

dlllne 16re Baıvekıl Çem· 
berllyn hafta tatili esnuıa . 

da eski hariciye nazm An· 
tonl Edenle yapmıı olduiu 
gizli b ir görüıme eenaaında 

mumaıleybt kabineye ıırme· 
le t~ıvık etmlııe de bu 
b .:ı bdaki gayreU akim ka l· 
mıttır . 

Eden, ancalc Çurçılden Stt 
rlne kadar muht~lıf fırka la 

ra mensup uneurları ihtiva 
ed~cek btr kabineye ılrebl 
leceflnl e6yh1erek baıvek I · 
ltn tekltf•nl reddetmlttlr. 

franeanın dıı poletlkalarını 

idare edenler ara11nda bili· 
va11ta vaki uzun konuıma · 

lardan ıonra, 6ncedea tah· 
mln olunan Deliceleri ver-

meılne aofukkanhhkla •e 
sabırla intizar olunuJordu. 

Halbuki lntlhabahn ıftlr6· 
net ı çtnde tcruı Omitlerl 
ıa reıl mııtır. 

TOrklye matbuah, TOrkt· 
yeye ballı olanlara kartı Ja. 

pılan bir ı(lr(l yolıualuldarı 

ortaya atmaktadır. Bu yol· 
ıuzluklar arbk laldl· 

(Sonu 6ç6nc0 NJfada) 

Suriye 
HüiOmıti ıonıı~ cılı111 
ıOddıtini 9 ıııtı cı~ırdı. 

Parlı, 2 (Radyo) - Şam-

dan hab,.r ••••"·-·· 
Suriye h0k6metl, kDelk 

çocukların lıçlllk yapma la· 
rına mlaaade etmlı •e me 
ıal aa attnt 9 za çıkarmııtar . 

KontCiano 
itılyınm Bılkın ıiııııtini 

izıh ıdıcık. 
Roma, 2 (RadJo) - ltal

ya Hariciye Nazara Kont Ct· 
ano; yarın Mıllnoda topla· 
nacak olan harici ıl'a"t 
btlıtlerl konırealnde bir nu 
tule lrad edecek ve halya. 
nın Balkanlardakt eı,aaetlal 
izah eyh1ecektır. 

Maraıal BadoıllJO ile 
Amiral Doçl de birer mGhtm 
eöylev vereceklerdir. 

Dük va Düıeı Dö Yindıır 
lını ıısll ıl~u. 

Kan, 2 (Radyo) - D6k 
ve Düıea Dö Vtndıor, bu
ıün buraya ıelmııler ve An· 
tlb ıatoıuna lnmtılerdlr. 

========-=-========= ===========--------=== 

Südetler Muhtariyet -
ten Vaz Geçmiyecek .. 
Akılliyıtlerin ıuhtıriyıti lisılısindı llıın ııttı~ 
nızınm gösteren bir vııikı Lındrııı ıinderilıiı. 
Berlin, 2 (Rad10) - Çe

koılovak1anın Etler ıebrln· 
de yeni hldlıeler olmuıtur. 
Çek zabttlerlnden blrlel, ıer 
hoı olmuı ve Sadet Alman 
lar1ndan iki k ttlJI yarala 
aaaıtar. 

Berlln, 2 (Radyo) 

tor Haynla,n, sazetecllere 
be,anatta bulanmuf ve: 

- Btz, Almanlarla m••
kan olan yerlerde, kati ıu · 

rette muhtarl1et lıtlJoruz 
Baıvekll Mllln Hodza ile 

baıladıfımız mlzakerelerla, 
( 'Sonu ikinci aar'acla ) 



SAYEA 2 : 

Cumhuriyetçiler Yeni Mu
vaffakıyetler Elde Etti .. 

Fransa; ingılrereye, ispıny&'iŞlerinde müşterek ~ir ha
rekette bılunu1masım teklif etti. 

Parla, 2 (A.A) - Fransa 
hGkCimetl açık lapan yol te · 
birlerinin Frankııt tayareler 

tarafından bombardıman 

edtlmealnl önlemek için in· 

1ılltere hük6mellne mütte· 

rek bir harekette bulunulma· 
yı teklif etmlttlr. 

Banelon, 2 (A.A.)-eum· 
hurlyetçl kıtaatı EndQreı ve 

Teruel cephelerinde ilerle · 
mekte ve terk edtlmtt olan 

mevz·lerl geri almaktadır. · 

Salamanka, 2 (Radyo) -
Franklıtlerln. Valinılya fı-

tıhkimlarını ele geçirdikleri 
ve Sagondaya doğru al~rlt

yerek, büyük ıoıayı t11al 
eyledikleri ıöylenlyor. 

Franlılıtlerln bu muhare 
beden dört bin altı yüz esir 
aldıkları iddia olunuyor . 

Sagonda tehrl, bugün 
bombardıman edllmit, beı 

kiti öldQrü1mGt ve on ktıt de 
yaralanmııtar . 

Cumhuriyetçi lıpanya ta

yarelerlnin de, Ma york ada

sındaki Lapalmayı bombar
dıman ettikleri btldtrlllvor. 

Südetler Muhtariyetten 
Vaz Geçmiyecek 

(Bıo tarafı birinci sayfada) Hatta bu ıon iki meıele 
arzumuz dahıllnde btttce- hakkındaki Alman noktalna 
itnt ıöylemelr, fazla nikbin· zarını gösteren bir ve.ikanın 
ilk olur Londraya gelmlt olduiu ıöy 

Bız, Çf'koılovakyaya mer- lenmekte lıe de bu ıaytayl 
but kalmak lıterlz; fakat teyit edecek hiçbir haber 
kendi mukadderahmıza ken· alınamamıthr 
dtmlz hakim olmak, bizim ==-=:==-....... ==-=-==-
için hayati b•r meıeledlr. Va rşova · 
Bu Utbarla , Çelcoılonkya 
temel yaaa11 deilımelldir ,, 

Demlıttr 

Parla, 2 (A.A ) ~ Siyasi 
mütahıtler, Südet mebuılar · 

dan Kundun izah etmlt ol · 
duğu 14 nokta Jle Haynlay 
nan Karlovlvarl konareılnde 
teırıh etmıı olduju 8 nokta 
arasındaki müıabebetl kay 
~ ••• ., ... nArrn•lıt,.dlrler. 

Bu müıahJtler, bu meta)f . 
batın maddi leıtirllmeslnln 
Londra ve Parlıte Çekoılo 
vak devletinin emniyeti ile 
telifi gayrikabil olduğu mu 
talea11nda bulunmaktadırJer . 

Aynı aıüıahttler, bu me
talıbatın netrlyat sahasına dö
külmesinin Hoclzanm; Hayn· 
layna 23 mayuta izah ve tet 
rıh etmlt o1dufu ekalliyet · 
lere alt ıtatüye karıı Südet· 
lerfn mukal>ıl tekhflerlnln ne 
oldufunu bıldtrmelerl için 
baıvektltn 28 may11ta me· 
buılardan Kund ve peteree 
yapmıt oldiu müracaatın 

bir cevabını tetktl etmekte 
olduğu zannında bulunmak . 
ta dırlar . 

llmumt mutalea . Kundun 
pro~ramınan Südetlerln ta · 
lepler•nlo htçblrlnden vaz 
geçmly~ceklerl ve ıon haf 
lalardakl buhranlardanberi 
hiçbir terakki kaydedılme 

mit olduiu merkezindedir. 

Bele~iyesinin beynslmilel 
mü~if atlı yanşmda binici

lerimiz i~inci ol~u. 
Varıova, 2 (A.A.) - Bey · 

nelmıld btrlncllik müaaba 
kalarınıo V arıova beled•ye 
-• -~t.. ~c •• ı. ••nun~.a hl 
r indllğf bir Polonyalı zabH, 
tklnctltğl Yüzbatı B. Satm 
Gürkan a1mııtır . 

i gilt~erede 
Milli müdafaa için b:r 

milyon laya reci hızu. 
Londra, 2 ( Radyo ) -

Oahlliye Nazarı Sır Samuel 
Hoar; milli müdafaa için 
lıteotlen iki milyon tayare
clden bahıetmlı ve bunlar 
dan yara11nan hazır oiduğu · 
nu, ayrıca da dört ı: üz bin 
kadının , ba.tahanelerde hiz
met görmek üzere gönüllü 
olarak orduya Utıhak etme· 
ğe amade bulunduklınnı 

ve kayıtlarının yepıldığıoı 
ıöylemlttlr . 

Krah Tra~rusgarptan dönüyor 
Tobruk, 2 (Radyo) -

hal ya Kralı Vıktor Ema · 
nueL Mmr hudutlarına var· 
mıı ve bu aktam Savuya 
yatına binerek Brendlztye 
hareket etmlıtlr . 

Kralı himtl olan yatı 
ltalyan donanmaaından bir 
fılo taktp etmlttlr . 

Londra, 2 (A A.) - İogl · 
lız hariciyesi erkanından St· 
rang, baı•ekHe malümat ve 
izahat vermek üzere bugQn 
batvekilet dalreı tne gide· 
cektlr. Reımt teminata rağ 
men, ılyasi mehaftl, Stran· 
gın memuriyetine büJiik 
bir ehemmiyet atfetmekte 
ve mumaıleyhln btlhuıa Sü 
detler meıeleılntn hallı hu
ıuıunda lnglllz ıefirlerlne fi . 
f ahi talimat vermekle mu 
vazzaf olduğunu beyan eyle
mektedir. 

f ransa Hava er~amhar~iyesi 
londrada. 

Aynı mehafil Strangın lf a 
edecefl •aztfeoln müıtemle 
ke meaeleıl ve bir aarp mi· 
ıakı lbda11 hakkında Alman· 
,. ile 1apalacak mnıtakbel 
mGzakerelerle allkadar olw 
dutun ıl& ' etm ktedır1 r 

Londra, 2 (Radyo) - Fran· 
11z hava kuvvetleri erkanı · 
harblJeılnden müteıekktl 
olarak buraya gelen heyet, 
bugün 1ngtllz avcı tayare 
ferinin uçuılarını seyrettik· 
ten sonra, \'erilen ziyafette 
haıar bı.ılunmuıt r . 

1 UKl\.Dn ı 

TOTKDlLl 3 HAZiRAN 1938 

~ ;i . •• . '. ~-. -~~-- . ·' ' . ' . 

SEHİR HABERLE i -, 
KanşıkKahve Satışına 
Mani Olurıacak .. 
Belediye Bu Yaz Karasinekler
le Esaslı Mücadele Yapacak .. 

Son günlerde Belediye ta 
rafından sık aık kontrol ve 
tahlil ettirilen kuru kah•e
lerln ekıerlyetle dlier hu · 
bubatla karııık bulunduiu 
tesbtt edllmlt ve bu gibi 
kahveleri satanlar muhte'lf 
cezalara çarptmlmıılardır . 

Bunun üzerine kuru kah 
vecilık yapanlar beledlJeve 
m(iracaat ederek etiket al
tında mahlut ve saf olarak 
iki nevi kahve utıtın&. mil 
ıaade edllmeıl lçtn müracaat-
ta bu1unmutlardır . Bele 
diye 11hht zabıta tallmat 
nameılnde , çekllmlı veya 

1 
tulduğundan bütan han ve 
nalbant dükkaolarile, hay · 
ven beılenllen ahırlardald 
gübrelerin kaldırılması, bu · 
ralara kireç ve aıldf ınk dö 
külmeıl alakadarlara tebliğ 
edılmiıttr. 

Evlerde, dükkinlarda kul· 
lanılmakta olan çöp tene· 
kelerln1n aiızlarına da, ıtnelC 
ııremlyecek tekilde kapak 
koydurulma11 mecburi tu -
tulacaktar. 

döğülmüı olarak satılan ku Yentden seçilen Ticaret 
ru kahvelerin katkı11z ve Oda11 heyeti dün tik toplan · 
1af olması mecburi bulundu tısını yapmıt ve Odaya alt 
ğundan bu mGracaatlar encO· itleri ıözden ıeçlrmlttlr . 
men kararlle reddedllmlttlr. -

Ticaret O ~as mm yeni idare 
heyetinin topf antısı 

Karasineklerle mDcadele: 
Birçok tehlikeli ve bula

tık hastalıkların yayılmasına 
va11ta olan kar&1tneklerln 
mevılm dolay11tle türemeılni 
nazısr1itibara alan Belediye; 
ıfneklerle mücadeleye 
batlanmaaını kararlathrmıt 
tar. Bu meyanda yemltçl ve 
bakkal gtb•, gıda maddeleri · 
nln satıldığı dükkanlara ıt 

nek kapanlannın koydurul 
ma11 ve ılnek hücumuna 
maruz bulunan yerlerde de ııık 
ıık ftlft kullamlmaıı mecburi 
tutulmaktadır . 

Bir seçim 
Şehir KulübGnde açık bu· 

lunan idare heyeti azalaiı · 

na yedeklerden B. Ahmet 
Kocabıyık getlrllmltllr 

14 yasmda kaçınlan k'z 
Küpeler nahiyesine bağlı 

Kalemköyünde oturan Ba. 
lakeılrlo Yenice mabaUeıln 
den Fahri kızı 14 yatların · 
da Zehra, Konak pınar na 
hlyeıinln Pchtçık köyünden 
Oıman oilu 16 yaılarında 
Yunuı ve kardetl 19 yat 
larıoda Abdullah tarafın 1 

Bllhasıa karaatnel<lerln; dan kaç ıralmııtır . 1 
yumurtalarını çöplük, güb · 
relık gibi mahallere barakarak 
çoğaldıkları gözönGnde tu · 1 

Şıklyet üzerine ıuçlular 1 
yakalanarak adltyeye veril ı 
mltlerdtr. 

...... ~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--~~!!!!!!!"!!'~--~!'!'!'!!!!~~~~~ 

Af Kanunu Projesinin 
1 

ihtiva Ettiği Esaslar 
( Baıtarafı birinci sayfada) 
laktan ukat edtlmıı bulunan 
150 ilklerden biri yurda av. 
detınde gaybubeti ııra.ında 
tahaddüs etmlt bir miras 
muamelesinden istifadeye 
teve11ül edemtyecek, evvel · 
ce tekaüt maaıı varsa tera· 
küm etmiı maıt§larını talep 
etmek hakkını kaz namıya
caktır. Kezalik 150 likler 
araunda olup ölmüı bulunan 
birinin mlraaçıları da af ili · 
nandan ıonra böyle haklar 
iddia edemfyeceklerdlr. 

kalan cezaları affedilecek. 
bu cürümlerin maznunları 
balduodakt takibat lıe dur 
durulacaktır. 

Bunlar affan bütün hulcu · 
ki neticelerinden lıtıfade 
edebileceklerdir. 

3 - Aftan lıtif ade ede
dek l 50 ilkler af kanununun 
mertyete girmesinden ıonra 
ıeklz ıene müddetle maaılı 

veya Qcretlı amme hızmet · 
lerlnde kullanılamıyacaklar
dır. "Devlet daireleri, bele· 
diyeler, Sümerbank gibi mü 
e11eıeler., 

4 - HeyeU mahıuaalar· 
ca haklarında karar veril · 
mit olup da bu kararlar 
&il karar heyeti veya Dev· 
ld Şüra11 mOlklye datreılnce 
rcfedılmtyenler af kanununun 
merıyete girmesinden ıonra 
iki ıene müddetle yalnız 

maaılı amme hizmetlerinde 
kullanılamıyacaklardır 

Biğadıç 

Cinayetinin 
Muhakemesi .. 

Ôiretmeo B. Nazlfin llter 
adındaki çocufunu Biğadıç. 
ta feci bir ıekilde boğazla· 

makla ıuçtu BtAadıçtan Ka
ra Mustafa, Cellat Halil oğlu 
Kaıım ve Cellat Halil; Halilln 
karıaı Emine, kızları Ümmü 
ve Zebranın muhakemesine 
dün de saat onda ağır ceza
da devam edildi. 

Geçen muhakemede akli 
muvazeneılntn bozuk oldu
iunu iddia etmeıt üzerine 
Manisa emrazı akliye has 
tahaneılne gönderilen Kaıımın 
benü~ gelmedıfl anlaııldı 

jınden muhakeme 13 hazl 
rana bırakıldı . 

Parti V ıliyet i~are ~lyeti 
C. H. ParUıl vilayet ida

re heJetl 8 . Ethem Aykutuo 
riyasetinde top lanarak Par
tiyi ilgtlendıren itler üzP.rlo 
de aörüımüı ve kararlar 
vermtıtır. 

Yaş ve kuru 
Meyvaların 

ihracı 
lkttaat VekileU yumurta, 

fındık, tıftık. arpa, buğday 
ve yapağı ıhracah maddeleri· 
_,,,_ danclardlzeılnden cok 
iyi neticeler alındığını göıö 
nünde tutarak yaı ve ku 
ru meyvalarımızm ihracatını 
da tanzim dmek (bere faa· 
hyte geçmlttir. Bu buıuata 
bazı mütaha1111lara yaptml. 
mııkta olan tepkıkler pek 
yakında ikmal edtlerek der 
hat icraata geçilecektir. 

Aldıiımız malümata göre 
yaf ve kuru meyva ıhraca 

tımıı her yıl bariz bir lnkı· 

,,. f göıtermektedlr. Buna ıe · 

bep, meyvalarımızın komıu 
devletler meyvalan yanında 
kalıte itibarile çok üıtün ol
masıdır. 

Vekalet önümüzdeki yıl 

larda kalitesinin daha iyi ol· 
ma11na dikkat edilmek ıar· 

tiyle daha geoit mıkyaata 
ihracat yapılabilecek tedbir-
lere baıvuracaktar. Bunun 
için köylüye azami tekilde 
müzaheret gösterilecek, icap 
ettiği taktirde naklen de yar 
dımlarda bulunacaktır 

Vekaletin, bu mak1atla 
yeni ve mühım bir teıkılat 
kurmak üzere bütct>ye 
700,000 liralık bir tahsııat 
koymuı olduju haber veril
mektedir . 

Almanyaya ıemarlanmıı 

olan vapurlarımız yakında 
memlekeUmize gelerek ça 
lıtmaya baıhyacaktır Bu 
vapurlarda; anbarluında ıo 
juk hava tertibatı bulundu· 
jundan meyva ihracatını , ya 
banca vapurlarla değil, biz · 
zat kendi vapurlarımızla 

yapmak mfimküo olacaktır -Neşriy,at: 

Siyasi llimt r 

2 - Bundan batka 19 
May11 1938 tarihinden ıon · 
ra yepılmıı ıuçlara timtl 
olmamak ve ceza kanunu 
mu:ıun 14 1 142 ncl madde 
feri çerçevesi içine alren CÜ 

rümlerden mahlıüm olanlar, 
yani komünlıtler müıteına 

tutulmak tartıyle bllumum 
ılyaai ıuçlardan dolayı mah· 
küm edllm•t bulunanlaran da 
bu aftan istifade etmeleri 
eıatı l&ylhada yer almııtır Bu 
ıuretle ceza kanununun lk· 
tncl kitap birinci babında 

yazıla cürQmleri l9lemekten 
mahkum olanluın ıtrly 

5 - Afta o lıtıf ade ede 
cek lıtıklal mahkemeleri 
mahkumları ise affın bütün 
hukuki neticelerinden kayıt· 
ıız ve ıartıı& lıtıf ade ede 
bıle cklerdlr. 

Aylık bu ilim mecmua11 -
u111 as ncl ı&)'lll c.·ıkmıtlar 

Arazi T ahri
ri Çabuk biti

rilecek .• 
Finanı Bakanhğı arazi, 

tahrir ve tatbik muamele· 
Jerln lo en luı bir zamanda 
baıarılmaaını kararlaıtırmıo

tır Bu husuıun temini için 
Bakaohk, haziran 1938 ba • 
ıınd~n ağustoı 1938 ıonuna 
kadar daha üç ay mndC:letle 
vlıayet merkez kazalarına 

azami iki lira v~ mülhak 
kazalara bir lira yevmiye 
ile birer yardımcı kAtlp kad· 
roıu daha vermlttir. Bu 
yardımcı katip sayıları 

çojalt.lmıyacak ve ki · 
tipler üç aydan fazla çalıı

hrılmıyacaktır. Talirlr itleri 
tamamen biten kazalardaki 
yardımcı katipler Bakanhğın 
müsaadesiyle vilayetin d ığer 

kazalarında çalııtmlacaktır. 

Yardımcı kAtıbi olan ke · 
zalardakl yevmiyelJ katip· 
ferden birden fazlasının bir 
hazirandan itibaren vazife 
terine n ıhayet verilerek her 
kazada bir katip barakıla· 

caktır Blrlkmtı arazi ihbar· 
name itleri ağuıtoı tonuna 
kadar tamamen bitlrllmlf 
olacaktır. 

Huıuıi muhatebelerfn en 
mühim varidat menbaların · 

dan btrini teıktl eden arazi 
verglıl tahakkuk ve tahsil 
oauamelelertndekl 1ıüç lüklf!
rtn h:aleat fçln yıtpılao arazi 
tahrir neticelerinin bir an 
evvel tatbik sahasına konu· 
labllmeıi fçln tahrir itirazla
rı biran evvel karara rapto · 
lunacak ve tahrir neticeleri 
katllt-ft lrilecektir . Huıuıi lda· 
re müdürleri, kaza kayma. 
kamları tahrir itlerini dal · 
mi surette takip ve mura. 
kabe edeceklerdir. 

~BUL RADYOSU 1 

3-Haziran-938 Cuma 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
12 30: Plakla Türk muıi . 

k lıl. 12.50: Ha vadlı l 3 05: 

Plakla Türk muıtklıt 13.30: 
Muhtelif plAk neırlyah. 

AKŞAM NEŞRİYAT!: 

18.30. Plakla danı muıi· 
klıl. 18.45: Kızılay hafta11: 

Konferanı: Dr Kizırn lama. 
il ( Ban,ta K zılay ). 19: 
Plakla danı muıiktıl . 19. tS: 
Konferan•: Ali Kamil Ak-

yüL 1 Çocuk terbiyesi] 19 55: 
Roraa ha berlert . 20: Muzaf · 
fer llkar ve arkadaoları ta · 
rafından Türk muılklıl ve 

halk ıarkılan 20 45: Hava 
raporu . 20.48: Ömer Rtıa 
tarafından Arapça ıöylev . 

21: Müzeyyen •e arkadatları 
tarafından Türk muılkiıl ve 
halk ıarkıları (Saat ayan) 
2 1 .45: Orkeıtra 22 15: Ajana 
ha beri eri. 22. 30: Plakla ıa · 
!olar. opera ve operet par· 
çaları . 22.50: Son haberler 
ve erteıl günün prof ra 
mı. 

içinde deierli yazılar bu 
lunan bu mecmuayı tav•lve 
cderlt . 
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Hukuk SOtunu: 

HUKUKi BAHiSLER •. 
Butlanı Mucip Olmıyaia Nok

sanları: Evlatlık HiJ.kma .. 

\ 
Almanyada Genç l(,ızlar Kam- TürkiyeJngiltere Dost
pındaBirGanlakHayatNasıldır? I K . 

~lmanyada nlfanh kıalart kadmdır. K@ndfıi bfttün Al ununt1n uvetlenmesı 
ev kadını yettıttrmek için man kadınlarıaca bir ideal 6 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Pa11lı 

- 70-

Evlenmr.ye mani h111m 
laktan bahıeden 9Z ncl mad 
denin 6çünc:6 fıkrasında ev 
l&tltlı ile ev Atlık edinen ve 
bunlardan btri tle dJierlnln 
koca ve)'• kar1 arasında ev· 
lenmenfn memnu baluaduiu 
da bı ldırılmııu. 

Bu memnaı,ete ratmen 
evlenlne bu evl•menin fes· 
hine ııdılemez. Neteklm 
120 ncl maddenin ( evllthk 
edinme ıebebı ile evlenme 
lerl kanunen memnu olan 
klmıelerin evlenmesi feılb 
olunamaz Evlenme ile 
evlatlık hOkmO kalmaz ) 
1 b a re ı 1 b 1 1 d t r m ek· 
tedlr. Şu halde manii izdi
vaç olan evlatlık rabıtası 

Jlne evlenmekle çözülüp 
rnGrtefl oluyor. Evlatlıktan 

dofan b11ımlık kan ve 11hri 
b111mlıklar gibi muhkem ve 
ebedi olmayıp icabında 

lnrılıp bozul•btlen bir rabı 
tadar . Ezcümle 258 r.cı ma 
ddede (evlatlık mukaveleal 
hakkmdakl kaidelere rıayet 
tarh ıle evlatlık rabıtaaı ta · 
raf eynln rizHı ile her ıaıııan 
lcaldarılabtltcrğl bıldlrllmfk· 
tedir . Bu rabıta bozulmadan 
evvel evleoirlene ra bata da 
hGkmü hik•me lüzum kalmak· 
ıızın kendlltlin.Mn ç6ziilG 
Jor. Şunu da unutmıJa 

hm ki evlat edinme; 
evlit edinen klm1tnln ıka

ıneıılbı hlklmlnln m6ıaade 
si 6aerlne yapdacak retml 
btr senet tle dofum küt6ta· 
ne keydedtlectilne bınaen 

evlenme memuru bu rabıta 
nın refi ve lzalestnden evvel 
akltlerlnl icra etmf yecefln· 
den evlenmeden mukkaddem 
258 ncl madde mucibince hl 
lrüne balmürecaat evlithk "ay
choın rfflne karar almak 
~cburlyeUndedtrler KHar 
almak11zın vaki olabılece" ev
l•me ancak nllrlh memuru
nfln gafletinden lıtlfade ıu· 
U ile olabilir. 

loddetlerı riıyıtıizli~: 
122 ocl madde, kanuni ve 

lcazai müddetler içinde ev
lenmeıi memnu olen kimıe 
nia bu müddetin ı~çmez 

den evvel tekrar evlenmlt ol· 
IDaıı evlenmenln fuhtne ıe· 

bep olamaz, diJor. Tekrar 
evlenecek olan karı; evvelki 
ewllllil vefat, talik veya 
butlln sebeplerinden biri ile 
zail olduiu takdirde 95 ncl 
IDadde mucibince 300 ıOn 
leçaıedıkçe ikinci bir akit 
Y•pamıyacafı ııbı botanma 
hGkınüode kabahatli olan 
icarı veya kocanın tekrar 
ewlenebılmelerl •çtn 142 ncl 
ID•dde tktısa11nca bakım ta· 
rafnıdan bir ıenedeo a:ı, iki 
•eneden fazla tayin o 'unan 
hie111nu mGddet zarfında ev 
1 •111nıt bulunurlarsa kanuni 
ve lcaı.aı olan ltbu müddet 
lere riayet edtlmediffnden 
dolyı evlenmenin 
feıhtne ııddemez ÇOnkO ah 
•alt aıealı6te mutlak veya 
ntıbi butlindan madut de 
flld•r · Maabaza ka,.nın iç 
Jla ıun ı•çmeden evi ... 

memesi ve boıanmada kaba 
hatla olan tarafın tekrar ev 
lenebtlmeıl için hiklm ta 
rafından tayin olunan mOd 
detler nGfuı ılcllllne kayde 
dtlmlt bulunmakla e•lenme 
memuru bu kayde muttali 
olacatından mezk6r mOd 
detler ıeçmedlkçe akitlerini 
icra etmlyeceil tabii tıe de 
va:ın kanun ıayet bö1le bir 
ıehl• ve hata vukuunda e•· 
lıltlı blrllilnl muhafazaten 
izdivacın feııh ve iptaline 
ıtdılmealnl amir bulunan 
122 nci maddeyi vazetmııtlr . 
Mevzua taa116ku itibariyle 
tunu da arzedeylm kı . memnu 
mOddetler zarfında evlc•nmlt 
olan icadın ikinci evlenme 
nfo vukuu tarihinden ltiba 
ren 180 ıOn ıonra vazı bam 
ledene dolan çocufun ne 
1ebl ikinci lcocaıından ld ve 
itibar olunacatı rtbl 180 rOn· 
den evvel dolan çocuiun 
dahi bab .. ı evvelki koca 
olur. 

- SONU VAR -

•• 
İngiliz-Sooyet 

Ticareti 
loıilız - Sovyet tlcaretı, 

ıon sene zarfında mühim ıu· 
rette fazlalatmııtır 

Sovyetlerin 1937 ıeneatn 

de lnglltereden aldıkla11 
etya ile loılltereye yaptık· 
lı rı ılpulfterln k17....,, 6§0 
milyon rubleyi ıeçmlıttr. Bu 
rakam içinde, 223,4 milyon 
rublelik makine ve end6ıtrt 
levazımı ılparııl~rl de dahil 
dtr Ba ıtparltler, loıılter•nin 
So•yetler, Btrltfıne verdtil 
bet aenellk mali kredi eıu 
larına ıöre J•pılmıt bulun · 
maktadn. 

Ayna 1937 ıeoesl içinde 
Sovyetler Btrliflnden luıtlte· 
reye de 700 milyon rublelık 
Sovyet etyaaı ve malj thraç 
edtlmlttlr. Bu mallar araıın· 
da ekıerlyetl, lntaat kereı · 

teel, domuz kılr, kibrit, cam, 
kiirklii, hayvan derileri, az. 
beıt ve paraf in teıkıl eyle 
mektedır. ...... .,.._. _ 

Kolhoz 
Meteoroloji 
istasyonları 

Son ıeneler zarfaoda ~ov 
1et Ukranyanın birçok ko 
lhozlarında meteorolojt lıta · 
•Jonlan te1tı olanmuıtur 

Kolhozcuların bizzat ken· 
dilerl, bu lıtaıyonlarda f aa· 

llyette bulunmakta, rizıir 
ların kuv•et ve tıUkametle 
rint, havanın rutubet dere· 
ceılnl, hava tazyıkını ve H · 

lr 16zumlu mal6malt mun· 
tazam ıurette kaydetmekte 
dar . Bu latHJonlar, biitGn 
lOzumlu l 'etlerle micehhez 
bulunmaktadır. Bu lılHyon 
lar, netice olarak, bava hak· 
kında tahminlerde bulan· 
makta ve ziraat tılerl bu 
tahminler• ı&re yapılmalr· 

lacftt.. 

mektepler açıldıfı haber ve sayılmakta ve hakkında bü ( Beıtarafı birinci ıa,fada ) 
rtlmııur y6k bir hürmet beılenmek- ortada keadt ekonomik 

men, bu anlatmaların, Alm· 
anyadan yapdacak ıataf lf 
lerlnl azaltacafını kaydey
lemektedır . 

Bu mekteplerin ılkı Berl&n tedlr. mtnfaatlerlnln mOıbet ve 
1 clva,.nda açalm11br Buraya Kadın führer kıı talebe mfiımtr neticeler verecell 

Alman ıençltk teıktlitana tetlcıl&t. ile yakından alilca- hllkkında tam bir itimat 
dabtl n ıanh kızlar aJda 40 dar olmakta, onlarıa kamp 
liraya yakın bir para ile tah · larını lcendlıl huulamakta
ıll 16rayorlar ve bu tahııl dar 
1 5 ay devam edtyor. Buıün Almanyada 500 

"Nitanh mektebi,. inde kız kampı vardır, ki her 
kenç kızlara, bir evli kadı kampta 40 kiti bulundufuna 
nın bilmeıl ilzam ıelen ev · 16re, ka1np1ardald ıenç kız 
bılıtıt, çocuk bakımı, yemek, adedi 20,000 dtr 
dtklt ve evlilik hayatının 11b· Genç kızlar kampi~dakt 
hl bllıtıl öiretllmelıte ve bir ıO..lQk hayat t• prolram 
ntıanlılar kadınhla anahla altında ıeçer: 
hazırlanmalctadar. Sabahleyin aaat bette lral · 

S S. harfleri ile 16ıtertlen karlar 6 ya kadar jlmnH . 
"ıly•h ala)' .. teıkllibna ~al tık J•parlar. Bundan ıonra 
nız Alman tipindeki ıenç açık havada çalıtma bat· 
kızlar alı•maktadır. Bunu• lar Ôfleye kadar ıG· 
içinde en aıalı 1 73 boyda ren bu çalııma HDHID 

Ve IHlflD olmak li11md1t da fenç kızlar tarlalarda 
Bundan baılca, Alman arkı veya çlfthklerde it ıöriirler 
va11flarını haiz olmakda fa 12 de Jem.k 1erler. Ôile· 
rttır. den eonra tekrar tarlalarda 

Alman ıenç lnz teıktllta veya çiftlllrlerde çalııarlar . 
nın batında AlllHlnlar1D ka Alcıamleyln, ıaat yedi 
dan fGhrerl lıml verilen bir den ıektze kadar nazari den 
kadın bulunmaktadır Nazi ıörOIOr. Bu der1te kızlara 
partlılnln kadın kolu deni · ev btlıtlerl öfretllfr. Ak· 
len bu teıklll ta e. yan Şol ı•m yemef inden ıonra 
tz Klınk idare eder. bir Hat ıerbeıtur On 

Kadın fQhrere verilen iti dan ıonra ateı haıında top 
bar bizzat Httlertn kendlıl lanıla!' ve konuıulur . 
ne itimat beılemeeldlr. Hlt Şoltz Kllnkln nltanlı kız 
ler Bayan Şoltz Kltnk için: lara titr mektep açılmHını 

~YOzde yQz Nazi,. ve .. Tam tektllf etmeıl H&tlerln çok 
AIJnan,. demittlr boıuna ıtttıtı ı6ylenlyor. Ru 

Şoltz Kllnk beı çocuk an nun Oaerlne. Almanyanın her 
a11 olma11na rafmen daha tarafında b~yle birçok mek· 
k1rk 1aıında yoktur Or tep açalm811D& karar verll 
ta boylu, balak etinde btr mtıttr. 

Hatayda Türklerlehine 
Mühim Karar 1 ar .. 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 

ıeler halini a' mı ya baılamıt 
lardır Bu hlcltseler, Franta 
ya açık •• ıayet tlddetlt 
ı6zlerle bUcum eden Ttlırk 

matbuahnın alevleemelfnl 
mucip olmuılardn. TOrktye 
ıazetelertntn birinci ıahıfe 

lerlnde FranHya kartı bu 
kadar tıddetll ı6ıler yazıl-

ma11 ıtmdlJe kadar, htç 
bır zaman vaki olmuı 

deiıldtr Ve bu hal, 
haddi zatında, f artana· 
nın zuhura ıelmek üzere ol· 
dutunu h•ber vermektecllr. 
Bu fırtınadan neler zuhur 
edeceflnl ıtmdlden beJan et 
mek kabtl deilldır Her ha 
ide hldlıe tee11üre ıayandır 
ÇGnkü bizzat Kamil Ata
tOrk bu Hala)' meıeleıinl 

benlm1emlt ve bu me1eleye 

TOrk · Fran11z doıtlutunun 
Mthenktatı ,azı:rle bak 
makta bulunmuıtur. Bun· 
dan on Mne e y v e 1 
cenup vtllyetlerlni zlyaret 
ettlll zaman Kamll AtatOr· 
k6, TOrk vata•maa kucaıı 
na ıırmemtı olan memle 
ketler kadınlan . ıtyah1ara 
b0r6nmüt oldukları halde 
matemler içinde karıılamıı 
lardar O ıaman AtatGrlr bu 
kadınlara kendilerini kurtar· 
mak vaadinde bulunmuıtar 
8u lıtlhllı vaadtndenberl 
on ıene. on intizar ıeneıl ıeç· 
u. Bu on aene milletin me•· 
zuubabı olduiu yerlerde Ka. 
mll Atatlrlr ııbı lradeıl te· 
reddlt •e ıettnap nedir WI 

mlyen bir adam için çok 
uzun bir mGhlettlr . Bu ha 

de bundan sonra "dah1 içti. 
napltlr hareket edeceli mt? 
franlA ve TGrkiyenln batan 
doıtlaranı endıteler içinde 
bıtakan ıual budur.,. 

M. Svetovıkl ... ' 

lazınnın ıetfi111n1 iıta
liyın lıuh 

M111rda Sakkarap mınta 

ka•mft 2700 1e11e e•veltne 
ald btr mezar bulunmuıtur. 
Mezarın kap111nda HIJeroiltf 
ile 1azalmıı t6yle bir levha 
vardır: 

.. - Benim kabrime dokun 
mıJ• kim cttaret eder1e 
onun hakkında allabın ada· 
let d•vanında tiki yette bu -
lunacaiım ve bo1nunu bir 
kaz boynu ıtbı kopartmayı 
temin edecellm.,, 

Fakat anlaııh1or ki, bu 
tehdide raimen 2700 ıen• 
evvel de mevcud olan hır· 
ıı•lar mesarı açıp _., Mı -
11r ldetlerlne 16re içine ko 
oalmuı olan mGcevberlerl 
çalmaktan ıerl durmamı,. 
lardar. Fakat ne olur ne ol 
maz d6t6nceııle daha e•vel 
mezarın kapııınclakl yazıları 

alçı ile kapatmıılard1r. 

Sııyıt Altın iıtihııli 
Reıml tıtatlıtlklere 16re 

SovJetler Blrltftnde altın lı· 
tlhHll; 1937 UDetlnde, 1933 
1eneıl lıtthaallne naıaran, 
iki 111tıltnden faılaya çık 

anı buluamaktadar. 

mevcut olamaz . 
Fakat TDrklyenln lfgal et· 

tiil cofrefl mevki çok mü· 
htmdlr . T6rktye; Aıya ile 
A vrupanın btrleıtttı noktaya 
hl kimdir, bu iti barla Tnr 
kiye devlett herhao,ı bir 
beynelmilel krts kart111ndA 
barıt veya aavaı lmlll ola· 
cak bir durumdadır lnıılte 
re bOkumetlnln ıark de•let 
lerl1le olan menfaati fıe çok 
biJfikUir. Bu menfaat, mer 
kezi Avrupadakt ıon hldt· 
ıelerden ve Almanya ile 
ltalyanın Cenubu ıarki Av 
rupaeına nüfuz etmek huıu· 
ıundakl tetebbaıt.rinden ıon 
ra b6ıb6t6n te:ıayOt eyle 
mtıtw . 

Tarkl~enln laııltere h61c· 
ümetı nezdinde temin etti 
it bu mali kredf. müteka -
bil eıHlara iıtlnat eyl,.mek· 
ted ır. Türkiye bOkimeU, al · 
acafı bu paralara mukabil 
lnılltereden almakta bulun. 

1 duiu endOıtrlyel mevad mlk· 
darına artıracak ve kendi 
endüstriyel lnkftafluıuı le · 
mln edecektir. Bu hu•uata ti' pllnda lnıiltz ılllh en
dOıtrlıl ıelmektedlr 

TOrklJe h6k6aaetlnln bu
gane kadar lnglltere1e up 
hlt tayare ve1alr eıkerl ıl 

partıler, mtlrdaf' ltlbartyle 
aılmlf o\acakhr. Buo&ardaa 
maada lnı•ltere hü'-umeU 
Tarkıyeye alih zlraıye de 
16nlierecekt1 r. 

loıllta tlrketlerl Türkiye 
de bazı llmanlar .. n tamiri ve 

r1htamla•ı• •nfall itlerini der· 
hule ed~ceklerdir. Bu me 

yanda lıtanbul ve lzmlr it 
maalartyl. Çatalaizı ve Trb· 

zoa llmaalarının lnıaat itle 
leri vardar. 

Bu limaalaran yapılmıt it• 
lerı. hanlara ballanacak ye 

nt buı demtr yollatıntn I• 
fatıy&e tlgHldtr . 66yleltkle in 
ıl&tereden demlryo\u malae• 
mesı ve lokomatlf de 1ahn 
alınacaktır. 

T6rklye hOkiimell bunla 
ra mukabil loıtltere1e olan 
ihracatını ziyadeleıUrecek 

ve bu Hyede yapılan tıtık · 

Gazeteye ıöre TOrklye 
hOlulmetl bupn ıtlihlaa -
malda beraber Anadolu top· 
raklarında hır lılrln ve kal. 
kınma ılJHetf takip etmek
tedir. lnııltere bOlulmetl de 
baıla baıına baraı amili olan 
ve 1922 d•rllltlndenberl ıe· 
rek Balkanlarda ve ıerek 
Yakın Şarkta po'etlk lıtık

rar1 temin eden bir milletin 
bu bG1Gk kalkınma ve ller 
leme hamlelerinde bir yar 
dımcı ve ce1ar•t verici rol6 
oJnadıfından dolayı mlfte 
hır bulunmaktadır. 

lnvılterede bazı mehafll 
meaeleve da ha boyat.: btr 
önem vermekt,.dlr. 

MHell "Deyli Skeç,. ıa· 
zeteat Ttırldye Cumhurrelıl 
nln 11hhattnden endftenalc 
bulunmakta ve bu ytzden 
T6rktyede reakıl)'onlartn do· 
lmaıından korlc maktidır. 
Bu ıazeleye 16re lnıtltere· 
ntn bu mah yard11n1. f Gr 
kl1eye buılne kadar takıp 
ettijA polettkıJı mulaafaaa 
etmek lmkinlaflnı bah19de 
cek ve börlelll&le lld mem 
leket arutndekt ...... ebet
ler kuvvetlenecektir Akde· 
nlz, lnılltere tçtn hayati bir 
önemi haiz bulunduiundaa 
lnılllzlerln T6rlrlye ile ola• 
münasebetleri bu ttlbarla de 

ÇPk mfihlmdir Tlrld,oe batOa, 
bl\baua Yunaaiatanla olaa 
biitO• muallak me1elelertn 
hallinden ıonra, 'Akdeniz ba· 
rıııaın anahtar1aı elinde 
tutan bir devletUr. Gazete: 
• Atat6rk Vakıa Şarkta bi · 
zim en iyi doıtumuzdur ,. De
mektedir., 

llkr11tı Tlrk- R111n ti· 
cırıt 1011 ıcd~ı 

"Zora.. ıazeteıl yazıJor: 
Romen Ticaret Vektl& 

B. KoıtanUneıkonun riya. 
ıetlnde, TOrldye elçlılatn 

ve birçok ıüzıde ticaret er· 
babıaın huzurunda TOrk 
· Romen ticaret oda11nın aç· 
ıht töreni çok parlak bir ıu· 
retle yapdmııtar. 

Ger~k Romen bakanınaa 

ve ıerek Türkiye elçlılnln 
ıöylediklerl nutuklarda iki 

razın faizleri kıımen öden- memleket arHındakl ticari 
mit olacaktır . 1 mlnaıebetlerJn zarureti t e · 

Bu iıtllcrazın palet k nf'tl barüz ettlrllmit ve Bolrret 
celerlnt anlamak da güç btr TOrk · Romen ticaret odatı 
ıey deitldtr. b u z a rur e t 1 n b ı r ı f a 

ÇOnkü; ku•vetlt ve terek dest olarak ıöıterllınlttlr. 
klperver bir TOrklye, lngll· Açılan bu müe..eıe, colrafl 
tere içın luymetll bır d01t durum ttlbarlle birbirine eko· 
tur. E1aeen lnıiltere hQlcu nomık ba•ımdan bu ka 
metl de TOrk toprakları dar batla bulunan bu iki 
hakkında mihtevlt emeller memleketin ticaret hayatın 
beılememelctedtr. Buna mu da yeni bir devir t91lıtl ede· 
kabil lnıtltz doatluiu Tar cektlr. Ticaret alcademetl 
klyeye ıiikOn içinde tlerle rekt6rü B Radunakl bu mi 
me lmk:lnlaranı bahıedeblle nHebetle Şark AvrupHı 
cek bir keyfl1ettlr. devletlerlnln ticari mGnase· 

Gerek lnılltz efkiuıum betlerini ve rabıtalarını izah 
vmlyeet ve ıerek lnııllz ba· etmlt ve bu tlevletlerln it 
ıını elde edilen bu anlat · ha1it ve ıhracatlar1D1D yi&· 
madan çok memnundur. de 40 ının Almanya ile ya· 
"Tlmes., ıazetesl, bu mQ pddılını ve kentlnanın bu 
zakerelerin TOrk lnıılı:ı parçHında yaıı:ran bitin 
mtlaHebetlertnı kuvvetlen· aatlletlerln kendi aralarmcla 
dtreceilnl tebarOz ettlrm•k· ticari btrllkler ve lıtlkrarlar 
le we mevcut Tark · Alman m•Jdana ı•tlrmelert llau 
ticari mtr6Hebetlerlıe r•I mueu tlert ıClrmlftlr. 
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Çin Milletler Cemiyeti- 1 Veni Bulgar Parlamen-11~~ ~~1 ~~1~~~M1 ne Bir Nota Verdi.. tosu Ve Gazeteler .. 1 MUH MD R! ı 
Evvelce kral tarafından de vardır. 

Londra , 2 (A.A.) - Çtn se 
fırı Kantonun Japon taya· 
releri tarafından bombardı· 

man edılml§ olmasından ingl· 
Jız hükümetloin nazarı dtk· 
katini celbetmııttr 

ka doğru ilerlemekte olan 
Çın kıtaatı Yunıen ıehrlne 

varmıtler ve Japonlarla ııd. 
detli bir muharebeye tutul· 

Bulgar gazeteleri yazıyor: lar araamda ihtiyat zabitleri 1 ISTİFAOENIZil DÜŞÜNÜNÜZ. 
imzalanan emirname mucl· Mecllıtn ilk iti dahili niza- ~ f B6yle, gü· 

hince Bulgar parlimentoıu mnameyl tebdil etmek olmuı· it. zel bir ev-
ma y11m 22 ncl pazar günil tur . Bu hiikumet tarafından " de rahat 

Aynı meıele hakkında 

Çın hükümeti Mılletler Ce· 
mlyetlne de bir nota vermlt
tlr. 

Şaoghay, 2 (A.A.) - Ja. 
pon aakerı makamları na 

mma söz ıöylemeğe aalihl 
yettar bir zat gazetecilere 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Kantonda hava bombar -
dımanlarma devam oluna · 

cakhr Bu bombardımanlar 
dan yalnız askeri müease 
selerl tatıhdaf eylenmektedlr. 

Eier bombardıDJanlar esna 
ıında ılvtl halk ara11Dda 
yaralananlar da vana bu 
ıayanı tee11üftür Fakat Ja 
ponya bundan dolayı ken 
dfılnt katıyyen meaul ıör· 

memektedtr. Btrçok zaman 
evvel tehhkelı mantakaların 

tahliye edllmealnl tavsiye 
et mitti. 

Hankov, 2 (AA.)- Yung· 
ıenkln timaU ıarblılnde bir· 
kaç aündeoberl Lunka y 

demlryoluna taarruz etmek· 
le olan 26 bin mevcutlu 14 
ncü Japon fnkuı Yenıt-

kan tle Lontangan ara11nda 
tamamile imha olunmuıtur. 

Fark" komutanı olan gene· 
ral Dolthara kaçmağa mu
vaffak olmuıtur. 

Çinde uzun ıeneler Japon 
casuı tetkllitını idare etmlı 
olan aeneral Dolıhara Çtn 
Japon ihtilafının baılıca 

imlllerlndeo, Çinin ve 
asyanın Japonya tarafından 
f ethedilmeat planını hazırlı 

yanlardan biridir. 
Bu ıuretle Japonlar mu 

baaamat batlıyaladan beri 
dördüncü biiyük bir bezime· 
te ujramıt"' .. oluyorlar Mu 
harebe sahasında ~2.LOU ölü 
ve onu yükıek rütbeli ıuLay 
olmak üzere 600 esir bnak 
mıılardır . 

Hankov, 2 (A.A.) Soı · 

yende barekitta bulunan 
65 bin mevcutlu Çın orduıu 
Pepeihonun tahillertne var 
mıt ve dütmanın Yunaıeng 

ile olan muvasala hattını 

keımek üzere Me•enki mu 
hataraya baılamııtır. Vazi-
yet Sanal ve Akanıunun 

garbındakl mıntakalarda 

tamamlle Çin ordusu lehine 
lnktıaf etmektedir. 

Hankov, 2 (A.A .) Japon 

muılardır. Bu kuvvetler 
mezkür ıehrln cenup tara· 

fanda ılerliyerek Şarkta· 

ki Çin kolu ıle bir· 

letmııttr. Japonlar bin 6lü 
vermıılerdtr . 

Lankana tehrıode mOda· 
faa için kalmıı olan dört 

bin Japon eıkerl mukabil 
Çın taarruzu neticesinde 

mevcudunun dörtte Ü{'ünü 

kaybetmlttlr. 

Sıslyen ııhkamettnde iler· 
lemek latiyen bir düıman 

müfrueıl Lungay civarında 
majlup ~dtlmit 9 tank ile 

lg zırhlı otomabtl bıraka · 

rak kaçmııtır. 

Teuıtyed ıon 24 Hal için 
de dört defa elden ele geç 

mittir. 2900 Japon ölil .. 
yılmııtır . 

Hankov, 2 (A .A) - Çın 

akıncı milf rezelerl Nanklntn 

15 kilometre cenubi tarkt
ılne kadar ıokulmuılardır. 

Orada ıtddetlt bir mubare 
be devam ediyor. Dtier ta· 

raftan General Yehtınktn ku· 
mandası alhodakt Çın kıta -

atı da Vahu demiryolunu 
geçerek Tanktu ve Ltvasldy 

de bulunan Çın kuvvetlerile 
btrletmittlr. 

Tokyo, 2 (A.A.)- Kabine 
Çtndeki orduyu takviye için 

fırka aöndermeie karar ver· 

mı ıtır 

Hankov, 2 (A.A) - Çın 

orduıu tarafından Lanfenk 

üaerınde yapılan bir muka· 
baı taarruz_ netıceaınde bu 

tehir tamamen Japonların 

ehndea kurtarılmııhr. 

Hankov, ı {Radyo) - Al· 
man hilkiimelt, Çındekt aı· 
keri mu•Ulmlerin ve heyet 

terin Çındeo ayrılmalarıoı 

emretmııttr. ~·ak.at bu mu· 

alhmler, Çın mılli müdafaa 
ııoa aat bırçok esrara vakıf. 

tırlar. Çın hudutlarından 

dııarı çıkarmak lıtememek 

tedtr. 

.Sallhlyettar membaiardan 

alman haberlere göre, Ja 

pon hükumeti. Çtnde Al 
manya ve ltalyaya nüfuz 
mıntakaları ve mühim meo 
faatler vadetmtıtır. 

Şaoghay, 2 (Radyo) 

fevkalade merasimle ve kra tlerl sürülen bir fıktrdlr. Da· fi ömür ge· 
lın bir nutkiyle kütad edıl · h ıli nizamnamenin ana yua ~ çlrmek lı· 7:1 
mittir. Kral Borlı tarafından ıle ılgiıl bulunduğundan muh· it. termlılnlz? l' 
okunan bu nutuk on dd da alıf taraftan ıöz alan meb· 1 Bekledtit· 1 
kika ıürmüı; memleketin iç uılar anayasaya dokunulma- ~ nlz menim 
ve dıt durumu hakkında ba· matı fikrini müdafaa etmlt· it, geldi.Mal· 1 
zı tahhllerl ihtiva eylemek lerdfr. Böylelikle muhalif ~ zemen 1 n 'ıf 
te bulunmuıtur iç durum mebuılardan ve maruf Bul· it. ucuzluiunu ~ 
için millet vekillerinden mil· gar dıplomatlarıodan Grlgor 1 fınat blllp 1 
li birltie azamt sadakat ta · V Hllefle bük O.metçi mebuı· 

1
~ nlyetln 1 z 

1 lep edt'n kral, harici poletl lardan ıhttyat zabit velclllerl it, olan 1 f e 
kada Bulgarlstanm bütün cemiyeti relıl Y oıef Robef baılama · 
komıularlyle iyi münasebet arasında tlddetli mOnakaıa- dan evvel 
ler temin etmekte bulundu· lar olmuıtur. Bu, y e n i " tlcaretha · ;ıf 
ğunu ve bu münasebetleri parlamentonun ıahne oldu· it. nemize ug ,. 

idame ettlrt'ceilrıl anlatarak ğu ilk miinakaıadır. Goıpod 1 rama m z 1 
Baıvekillmlzle Hariciye Vekı· in V asilef' ~ ılze mu· 
Umlzlo ıon ıeyahatlarandan - Eıkly; yıkmak kolaydır it, hakka k 
ıttayltle bahıeylemııttr. Fakat yerine bir yenlılnt ko· ~ kar temin 'lf 

Kralın nutkundan ıonra yunuz. Millet her ıeyden il. edecektir. ~ 
mutad olan dualar yapılmıı evvel genlt bir nefu almı 1 Bu. tecrübe ile ablttır . 1 
ve mebuılar yurda ve kra- ya muhtaçtır. Sanıü ~ Her cins demir, çim~nto, cem, çıvt hırdavat ve '11 
la ıadık kalacaklernıa dair rü kaldırınız. Diye ~ bthimum malzerrt!I toıaıye yl gayt't t'hnn fıatla ıat · ~ 
yemin etmlılerdfr Bundan bajırmııtır. Yoıef Robef de it, maktay ız. Bır kere deneyiniz . )1 
ıonra azanın en ıbtıyarı, mechıte ecenbl devlellerden 

1 
Her renk yatlı ve hadan• boyalarlle boya yatlorı ~ 

=~·:~k:e;~~· :~~:;:e •::- ~~·;r::u~u•:::.:~·::~. h~e 
1 

ve ~=:~:m::i r::çb~:::~::;, için pulluk ve her türlü 1 
avtnlerl tntihaplarına geçil. btlhda11ab H~lMgar kparllmk ento ~ dbzen de maiazamızd1a ucu~ btr f

1
iatl& satılmaktadır. « 

mittir. Mechı relılttıne eıkl ıun • ir oı ova öıe•i it. Mau, kollu terazi er, kantar, ltr~. kılo ve metre "JI 
nazırlardan olup da genç- nln meydana gelmeaine,, ~ gibi ö lçü ve tartı d<lzenlerlnlo pazarı da malazamız · "ı 
lerden bulunan ve Köıe İv müsaade edemiyceğinl hay it. dır. 
anof taraftarı olan Goıpodln kırmıttır. Hunun üzerine bir ~ Tltün fidan, ve tarlalarıl~, meyva aiaçları ve her 
Stoyço Mutanof aeçtlmıtUr çok mebuslar: ~ türlfi hububat tarlalarında lcullamlan ve randımanı 1 
(Eıki Baıvelul Muıanof dei· - Namuılu blr adam gl fit arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec- » 
il) \'eni mechı relll Bulıar- bi konuımah ve ıahaı ıöı it. rübe edtnlz, memrıun kalacalc11nız. '.i 
lıtanın, parttlerın ehnden termehdır, diyerek bağarmıı· ~ . 1 
kurtarılarak tdare edılmeıl lar ve retıt proteato etmıı ~ Saraçlar Başrndo Hasan Cuınalwyullart . 
taraftarıdır ve Bulgartıtanın, terdir. NeUcede relı Robeft it 
UO\OU lluuııulauyh; du•\ ol \aı-&IJC 'HJWC.JC •eben ederek ~ Mehmet, tsmail. Abdullah » 
maaı fıkrındedtr. müoakaıayı kapatmııt1r. il, ~ 

Yugoılavya tle olan doı Eıkt mebuılardan Raıko ~~~L\Vljlı ~~~~~~~~~~ 
Macarof da aeçtlecek komlı •'l 'f. 'l. 'l. ~ 'f. 'f. 'f ~ ~ 'f 'f. 'l. 'f 'l_ 'f. 'f. 'f. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l. 'l.• tluğuo hararetli taraftarların

dadır. 

8uaüo Bulaar parlimen. 
toıuodakl mebuılar, 96 ıı 

merkez.,:olmak üzere bükü· 
metan projrammı tasvip ed

enler; mütebaklıi de aag ve 
ıol daye tkıye ayralanlardır. 

Sol tarafta katanlar pek az 
dır . Müstakil ıaacılar arHın · 

da eıkt nazırlar ve_ eıkt me 

buılar vardır. Köae İvanof 
un iıtinad etUil 96 kitılak 
ekıerlyet, daha ziyade yenı 
mebuılar ve gençlerdir Bun· 

yontara muhahf mebuılann 

da lntıhap edılmesmi lıtemıı 
ve bunun Bulgar parlanıen· 
toıunun ananelerinden oldu 
junu izah etmtıttr Hu zad, 
evvelce o lduğu gıbi, bngüo 
de mebuılara tren paaoıu 

verılmutnl ve millet vekll · 
lerinin mecliıln çalıımadığı 
günlerde memleketi dolıı 

mak ve halkla temasta bu · 

: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
= K apitc._I: 100,000,000 Türk Lirası = 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans P* 
~ Dünyanın Her Tar alında Muhabirler = 
: Her türlü ztral tkrazlar dığu bılcümle benl&a m\4· Fit 
Jld. amelerl büyük ıubelerlnde kiralık kasalar . = 
l/J. İhbauız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra- 1'lt 
~ mtye!er. Fit 
~ İluanıiye: Miktari: ikramiyenin ltılart: ~ 

lunmak mecburiyetinde ol· ~ ADEDİ LiRA LiRA f* 
duklaranı tebarüz etllrmtt l/J. 1000 1000 Fit 
tır. ~ 500 500 1'lt 

1IJ. 1 250 250 ,. 

Balıkesir Aakerlik Şubesi ~ ıo ıoo 1000 '* 
~ 25 50 1 250 .,. 

Başkanlığından: ~ 30 40 ı 200 '* 
Y d ı ~ o ?0 o '* e ek ıubay ve aıkeri memurlıuı senede bir def" yok ·~ 4 .. 8 O 1* 

lamayıs tabidirler . Bu yokla mi\ bir ay devam eder 1 6 938 " Hl8 6' lÜO P* 
çarıamba gününden baılıyar1'k 30 6 938 per§embe günü Y U11 ikramiyda /ı,,,. 11ç ayda bir olmak ıi:ere se · P* 
aktamı bitecektir. Şubemiz mıntıkasında ikamet eden bü ~ nede dört dı'fa 1'11 ıniklnr ııze.rinclen kura ilt du!]ılt = 
tün yedek subay ve askeri memurlar bu müdd~t içln~e ~ lacakltr . "f'* 
yoklamalanna vaptırmek mecburtyetlndt:dırlt'r . Şubem r: " ilk ke§lcic I /~'ylıil !)38 dedir ;* 
mıntıkasına ael,pte lrnydmı yaphrmamıt vıınft h"'men ....................... l-ı;..l-"il-l-lf.l- i"i'i• hükumeti fevkalade müceh · 

hez 60 bin kiti.ık yeni bir 

kuvvet da ha Çtne gönder. 

mtıttr. Dlier tardtan Men 
çukoda bulunan Japon or 
duıunun bir kısma da Çin 
harekat ıahaaına nakledll 

meıgul olduklara ıöylenlyor. gelip kayıtlarını yaphrnudarı; müracaat etmlyenlertn 1076 tG ._ ..,~(~f'~ ~ ~f."ö• .. 7~~~~'M-'<lf(f, 
numaralı kanunun maddelerln• göre c.zalandırıloca~lau 1 Cl 

Japonların, Kantonda uınu 

mi bir hücum ha7.ırlamakla 

mittir. Jıtponlar Çfn kıtaa 
tının Sanıılnln cenubundan 

"tlmale doğru bir ileri hare 
kette bulunmaaından kor 
kuyorlar . 

Dün de Japon ta yareler! 
le Çın tayarelerl araıında 

ııd<letlt bar ha va muhar~besl 
olmut tıe de tahtllt alına· 

mamııhr. 

,. ••••••• 4:. .............. .. 

: TURKDILI : · • • : Pazartesinden baıka her : 
S • • 

u • rün çıkar. Styaıal gazete •• • 
ıovdan Takıenh lıtlkame i Yıllığı: 800 Kurut i 

Hanlcov, 2 (A.A .) 

tinde ilerlemekte olan Japon : Alta Ayhiı:400 • : 
kuvvetleri 20 bin ktıtlık bir : Say111: 3 : ı • . · ı Çt~ kuvvetlle karı1taımıt ve : Günü ıeçmtı ıayılar 25 : 
cereyan eden kanla bir mu- : kuruttur. : 
h~rebe neUceılnde Japon : ADRES: : • • kuvvetleri dağıtılmııtır. : BALIKESIR TÜRKDİLI : 

Kuıen ve Suıovdan Şar· ~o ••••••••••••••••••••~ 

ııan ;;::~ /(ôy{i ihtiyar ~ Ye~~.~~.!. ~~e~~~-~P~~~~n~•~•~ döte-1 
LJ d dl meslnde kullandığınız yerli çini lerinin çiçekli ve düz ıı 
neyetin en: » beyaz k111mların ı n her nevi ıle hela ve muılulı laf 1 

Köyümüz akaratından Dai Jlacatı namtle maruf ~ lan ve beton künkler, mozayılclar ıehrlmlzde Edre · "ıf 
kaplıca 6 -6 938 tarihinden 31 12 939 ıeneıi n ı hayetıne 1:/. m ı t caddesinde llocakuyuıunda eıkl tabftkhanelerde ~ 
kadar icara verilecektir . Muhammen bedeli olan 400 lira ~ y&pılmaktadır. Sattı ehvendır, mütterllerlmız bir de ')# 
üzerinden 15 gün müddetle açık artumaya konulmuıtur. ~ fa fmalithanemlze uğrarlarsa h er hald~ mt'mnun ka 
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Muvakkat akçuı 30 liradır. ihale günü 6 Haziran pa· tf. lırlar 
zarteıl günü haddi lavtk görüldüğü takdırde yapılacaktır . fit Çinici \'e mozayıl<çı lzmlrll 'lf 

2 - İsteklıler §artnameyl öğrenmek üzere h~r gün 1:/. Hasan Uata ~ 
Ilıca köyü thtiyar heyetine müracaat edebilirler ~~~l~~~~~~~~~~~~ 

3 - Jhale U.ca köyünde ihtiyar heyeU huzurunda y3-
pılac"ktır . l11tekltlerin mun yy8n vakitte muva&dcat temine· 
h akçasını köy ıandıaına yatırmaları ilan olunur. 
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