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HATAYDA ASKERi BİR ROMA· BERLİN MiHVERİ 
İDARE HAKİM OLUYOR. it;dya Harici Siyasetinin 

B~tün Si~ilMakamlarSalahiye~leri- Deste gw i O 1 a c ak .. 
nı Askerı Makamlara Devrettıler .. 

Delege Garonun da Vazi· 
fesi Nihayet Buldu .. 

İtalya İle Almanya; Komünizme Karşı Her 
Zaman Müşterek Olarak Hareket Edecekler 
Balkanlarda Hiç Bir Zaman Bir Hekemonya Siyaseti Takip 
Etmiyecek Olan İtalya; Türkiye ile Olan Mevcut iyi Münase-

1 batını da Ticari Muahedelerle Takviye Edecek. 

Antakya, 3 (A.A.) -- Si 
•ll makamlar ıallblyetlerinl 
buıGnden itibaren aıkeri ma 
ilamlara denetmlıttr. Dele 
ıe Garonan yerine de Blnbeıı 
Kol11 tayto edılmtıur. 

lıtanbul, 3 (Huıuıi) - Ha 
taJ ·nztyett, 18 hazirana 

kadar kati ıekllnl almıı bu 
lunaaaktar. Mokametlmlz, 

bu zamana kadar meıeleoln 1 

tamamen aydınlamaıı IOıu· 

.. una kanidir. 

lıtanbul. 3 (Huıud) - Ha 
rlclJe Vekili B T evfık Roı· 

' Antakyadan Bir Görünüş 
dan yaralana• ırkdaıla11mız
d1r. Kendileri hudutta tuls 
olunan 11hhlye t•ılılllb ta · 

rafından derhal aeyyar hH 
tahanelere yatırılmaltta, te 
davı edilmektedlrlH. ti Araı don .. bab Anlra

radan ıehrlmlze ıelmtıttr. 

8 Teriık ROıtfl Aras, Baı· 
•ekil B. Celil Bayara mQ\ikl 
olmuı ve bırlıkte ıaraya 

ııtmlılerdlr. 

Rel•lcumhur Atatiirk, Baı 
•eklllmlzl ve Hariciye Ve ,ı 

lngiltere,lspanyada Ta 
vassutta mı Bulunacak 

•ıni kabul ederek kendllerile Gazetel11in verdıkleıi habııleıe uoıe ingiltara; iıpan-
::;n mOddet aarOımOıler · yı hııbinin ~uı~uıulmısı için lllD\1 gayret e~ıcek, 

lıtanbul, 3 ( Huıuıl ) - Londra, 3 (AA.) _ 86 . 
Hata1dan hududumuza ya- t6n gazeteler heyecanlı bir 
•ahlar ıluca etmektedir Bun· 
lar, Franııalar tarafından ıekılde lnıUtereotn pek ya 
haatabanelere kabul edllmı kında İıpanyada iki muha
Jea ve tedhtıçtler tarafın· rlp tarafa tavaHut ftl"lni 
~--=========-=='. kabul ettirerek lıpanya har· 

BAŞVEKiL -Dün Ankara
ya Döndü •. 

Ankara, 3 (A.A .) - Bıı· 
•ektltmlz B. Celll Bayar bu
ıın l•tanbuldan Ankaraya 
dGnmOıterdfr. 

bine nihayet vermeğe çala· 
ı•c•imı , dtier taraftan da 
Almanya ile bilbataa mOı· 

temleke talepleri hakkında 
umumi bir itilaf akdt-tmeie 
uir•t•cağ ını yazmaktadır· 
lar. 

ilk noktada muvaffakı yet 
hHıl olmHı için gönütlüle 
rln geri alınması, ikinci nok. 

Deri Sanayiimiz lnki -
şaf Ediyor .. 

lırun, kuzu vı kıçi derisi ihtiyaçlarımızı ~arşıla
dıklln sanrı 1.700.000 kadın da ihraç e~ilmaktedir. 

Memleketimizde deri ıa 
D•Jll dıter •anatla kıyas ka 
bul etmlyecek ıurette bir 
halctıafa mazhar olmuıtur. 
Falcat hiikametln deri ıana 
JU.de kOıçOk fabrikalara hl · 
••Je aıakeadile aldıl• ted · 
btrlerden bQyllk f abrıkala 
rıa lıUfadeye teıebbGılerl 
lcahtelerln bozulmaıını intaç 
•taaııu F•lhakıka beı beyıir 
"-••et mubarrlkeden aıaiı 
faltrıkalaraa muamele verıı· 

ıloden tıtiınası büyü ' f ab 
rlkaları da kQçültmeğe sevk 

etmltUr. Hu vaziyet 6zer lne 
ite hıttsad Vekaleti el koy · 

muı ve müfetttıler ıöndere 
rek mahallen incelemeler 
yaptarmııtır Bu tedklkat ne· 
tlce•tode deYletın bazı sana· 
yl erbabını teı•lk mahiye. 
tinde yaptığı bazı muafiyet 
lerln o unaytln tnkltafmdan 
ziyade lahltallnda imll ol · 

( Sonu ikinci •1fada ) 

tanın tatbiki Jçtn de Südet 
ler meselesıntn ıulh~n ve 
kati ıurette halledllmui baı
hca ıarttır . 

Gazeteler, luglltere hOlcu 
( Sonu tklncl ıayfada ) 

Maarif Vekili
nin Şark Se

yahatı •. 

R. Sa(fti Ar1karı 

Ankara, 3 Murıf Vekili 
B. S.ffet Arıkaan bu ayın 

ortalarına doğru Şark vlla 
yetlerlmlzde bir tedkak seya 

batına çıkacaktır 

Bu arada Diyarbakır, Eli· 
zıg, Van ve Erzuruma uf 

ramuı muhtemeldir. Refa · 
katınde Vekalet tl ert ıelen 

lerlnden bir heyet buluoa 
( Soou ikinci ıayfada ) 

1 

I · Mılaao, 3 (Radyo) - Ha 

Sovyet 
Deniz kuvııllarindın hir 

rlcl ılyaıet bllıllerl kongre•t 
bugOn ıpor sarayında toplan· 
mııtar. Bu mOnaıebetle Ha 
rlclye Nazın Kont Cıano, 

Maraıal Badoıltyo ve Faıt•t 1 

partlıl erklnı hazır bulun j 
muılardar. ltalya Hariciye 
Nazm Kont Cıanonun, hal 
yanın harici ılyaaetl hakkın 
dakl ı&Jlevl, Jurnalen d' ltal 
ya gazetesi baımubarrlr Vır . 

clno Gayda tarafından okun· 
muıtur 

Bu nutukta, ıuolar teba -
rOz ettirılmlıllr; 

.. Roma· Berlln mihveri, hal. 
yan harici •lya•etlnln deıte 
lldlr. B. Kont Ciano 

halyaoı" Balkanlarda ta 
( Sonu lklnchayfada ) 

f ilı iıtınbulu ziıırat ıdıcık 
Parlı, 3 <A A.)-Bır Fran· 

11z ıazetesl SovJet deniz 
ku•••tlerlnden bir fıloaun 
bu yıl içinde lıtanbulu, Bar. 
aelon •e Vallnılya11 zl1a
ret edecellnl haber vermek
tedir . 

izıir~ı zılzılı oldu. 
I 

lzmlr, 3 (A.A.) - Bu ıa· 
bah •aat 5, 10 da kııa fakat 
tlddetlt bir yer deprenmeıl 
olmuıtur , haear •• •• ,.,., 

yoktur. 
balya ile Almanya, garpta 

yerleımek tttıyen •e tezehll · 
rüoü l•panyada göıteren ı 

=======-====-===----""""""----
kom6nlzme karı• el"le ver 
m it vazlyettf!dlrler. 

Garp medeniyetini kurtar 
mak tçln. bugün lıpanyada 
kan döken b alyan mılletl 
ola yaphiı hizmet, bir gün 
anleıılac&k Ye takdt• edl\e 
cektır .. 

Yeni Macar Kabinesi
nin ilk işleri.. 

Kamutay 
Beı senelik plin tedbirlerinden bıztlın la ~öylerdı hi
kiı olın hazin ıefllete n\ haııt ıırecek ııhiyııtıdir. 

La Repübllkte Edıt Brik 

1 

dır. Selefinin kabul etttrdlll 
ıon yazıyor: beı yıllık pllnın mGlheml 

Afglnl'stınlı Ollft muıhı Naip Horttnln iktidar mev· olan yeni baıvekll timdi 
• kUnl tevdi ettiil yeni Macar onu tatbik mevkllne koya· 

d80İ0 flldidi kl0U0U0U0 kabtneatntn ılk me11aleıt, caktır . Bu plln, btlb111a, 
memleketin laberal lıamoyu · (Sonu ilçlncü ea1fada) 

müzıkıra etti. nua H. Daranyl kablneıl kar. 
Ankara, 3 (A A ) _ 86_ 1111nda fazla mü•amahakar 

1 M 1 1 
b k- davaranmakla itham ettljl 

yük Mı let ec 11 ugün u naayonal ıoıyaltııt hareketini 
toplaotı11nda ruznamede bu- 'i tabdtd etmek olacak glbl ıö
lunan maddeleri müzakere rünüyor . 
etm ı ı ve bu arada Af gani• Baıvekllete gelen, Maca · 
tan tle olan muahedenln rlltanıo bQyOk ekonomik 
temdtdloe atd kanunun eksperi telikkl edilen bir 
müzakerHlne baılanmıthr. tekni•lyen, B Bela lmredl· 

Figaro Gazetesi Yazıyor: 

" Acaba Çinliler, Japonyayı 
Mağlup Edebilecek mi? ,, - -

•Süratli va semereli bir nıtıcıye varması için zıhiıan 
ça~ ihtimal dahilinde bulunan bu harp bıılangıçta sür -

ıtli inkişaf ile dunyıyı ~arratı doıormüıtür. » 
11~igaro gazetesi yazıyor: ıürecek •anmasının m•h•ulo 

Türk-Alman 
~ 

Ticaret mDzıkarelari bııhyır 

B Numan Meııemencloğiu 

Ankara, 3 (A.A ) - Alman· 
ya Ue yeniden btr tlcuet 
muahedesini müzakere ve 

Ne lıpanya iç harbi , ne. olmuıtur Hakikaten ıüratll akdetmek iizere Berllne ha-
Uzakıark boiutmHı kııa ve ıeme.ell bir neticeye zlranın son baftaamda bir 
harp nazarlyecilerlol pek de varmHı için zahiren çok tb Türk heyetinin ılndertlmeıl 
teıvtk edecek mahiyette de tlmal bulunan bu harp baı kararlattmlm11hr. Bu heret 
itidir. laogıçta ıOratlt inkifaflyle Hariciye Vekilett Katibi 

Uzakıark kavgası bu ba· dünyayı hayrete dOıürmüı· Umumlıl 8. Numan Mene · 
kımdan b!l hHıft entresan tür 1 meocloğlunuo rlJaaetl altın 
dır. Bu harp, Jepon renel Çın Japon harbinde ide· da bulunacaktır. He1et tim· 
karmayının, onu pek k11a 1 (Sonu üçOıacil ıay(ada) 1 diden iıtlhzarata ~.,&a..,br. 



SAYEA 2 : 

Maarif Vekili
nin Şark Se

yahatı .. 
(Baı tarafı birinci aayf ada) 

cak, Vanda kurulacak ünı 

venlte hakkında tedktklerde 
bulunacaktır. 

Van üolveralteal etrafın· 
dakl hazırlıklara devam 
olunmaktadır. 

Roma 
Berlin 
Mihveri •. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 
kip ettiil ılyaıet hakkında 

Kont Ctanonun nutkunda ıu 
ıöıler teablt edtlmiıttr: 

"ltalya, Almanyanın Bal
kanlardaki ılyaıetıne muarız 

deflld1r. Şu kadar var ki, 
İtalyanın Balkanlardakı ıl
yaıetl ıarf kültGrel ve eko· 
nomtkttr. ltalya, arzan bu 
kıımında bir hekemonya ıl

yaıetl takip etmiyor ve et
mlyecektlr. 

ltalya. Balkan devletleri· 
ntn hepılle doıt ıeçlnmek 
emelindedir. 

Romanya, Türkiye ve Yu· 
nantıtaola halya araıında 
mevcut ılyaıi büsnümünaae· 
bat, ticari muahedelerle de 
peyderpey takviye edilecek· 
Ur. 

halyat menafllnl bilen ve 
baıkalarınm menfaatlerine 
dalma hGrmetkir olan bir 
devlettir. 

Bütün devletlerle ııkı bir 
teıruumeaaı vıc c1&1u\,. ··" 

polettkuı, halyanın yeıine 
hedef ıdır. ,, 

Kont Cıanonun nutkunda 
lngtltere - halya anlaımaaı 
baklnnda ıunlar okunmur 
tur: 

"fngiltere hal ya anlaıma . 
sına ıellnce, logiltere, ltal· 
yanın maksadını anlamııtır. 

Tiirkiye 
Almanya .. 
Ticaret mua~edesi tem~it 

edilecek, 
Almanya ile bundan tkl 

ay evvel yapılmıı olan mu · 
vakkat ticaret aolaımaaınıo 

bir ıene temdidi ve kati bir 
ıekle ircaı için bu ay içinde 

Berllnde müzakerelere baı · 

lanacaktır . 

Bu müzakerelerde hazır 

bulunacak olan Türk heyeti 

•Yın onuna doğru lstanbul
dan hareket edecektir. He· 

yet içinde iktisat Vekaleti 
müdürlerinden bir zad. Türk · 

oftı müme11ıll, milli banka. 
larımız n•mına bir murah -

has ile ihracatçılar namına 

da bir klıt bulunacaktır. 

Almanya tle yapacağım ı z 
yeni ticaret müzakerelerln;o 

btlha11a kontenjan ılıteml 

üzerinde eaaılı tadilat yap

mayı fıtlhdaf edec~ğl anla· 
ıılmaktadır. Çünkü bu 

memleketle birkaç ıeneden
berl klerlng eıaaları üzerin· 

de devam eden ticari müna· 
ıebetlerfn belli batlı ıhrHat 
mahıullerlmlz içfn zararlı 

o\duiu göriilmüıtür. Çiinkü 
tedlyat huıusundakl muva 
zeneıızltk ve kontenj"n az
lığı yüzünden Almanyaya ıh· 
racatımız ıeneden ıeneye 

azalmııt.r Yumurta, palamut, 

tiftik, badem, fmdık, üz(im, 
incir ve ceviz Almanyaya 
Hhalitı ıon zamanlarda aza· 
lan -•bantl•rlmıl7d.•ndtr Her 
ıene vasati olarak on beı 
milyon ktloyu bulan tütün 

thracahmızda da ıon sene 
ıÇınde mahıuı blr azalma 
vardır . Çünkü, Alman fir

maları kontenjfln bulama · 
dıkları için bu ıene 937 ıe·. 

neıinden bayii ekılk tütün 
almaılardar. Halbuki Alman 

tütün fabrikalarının bu ıene Baıvekıl Nevll Çemberli 
ynın ıon nutkundaki ıl>zler . 

ltalyaD" milletinin kalbtode 
unutulmaz ıevtoç hisleri uy
andırmııhr. 

1 Türk tütnnlerlne fazla ihtiyacı 

vardı. Bu sebeple, Alman tQtün 

1 fabrikaları müme11illerl iki 

iki millet, maziyi ıll -
mtıler, lıtlkbali, aailam te
mellere dayandırmak yolunu 
tutmuılardır. 

ltalya, hiçbir zaman inli 
kam bealemtı bir devlet de· 
tıldlr. 

ltalyanın lıtediğl, bugün 
kü hakkınlD ve mevkltnln 
tanınmasıdır.,, 

Kont Ctanonun nutkun · 
dan ıonra Maraıal Badoglt 
yo da bir ıöylev vermlıtlr . 

Kont Ctano, akıam üze· 
rl tayare ile Romaya dan
müıtür. 

'!J• ,. 
lngiltere ispan-
yada tavassut

ta mı bulunacak 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
metinin geçenlerde lnril17 
ıemllerlnin maruz kaldıiı 

bava hncumlarının tekerrür 
etmemeıl için f ıddetlı teıeb. 

bOılerde buluoacaiını ilave 1 

eylemektedtrler Gazeteler 
.evvelki gOn ıabahleyln ya · 
pılan kabine toplantmnda 
bu ılyaai hareket tarzının 

kabul edllmtı oldufunu taa· 
rlh etmektedirler. 

defa memleketimize gelerek 

hükumetle ve tütün thracat
çılaramızla müzakerelerde bu 
lunmuılardır . Fakat bu mü· 

zakereler ve çalıımalar mat
lup neticeyi verememittlr. 
Çünkü ihracatçılarımız kar-

ıılıkaız mal satmaktan çe· 
klnmtılerdlr . Hükumet .le 
kontenjan heıabı çok yüklü 

olan bu memlekete daha 
fazla kredi açamamııtır. Bu 

ltibarladır ki, Alman firma · 
ları ıon defa ancak altı mil· 
yon kilo tütün ıatın alabil 
mıılerdlr . 

Almanyaya, yalnız bujday 
ihraca tanda mahıuı bir ar• · 

ma vardır Fakat bu evvel· 
ce yapılmıı reıml bir anlaı 

ma ve takas netlceıidlr . 

Hükumet, Almanya ile 
iktisadi ftlerln düzene girme · 

ıl için ese.ala bir ıektlde ça 
hımaktadtr Hu ay yapala -

cak müzakereler için de h a· 
z1rlıklar yapılmalttadır. Bu 

maksatla Almanya ile ltha· 
lat ve ihracat vaziyetimiz 

etrafhca tesblt edilmek üze. 
re bu mamlekette iti ola n 

büUln reıml ve huıuıl müea· 
ıeaelerden raporlar lıteomlı 
Ur. 
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' - SEHİR HABERLERİ ,; 
Misline Az Rastlanır Bir Vaka: 

Büyük Bir Yılan Bir 
Delikanhyı öldürdü .. 

Zava!h gdncin: ko~unç hayvamn müdhiş sıldınşlann
dan kendini kurtarımıyarak zthirlen~iği anlışıld1. 
Savaıtepe nahtyeılnto Dik

meler köyünde bir yılan bir 
adama zehtrllyerek öldür
müıtür. 

Dıkmeler köyünden Emin 
oğlu ı 8 yaılarıoda Hüseyin 
btr i t için aabahlevin erken 
den Konakpınar nahiyesinin 
Bıgatepe köyüne gilmlıttr. 
Hüıeyln, aynı günün akıamı 
Kadıoğlu Mehmedin tarla · 
ıında ölü olarak bulunmuı . 
tur. 

Ölümün ıebebl anlaıılmak 
için cenaze Mamleket Haata
haneıfne getfrJf erek otopıi 

yapılmııhr . 

Bu ıuretle Hüıeylnln bü · 
yük bir yalanın hücumuna 
uğradığı ve uzun ·bir müca
deleden ıonra hayvan tara · 
fından 11ırıldığı ve zehirlen· 
dlğl anlaıılmııtır. 

Bu huıulla yapılan 

tahkikata nazaran Hüıe · 

ylo; Biaatepe köyünden dö 
nerken vakanın cereyan et 
tığl tarlaya giderek dinlen 
mek iıtedlğt ve eıkldenbe 
ri bu civarda sık aık görülen, 
bütün köylünün çeklndlil 
çok büyük yılanm ant ıal 

dmıından kendini kurtara· 
madığı anlaıılmııtar 

Hadiıe köyde derin bir 
hey~ean uyandırmııtır. 

Şımdl o civarda tarla11 
olanlar bu yılandan korka 
rak tarlalarma gideme 
mektedlrler. Oralardan 
geçmek mecburiyetinde bu 
lunanlar da evvela kendileri· 
ııl müdafaa edebilecek ıe 

kılde hazırlak yapmaktadırlar. 
Bazı köylüler de ikinci bir 

felakete daha ıebep olacaiını 
düıündükferl yılanı 6ldiirmek 
tçln aramağa baılamıılardır. 

O eri Sanayiimiz ln
k i ş af Ediyor .. 

(t)lf1:ararı b1rıoc1 1ay h ula) 

duğu anlaıılmıı, bu da o 
sanayi için mahzurlu görül · 
müıtür. lkuıad ve Maliye 
Vekaletlerinin noktalnaza rı 
deri aanayltnin lnklıafı için 
kuvvet muharrlke farkı gö 
zetmekılzln büyük ve kü· 
çük f abrıkalardan ıeyanen 

muamele verrlıi alınma11 

m~rkezfndedlr 

Bu ıuretle uzun zaman 
lardanberl kaliteye icrayı te· 
ılr eden fena meıal ıekll 

zail olmuı bulunacaktlr 
Deri; hem memleketimize 

idhal ve hem de thraç edi 
len ıınal iptidai mftddeler · 
den bir idir . Deri ıonayltml 

zln muhtaç olduğu deriyi 
meımleketlmlzde keıtlen 

120,000 sıfır derfıi kartıh 
yamama kta ve hariçten de 
ıenevi 300,000 ııiır ve 
150,000 dana derisi ldhal 
edilmektedir. 

Dahilde lıtthıal edilen de· 
rlnln dörtte biri yani 30,000 
kadarı köylü t a r a f ı ndan 
çarık ve buna benzer thti· 
yaçlara ıarf edllmektedlr, fa · 
kat kölünün ham olarak kul 
landığı bu deriler bir ay 
içinde parçalanmakta, bu da 
iktisadi bakımdan büyük bir 
ziyan addedilmektedir ve 

bunun önüne geçilmek za· 
ruretl hl11edilmektedır. Da · 
hllde lıtihul edilen deriler 
den yalınız köıele ve vake 
ta yapılmakta olup bu ma · 

•mul deri mıkdarı 600,000 
ktlo kadar tutmaktadır . 

Fakat bu mıkdar yalmz 
taban astara ve vaketa ihtl · 
yacıoı karıılıyablldfğj için 
1 O kilo ajırlıtındakl dana 
dertlerinden yepılao IQkı aa· 
raciye derilerlle ayakkabı 

yOzfi lçto kullanılan vidalar 

lıarl~\eu ıscıı .. ıh:ıı bao:a 

derilerle temin edi lmektedir. 
Bunun yegane ıebebt mem· 
leketlmlzde bu nevi dana la · 
rın keıilmeıloln memnu 
oluıudur. 

Kaıele ve kayıı için li . 
zım olan dertler fıe ham ola
rak tamamlle hariçten gel· 
mektedir. Bunun da ıebebi 
memleketimizdeki 11ğ1rların 

cü11e itibarile küçük oiuıun · 

dandır. Aynı zamanda bo
yunduruk, övendlre yaralara 
ve ateı damgalara yerli de · 
rllerlm •zl bozmaktadır 

Diğer taraftan memleketi· 
mlzde 11ğır eU az lsUhllk 
edildiği halde, koyun ve ke 
çl etini yenilmesinin ltlyad 
edtlmlf olma11 kGçük baı 
hayvan derilerinin ihtiyaçtan 
çok fazla olmasını intaç et
mektedir. Koyun, kuzu, ke · 
çl ve oilak derlıi iç aana · 
ylln icap ettirdiği ihtiyacı 

karııladıktan baıka harice 
1,700,000 mlkdarında deri 
ihracına da kafi gelmektedir. 

Resmi dairelerin elek- ; 
trik sarfiyatı 

Resmi dairelerde elek 
trlk tenvlratm1n temdıdtne 
dair layiha Kamutay ruzna -
meatne alınmııhr Bu 
Layıhaya söre vekil ve 
müıt~ıar odalartyle kabul 
ve içtima sal onlarından ve 
müıtakil dairelerin riyaset 
odalarlle müstakil umum 
müdür ve kumaodanhklar 
odalarından ve vtllyet makam 

odalarlyle ıçtlma ıalönlarından 
a• yrl devlet dairelerindeki 
elektrik tenvirata 6 - 8 met 
rcmurabbaı zemin sathına 

100 volt heıablle direk ve 
ya dlf ozorlu l&mbalarla ya · 

Namazgah Davası .. 
~~~~~----~~~~~-

Oüntü muhakemede Belediye avukatı. bu yerin vakfı-
dildiğinı dair bir kayıt mevcut bulunmadığım söyledi. 
Namazgahın kendilerine 

ald olduklarını iddia etmeleri 
yüı.Qnden Evkafla Belediye 
araaında çıkan thtllifı bir 
karara bağlamak için de 
vam eden muhakemeye dün 
de bakıldı. 

Belediye avukatı B Emin 
Vedat Çataloğlu doıyayt 
tedkık etttilnl ve Evkaf lda· 
resince mahkemeye verJleo; 
Namazgahın eıkl Yazlye\inl 
göıteren fotoiraf 1 da aördüğü . 
nü ıöy)edıkten ıonra, bu al'
aanm vakıf olduğuna dair 
hiçbir ıey mevcut bulunma· 
dıi1nı. her namaz kılınan 

Ortaokulların 
Direktör 
İhtiyacı 

Kültür Bakanlıfı; llıe , öi· 
retmen okulları, ortaokul 
direktörlerde bat muavinler 
kadrolaranda defltlkllk ya· 
pan bir kanun projeıl hazır 
lamıı ve proje bütce encü 
meninden aeçerek ruzname 
ye alınmııhr. 

Memleketimizde her yıl 
genlıllyen orta tahıll ihtiya
cı, bir taraftan mevcut orta 
okul ve ltıelerde yeni ıube· 
ler, yeni mektepler açılmak 
ve çift tedriıat ılıtemi tat. 
bık edilmek ıurettyle karıı 

lanmaktadır. Bu cümleden 
olarak 937-938 ders ıeneıın
de talebe ıay111nm 75,000 
ne çıkma11 üzerine yeniden 
12 okul ve mevcud okullar 
da 308 ıube ve 937 938 
ders yılında da talebe sayı 
ıınm 95,000 nl bulmaat üze· 
rlne tekrar yeni 17 okul ve 
mevcud okullarda 307 yeni 
ıube açılmııtır . 

Bu vaziyet kar1111nda 
12 . vı 936 tarihli ve 3043 
sayıh kanuna baih liıe, öi 
retmeo okulu ve ortaokul 
direktör kadroıu okul sayı· 
ıına kafı 1ıelmedlğlnden bu· 
gün 12 ort;okul yard1rek 
törlerle idare edilmektedir. 
Bu ihtiyaç, ön'1müzdekl den 
ıeneılnde daha çok artaca 
ğından kadroların gentıletil 

meılne lüzum görülenOı ve 
direktörler kadrosuna 39 ıla · 
veılyle 200 ze, baı yardi 
rektörlerle, yardlrektörler 
kadrosuna da 52 tliveıayle 

400 ze çıkarılmaaına za -
ruret hasıl olmuıtur. 3043 
ıayılı kanuna bağlı kadro 
unun bir yıllık Qcret tutarı 
olan 284. 160 liralık tahılaa
tan J 44:ı so llraaı , 938 mali 
yılı bütc~stne konmut ve 
40.000 lirası da pansiyonlar · 
gelirinden temin edilmek 
ıureUyle kadronun lıttlzam 

ettlfl tahıfıat tamamlanmıı 
tır. 

Proje ile yeni teklif olu· 
nan kadro cetvelinin tutarı 

339 300 liradır 

pılacaklır . 

Bu dairelerde ziya kudre· 
tinin zlyaına eebep olan avı 
uler lrnllanalmıyacakhr 

yerin cami ve her caminin 
de muhakkak vakıf olması 
llzım gelmedlilnt, burada ki 
kitabenin, tarihine nazaran da 
Oımanlılar devrinden evve
line aıt bulunduiunu ve Oı · 
manlı vakfma delalet etme
diğini ıöyledi. 

Hakim; Evkaf avukatına 

her caminin vakıf olduğuna 
dair· hır veılka mevcut olup 
olmadığını ıordu. 

Camilerin valuf addedlle· 
cejlne dair veılka veya ka · 
nun ibraz edilmek üzere 
muhakeme 20 hazirana bı -
ralnldı . 

Radyo Senelik 
Taksitleri Bu 
Ay Verilecek 

Geçen ıene neıredllen tel· 
ılz kanununa göre radyo 
11ıakinelerlnln senelik tak· 
sttlerlnln potta · tefıraf lda · 
reılne yatmlmaaı icap et
mektedir. Takıttlerini bu ay 
zafan"da vermemfı bulunan 
radyo abunaları yüzde yir 
mi miktarında ceza vere-
ceklerdir 

Temmuz ıonuoa kadar tak 
•illerini ödememlı olanlar da 
borçlarını ödemeğe davet 
edilecek ve kendilerine 15 
gün izin verilecektir Böyle· 
ce ağuıtoıun on betine ka · 
dar borçlarını ödemlyenler 
mahkem~ye tevdi edilecek· 
lerdlr . 

Posta - teleraf idaresine 
kayıtlı ıehrlmlzde 170 rad· 
yo vardar Y enlden birçok 
klmıeler de yadyo ruhsatı al 
mak üzere mür"caatta bu
lunmuılardır. 

Radyo aahtpterJnden sene · 
ilk taksitlerini vermek üze 
re henüz klmıe müracaatta 
bulunmamııhr 

l ISTAHIUL RADYOSU 1 

4-Haziran-938 Cumartesi 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
12 30: Plakla Türk muıi. 

klıl. 12.50: Ua vadtı J 3 05: 
Plakla Türk muıiklıl . 13.30: 
Muhtelif plak neırtyata . 

AKŞAM NEŞRIYATl: 
18.30: Plakla danı muıl · 

kiti. t 8.45: Kızılay hafh11 : 
Konferans: Dr. Şükrü Ha 
zım ( Savaıta Kızılay). 19: 
Pllkla danı muıtklıl . 19. t5: 
Kooferanı: Üotv~nite namı · 
na Daçent Nuıret (Kozmik 
ıuaları) . 19 55: Borsa haber· 
leri. 20: Mecmeddto Riza ve 
arkad-.ıları tarafından Türk 
muıtkııt ve halk ıarkıları. 

20 45: Hava raporu . 20.48: 
Ömer Rıza tarafından Arap 

' ça ıöylev 21: Belma ve ar 
kadaıları tarafandan Tiirk 
muılklıi ve halk ıarkıları. 
(Saat ayarı) 21.45: Orkeıt 
ra 22 15: Ajanı haberleri. 
22.30: Pl6kla ıalolar, opera 
ve operet parçaları . 22.50: 
Son haberler ve erteıl gü 
nUn prolramı . 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Evlenmede Şekil Noksanlığı 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
- 71-

V azn kanun evlenmenin 
mutlak ve muhakkak suret
te batıl ve feshini mucip 
olan sebepler ile daha hafif 
yani nispeten feshini tcap et · 
tlrebllen cihetleri bildirdik 
ten aanra (Belediye relıl ve 
Ja vekil veya köylerde ihtl· 
yar heyeti huzurunda akde
dtlmlı olan evlenme kanuni 
teklllere riayet edılmemlt 
olmaıı sebebi tle f eılh oluna -
maz ) Deyerek de tekil nok
aanhiının mucibi feılh ol 
madıiını ıöatermektedir. 

Şekil nokaanlıfı lıe nııan· 
lıların imzalarının ıayrl mu· 
aaddak bulunma11 ve evle 

neceklerln evlenme memuru 
na verdikleri beyannamenin 

tarif atı kanunlyeye tamamen 
tevafuk etmemtı olma11, 
ilinıhn nokıan yapılmtı bu· 
lunmaaı, evlenme alcdı dal· 
ret mahıuıa11 haricinde ya· 
pılmıt olmaıı tekrar evlene 
cek olan kadın veya erkek 
evvelki koca veya kar111 tle 
aralarındaki evlıhk talak, 
Yefat, butlan, mefkudtyet ıi 
bt ıebeplerden blrlıl ile zail 
eldufuna dair veılkanın rap· 
tedilmemeıl. boıanmaya ve 
fat veya butlln ıebeplerln 

den biri tle e v Y e l k ı 

kocaaından a yralan karının 

kanunun tayin ettıtı 300 
ıGn mOddet geçmeden her 
naaılıa ıkinci bir erkekle 
evlenmlı olmaaı (mefkutla 
birlikte vefata dair verilen 
hOkGm Gzerlne ikinci defa 
olarak evlenecek olan kadın 
tıbu 300 1Gnl6k müddete 

tabi değtldtr.) Ve yine bo· 
ıanmada kabahatli olan karı 
veya kocadan biri veya her 
lklılnln ikinci defa evlenme 
lerl için hlklm tarafından 

vazolunan mOddetln hitamın· 

dan evvel evlenmlı bulunma 
ları gibi ıekil nokıanhkları 

dolaylalle evlenmenin feııh 
ve iptaline gidilemez 

f eıih kırın: 
Vaki evlenme ıerek but 

lanı mutlak ve gerek nlıbi 

sebeplerle ıaıbedar olıun bi· 
kim tarafından fesih ve ip 
taline h6kmedilmedlkçe aa· 
hlh bir ntkahın tevlit eltlll 
bütün ahkimı haizdir Ne. 
tekim h4 ncü madde (evlen· 

menin butllnı ancak hikl· 
mln kararı ile hOküm ifade 
eder, evlenme mutlak bir 
butlin ile malül olsa bile 
hlkimin kararma kadar ıah i b 

bir evlenmenin billün b6-
kümlerlnl haizdir ) Diyor. 
Evet butlinın mukabiline ıu
mulQ o'mayıp anc .. k butlan 
ıebeplerlnln tedkik ve butla
nın tahakkuku ve hükmQ 
hakime ık Uranla hole Om lf a · 
de edecellnt ibarenin yazı· 

lıı ıek:ı bariz bir 11Jrette 
ıöıtermektedlr Hatta bu 
baptaki hükümün keıbt kati· 
yet etmeıi de ıarthır . Ger · 
çt lbarel kanuniyede böyle 
bır lıaret mevcut deiilsede 
hükümler ancak kesbi katı 
yelle tekamül edecefi cihet 
le vazıı kanun böyle bir 
kayda lüzum hi11etmeml1tır 

- SONU VAR -

Pariste Hazin · Bir 
Aile Faciası .. 

:Son ıOnlerde Parlıte ha
zin ve ibret verici bir aile 
faclaıı 1ıeçmtıttr. Madmezel 
ıokalında beı numaralı apart 
manın bir dairesinde Ma. 
letra adında bir karı, koca 
I İe dört çocukları yaıam .. k · 
tadar. Çocukların eıı küçü· 
16 memede, en büyük de 
yedi, aeklz yaılarındadır. 

Yapılan bir ihbar iizerine 
pollı bu dairede bir araıtır 
IDa yapmıı. Monlk lımlnde
kl kGçflk yavrunun on ıon 
evvel ölmüt ve tefesıOh ha 
hne gelmlı olduiu görül 
mOtUir Sor1ıuya çekilen ka· 
yıdıız baba, aynı odadaki 
bir betikte yatan çocufunuo 
ölOmOnO daha yeni öiren · 
dilini \le ıunları ıö1le· 
mittir: " Karım ıon ıün · 

lerde, uyuyor ve1a rahatıız· 
dır, diye. beni çocuiun yanı· 

lııtaiını ıöylemfttlr . Tahki· 
kat kadının da kocası sıbı 

gece, 1ıündüz ıerhoı olduiu 
nu teabit etmlıttr . Ôlf'n yav· 
runun cesedinde otopsi yapıl 
mıı. adli tabip raporu, ço· 
cuğun iskelet gibi oluıundan, 
gıda11zlak yüzüDden ölmüt 
olduğunu teabıt etmlttir. 

Böylece hazin oldufu ka· 
darda korkunç bir aile facia· 
ıanın esrarı çöziilmüı oluyor. 
Serboı oldufu için çocutuna 
ı0dün6 vermeyi unutan bir 
ana, on gün aynı odada kı 

zının müt~fe11lh c~ıedlyle 

bir arada yaıadıiı halde, 
bunun farkında olmıyacak 

kadar kendini lçkıde kay 
betmıı bir baba ve bu ıea 
ılz facianın masum ve bt · 
haber ıeyircilerl: Üç küçük 
yavru! 

na ıokmıyordu . Ntha1et bu-
ıGn bakayım, dedim, beıtie Hanıi romancı muhayyl· 
etıllnce (bu çocuk ölm6ı) leıl bu kadar lztiraph bir 
diye, haykırdım Bunun Oze· aahne taavlr e de b i 11 r. 

rlne karım kaçta.. r······················~ 
Bir taraftan bunu ıöyler · ! TÜRKDILI : 

lcen b6ng6r hünıOr aflıyan : Paaarteıinden baıka her İ l 
&>.banın aerbot olduiu tes : 1Gn çıkar. Siyasal ıazete •• •• ı 
bu edılmlt ve kendlıl • 
t 1 Yıllıiı: 800 Kurut ı 
••klf edtlmtıtır. Kadın da I Altı Ayhtı:400 • I 

btr müddet ıonra bulunarak • • 
b • Sayıaı: 3 • ' •orıuyu çekilmıı . çoculun ir· ı • : ı 

lcaç ıün evvel öldüiOnC. fa - I Günü ıeçmtı ıayılar 25 • 
icat koc111ndan dayak 1e 1 kuruıtur. i 
lllek korkuılyle haber ver 1 ADRES: 1 
llledıtını, 6teki çocuklara ölli· : BALIKESIR TORKDILI : 
·•Gn Janına IOkmamaya ça· 11. ...................... .ıtl 

Macar 
• • 

neaının 

Kabi
ilk iş-

leri .. 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
Macaraıtanı büyük Almanya 
nın vaaalliilnden kurtarmak 
gayesini gütmektedir. Çün
kü Antluıtanberi, Macarlı

tan ıhracatınan yar1ya yakın 
bir k11mını Almanya çek · 
mektedlr. 

Gene bu pllnın ihtiva et· 
tlğl tedbirlerden bazıları, üı· 
telik, k6ylerde hakim olan 
hazin aef alete nihayet vere 
cek mahiyettedir. Topraktan 
mahrum cahil köylüler için 
çok cazip bir zirai kollekll
vlzm vaz eden oklu haç 
propaiandacılarının ıayret· 
lerlol önlemek için bu en 
emin çare olacaktır . 

Maaluıef, bu vaziyetin 
icap ettirmediği derin re 
formlar , bili çok canlı olan 
eakı feoılal ananelerle kar· 
ııl•tmakta ve pek aiar ller· 
lemektedlr. Bunların, h!11e· 
edUmeıl daha ağtr olan le· 
ıirlerl, plıkoloj ı k unsura lıtl · 
nat etUjl için çok daha ıO· 
ratle ılerhyen faılıt propa · 
jandalariyle yarıı edecek 
kuv-.ete malik deftldir Ger· 
çl 8. lmredi bu propafan 
daların baııboı kalmasın• 
milaaade edecele benzemiyor. 
MOrfit ıaicı tahrikleri mer· 
hamelıi zce hnkil edt>ct>jlnl 
tlio etmlftlr 

Alman ıazetlerlnln reak· 
ıiyonlarana bakılarsa (bu ıa· 
zeler hpkı Romanyada Go 
ganının d6ımeaioden ıonra 

olduju gibi, Yahudi boraaaı 
nın revantıtnden bahsetmek
tedir> yeni hOkllmetln Ma 
car demokrat cepheıfne da 
ha bth6k btr emniyet telkin 
ettiği röylenebılır. Bununla 
bere.her bu kabine, tetekkü· 
lü ltlbartyle, ıarlh ıurette 

••i• mütemayildir. Hattl Oç 
bakanlık (propalanda bakan 
hiı bu meyandadır) bükü 
met partiıinin mlifrlt aajına 
menıup ktmıelerln elindedir. 
Ve bu keyfiyet, B. lmredl· 
nln beyanatı kadar teıkin 

edici değildir, çOnkG Macar 
nazlzml tarafından geniı hır 
ıempaUye mazhar olmakta 
ve hüluimet mehaf ıllerlode 

8. Daranyl kabineıinln kur . 
banı olduiu iki y0zl6 bir 
vaziyet ihdaa etmektedir. 

Diler taraftan Amiral Hor 
ti f übrer tarafından, bir 
Alman harp ıemlılnin deni· 
ze lndı • lltıinde hazır bulun 
maya davet edllmiıtır. Bu 
görütmede nazlzmin mi, 
yokıa macarlzmin mi da va11 
muzaffer olacaktır? 

Prenılp ttlbarl1le, Macar 
nazlzmlnln cermaoof ıl ve 
kollektlıiviıt temayüllerine 
muhalefette muhafazaklrlar 
baıta ıelir. Hakikaten Ma 
car muhaf azakirlıiı cerma. 
Dizme lrarıı tarihi l:lr mi 
cadele ananesinin variıldtr. 

Bu mücıdele btr milli mlı 
yon dereculne Jiilcıelmııttr. 
Çünk6 Macarlıtanın Tuna 
havzasında heıemonyaya 

sahip olmak arzuıu, bir 
yandan cenup ve t 1 · 
mal lılavlarının bfrleımeıl· 

ne. diğer taraftan Tuna mil 
letlerlnln cermen kültür6 
tarafından temıll edılmealne 

bir ıed teıkıl etmek ıuürun· 
dan kuvvet almaktadır. 

Hattl kendi Ozerlerlne 
Alman1anın yaptıl• cazibe 
nln teılrlnl hafifletmek ıh· 

r:r;;;;-~:----ı Acaba Çinliler Japonyayı Mat· 
Yabancı Gazeteler 1 lüp Edebilecek mi? 
----------~ Balkan .. 
Meılıkıllır i Tür~lıri Tür· 
kiyıyı ~icraı ediyorlar. 
Yarı resmi .. Novoıtl • 

ıazetealnden: 

.,lıtanbul, 21 mayıe 
Londrada akdetUği lılikra· 
zan büyiik bir kıımını 1 ür
klye hüküm U ıılihlanmaya 

(bilhassa hava kuvvetlerine) 
ve bir k11mını bet ıenelik 
ekonomik plin muctbinl:e 
memleketin endOatriJalizaa· 
yonuna tahılı etmeli da 
tün~ektedir. Arta kalacak 
olan para her ıeyden evvel 
Balkanlardaki Türklerin me 
mlekete celbine ıarfoluna
cakhr. Bu Balkan Tiirklerl 
için Anadoluda bOyOk top· 
raklar tefrik edilmft bulun· 
makta dar. 

Şimdiye kadar bası bu 
gibi tıkan hueketleri )'a · 
pılmııtır ve bu itleri, buıOn 
kii Baıvektl B. Celil Bayar 
idare etmfıttr Tlrklerln cel 
bl husuıunda evvelce yapı 
lan tecrübelerden muvaffa
kivetlt neticeler haatl oldu 
fundan Türkiye hiikumetl 
en k11a zaman zarfında Bal
kan Türklerinden daha iki 
milyon Türkü memlekete 
ce\betmek arzuıundadır Bu 
huıuıta Bulıarlıtan, Roman· 
ya ve Yugoslavya ıle huıuıi 

mOzakereler y11pılmııtır. Tor· 
klyenin tahminlerine göre 
Balkan memleketlerinde Tor 
klyeye celp edllebılecek da 
ha iki milyona yakın Tilrk 
vardır . Bunların nakli fçfo 
takriben d6rt milyon hektar 
araziye ve elli mtlyoa Türk 
lirası tahılaata ihtiyaç var· 
dır ki, bu para lnıtlterede 
akdoluoan lıtikraz ıle temin 
edllmıı bulunmaktadır 

Türklerin nakli, ıenede 

dört yüz bin kiti olmak 6ze · 
re. tedrici bir tarzda icra 
edıl~cektır .. 

Uy acıdır ki Avusturya Maca · 
riıtan lmparatorluiu zama · 

nanda yabancı milletten 
halkın Macar unıuru tara· 
fındao tem11l etmek arzuıu· 

ou doturmuıtur . 

Yartıhıtan bu derece otok · 
rattk olan ve bu derece zen-

gin bir medeniyet içinde 
kök ıalmıı hulunan bir mil

let, her türlü yabancı nüfuz. 
lara kartı büyilk bir muka
vemet ku vveline maliktir 
Aıırlarca müddet cermaniz 
me karıı muzafferane mfl
cadeleai de bunu iıbat eder 
Fakat Almanyanın hlmaye
ıil.e, Trlanon muahedesiyle 
ka1bettlil üç milyon Macarı 
tekrar hududları içine almak 
Qmıdi, buıün, dıter biltOn 
mOllbazalara Oıtün ıelmek 
tehltke1l•I ıöıtermektedlr. 

B lmredt Avrupalı bir ıö 
rüıe maliktir Beyanatında 

ıarp devlellerinden ve Kü
çük Antanttan manidar bir 
ıekllde bahıetmlıttr Sınaya. 
dan uzanan eli tutacak mı . 

dır? Bu, daha ziyade, üç 
devlerin. azlıklar meıeleılnl 
bal huıuıunda 16ıterecelcle
rl htlın6nlyete bailıdır. O az· 
laklar meıeleıl ki, oldulu ıi· 
bl, ıaatl tarih kadranında, 

7enlden çalmaktadır. 

( Battarafı birinci sayfada ) 
olojllerln talil inanılmayacak 
bir tekil arzetmektedir. 

iki, üç aydanberl Japonla· 
rın gayret i, Çin mukabil ta· 
arruzlan ve çete harpleri 
taraf ıodan akamete uiratıl 
maktadır. 

Çınltler ta ltm görmüılerdir 
ve aakerl hareketleri Alman 
ıubaylarından mürekkep bir 
genelkurmaJ tarafından 
hazırlanmııtır . Halbuki Al · 
manya Japonya ile tdeolojık 
ve polettk bir pakt akdet . 
mittir . 

Çinlilerin aldıkları ve bir 
Alman kurmayınm idaresi 
altında kullandıkları harp 
mataryelleri büyük btr kH· 
mı tttbariyle Sovyet malıdır 
veya Ruıya yoliyle gelmek

tedir. 
Çı nltlere harbe devam et 

mek ve Alman muallimler· 
ile Ruı ıtlihlarını ödemek 
tmkimnı veren h~uuıi kre 
diler, Amerikan •eya lnglllz 
menbalarının mahıulOdür. 

Şüphesiz kf, Alman ıdeo 
loj ı ıt ile Sovyet ve lnglllz 
ideolojılerl arasında h içbir 
yakınlık yoktur. Yalnız Al 
man\ar, lnııl• zler1e, Sovyet·· 
ler ve Amerikalılar, Japon
yanm f etlblf'rl karımnda 

aynı derecede zarara uğra· 

maktadırlar. 

K11a bir harp teminde 
mündemiç ıltratr.jılP batta 
ihtimali, zaman kanamak 
için. tatllacmın. h a ı m ı 

mahvetmekten ziyade ıö 
zettlfl hedefleri dHhal ele 
geçirmek huıuıundakl lıtlca· 
llnden gelmektedir . Böylece 
iıUlicı , ıenlılemit ve daiıl 
mıı cephe Ozerlndf', kuvve· 
tini toplıy111 dOımanın yeni 
den döoütOne maruz kalır. 
Gerisinde, çete harplerine 
meydan verecek emniyetıtz 
ltlı mıntakaları kalmaeı da 
ayrı bir tehlikedir. 

Bueünk6 Çtn - Japon har· 
binin haritı11 bize Japonla · 
rın cüretleri yüzünden bu 
hatayı irtlklp etmlt olduk· 
laranı g&ıtermektedlr Çin 
ordu ve kıtalarının kuvvetli 
ve mühim bir kuvvf' t lf a 
de etmediklerini isbat ede 
cek hiçbir ıey yoktur Fa· 
kat Alman ve Avrupa kur · 
maylara için de, mütearrı· 

zan geriılnt tehlikeye dü 
türmek huıuıunda, bu ha 
rekattan alınacak dersler 
•ardır. 

Japon ıtratej ılne, timdi· 
ye kadar, aralarmda pek 
de tecanGı bulunmıyan bl 
rlblrinden uzak hedef lerl, 
kabtl olduiu kadar ıOratle 
ele geçirmek arzuıu ha· 
kim olmuıtur. Bir ltıbar ve 
menfaat hedefi: Pekinin ve 

Topçu Taburu 
Komutanhğından: 

8 Haziran 938 çarıam· 
ba güoü saat 9 ile 12 
ara11nda Ça yırhlıar kıtla

ıı civarındaki tepeden Ke· 
ıtrven, lftalya, Nerkiı, 
Paıak6J, Çitnahur, Çltna 
hurtepeceli • mıntıkasında 

hakiki topçu atııları ya
pılacaktır Bu mıntıkada 

tayin edilen ıaatlercle ln
Mn ve hayvanların do 
leıtırılmamaaı illa olunur. 

havaltıinin i11all. Münhat1 
ran Alkeri bir bedt-f: Ruı 
ların bir muhtemel yQrQyü· 
16nü önlemek üzere Mojo 
llıtan yollarında ekaantrlk 
bir ılerleylı . Pek mOhlm bir 
ekonomik hedef: Şanıtnln 

kömür veıair madenlerine 
vaziyet etmek. Miiohasıran 

ıetratejık bir hedef: BGUln de-
mlryollarını f'le ıeçlrmek bir hl · 

maye hedefi: Japonlara 
atd ticari m6e11eıelertn far. 
la olduiu Şantunıun fet· 
hini . Bir dtfer itibar hede· 
fi: Şaoıhay ve Nanklnln 
lıgali. Nıhayet bir ticaret, 
ıllih kaçakçılaiıoa kartı ted· 
bir hedefi: Çın llmın ve ıa· 
bıllerinla ablolıa11 

Batan bunlar; mecmuu 
Franaanın Oç mlıllnl bulan 
bir aahıa Ozerinde, nlıbeten 
mahdud •ık er mevcudlyle. 
ıon derecede mütl:ül nıkllye 
ve gert hizmeti ısrtları için· 
de, gerlılnde bıralctıfı ve 
çete harplerlne ıabne olacak 
boıluklardan pervasız, de
vam eden bir harbi anlatır. 

lkı aydanberl, Japonlar 
~anılnlo ıarp tarafını 

terketmeve mecbur lıal 

dalar. B6y0k kanalda ve 
Şantunııun münakale do· 
IOm noktalarında çetin bir 
ıurette takılmıılardır. Hat· 
larının içlnıle yedt ıeklz yGz 
gerilla yuva11nda kendilerini 

• 
mQdaf aa etmek mecburiye· 
ttndedlrler. Baııbozak Çın 

kıtaları Pekinle Nanklnden 
bir kaç fereah m .. afede 
alet açmaktarfarlar. 

Bu aceleci strateji, Ja · 
pon1arın önce leh•ne ıonra 

da aleyhine olaralı, iki mil· 
letin meziyet ve kuıurları 

Ozerinde tealr yapmııta . 

Japon; mütea111p derece 
de ceıur, meıakkate miitebam 
mil ve her ıeyden perva11z 
fakat aynı zamanda az dl · 
ılplfnlf, ızzetlneflı rekabet · 
lerlne teıne ve umumi ıö 

rQılere pek az muktedirdir. 
Harbin tik ıafba11nda , ıGrat 

il y(irümrlc ve an hedefi bir· 
den gözetmek fcı.p ederken 
bu mezl1etler harikalar ya . 
ratlı . Bununla beraber ... ku· 
surları da Çınhlerle bir iç 
alma ıan11 arzedıyor . 

Çinli; ıeyyal ve mukavim, 
heyecı.n11z, kendine hlklm, 
realiteye ıon derece yakın 

ve onu aar11lmaz bir ıabır 

la takibe. lmade, ı~hGnmez 
ve elle tutulmaz olan her· 
ıeye karı• tamamtyle aep · 
tik, ha1ml tatmin etmekte 
oldufu kadar zlflarını lı 

tlımarda da mahir oportü 
ntzme ıahlptlr. Onu kazan 
ma\c: ve tnklyad ettirmek 
ayrı, muhafaza etmek ayrı 

bir ıeydtr. 

Çtnln Japonyayı mathip 
etmesini m6mkGn ıörm6yor 
rum. Japoa kuvvetleri tekrar 
bir noktada btrleıınce ezici 
bir OıtQnlOle derhal ıahlp 
olacaktır 

Fakat Japon1a baıOnkü 
•ltratejide tarar etmek lıter· 
se harbe muazzam miktar· 
da a1ker ıokma11 ve malı 

kaynaklar1nı tamamlyle t6 
ketmeıl icap edecektir. Bu 
takdirde harp yalnız kısa 

olmakla kılmıyacak, Uzalı 
ıarkın devamlı bir harabi
ılne de Hbep olacaktır. 
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Müstakbel Bir Harp ~~ıw~rw~~~~~~ı~~~~~~~~~~~M" 

Sandey Taymh gazeleıt· 

nin baımakaleılnden: 
"Bir hafta evvel. Çekoı1o· 

vakyadakl Alman azlığanm 

lideri M. Haynlavn Londrada 
idi . KendJılnl her gören. 
onun mutedil halinden ve 
Çeklerle Alman azlığı ar~ 
ıandakl ihtilafın iyi bir ıu· 

rette halledıl~c~flne beıle 

dtğl itimattan iyi bir intiba 
anlamıılardır. Fakat huıusi 
muhabirimizden aldığımız 

haberlere göre onun Lon· 
drada gösterdlil itidali, Çe 
koılovakyada görü1memltıbu 

ıuretle Çek Ke moyu pek 
nikbin eörünmemekte bu 
lunmuıtur. Herllnden ve Pr· 
aidan ıelen haberler de bu 
kaygıyı teyit tıtmektedlr. 

Bu merkezlerden gelen ve 
gerek Gmld, ıerek korku 
ifade eden haberlerde mü
baleğa bulunduğunu kabul 
etmekle beraber, gene va
ziyetin endııe verici oldu
ğuna hnkmetmemek lizım 
ıelir. 

Berllnde bulunan lnglllz 
büyük elçlıl, Alman dıı ba
kanhlaoa Çekoılo•akya hu· 
duduna uzak olmıyan yer· 
lerde mübaleia bulunduğu 
nu kabul rekatı hakkında 

ıualler ıormuıtur. 
Gelen haberlerde müı 

teıoa bir harekat yapılma· 

dıiı bütün bunların mutad 
aıkerl hareketler olduiu 
bildırtlmektesilr ki, a11l fe· 
laket de buradadır. Çekler 
tablattyle kendi hudutlarına 
yaıuo yerıercıe hlwau ar 

kerlerlnln blrlktlralmeslne bir 
tehdıd ıafha11 vermektedir 
ler. 

f ltıdyat zlyadealyle alev
lenmlttlr. Bu 1ebeple iki ta 
raftan birinin he1ap11zca ya · 
pacajı taıltın bir hareket, 
bir harp için ıebep teı kıl 

edebilir. 
Tam müzakerelerin baı· 

lanacaaı bir ıırada hlditele 
lerln bu kerteye gelmesine 
müıaade edilmlt olma11 eıef 
edilecek bir halda. 

M. Fon Ribbentrop Al· 
man milletinin eabrına btr 
hudut olduiunu söylüyor 
Yalnız Alman hükumetinin 
iti yatııtırmak için bütün 
ku•vetlerini kullanma11 ve 
baıkalaraoıo da kullanma11· 
na mütaade edtlmlı olması 

eıefmektlr 

Biz Rayhin ılJaaettnt iyi 
anlamadığımız için, böyle 
ehemmiyetli meselelerde ıon 
hükmü halkın hıılyatı ver 
mlyeceğlnl biliriz 

Almanyada alınan bir 
tedbirin en geoit manasıle 

meıullyetl onu idare eden· 
lerln tızerlndedlr . · 

ihtiyat ve baelretle hare 
ket edileceğini ümit etmek 
için vakıt pek liCÇ midir? 

Alman dııbakanının Çe 
koslovakyadan Atmanyanın 
bir tehlıke ıörebıleceğlnl 
söylemeal hiç, amma hiç hak
lı bir eaaıa istinat edemez. 
Zayıf b ir l<omıu devlet olan 
Çekoslovakya, Amnanya için 
hiçbir zaman; bir tehlike 
değildir. Dürüıt bir müzake· 
re yohyle tılerl hal ve fas 
letmekten de htçblr zarar 
gelmlyeceaı meydandadır. 

Eier bu yapalmıyacak olur· 

1a bunun kabahati, Alman 
yayıl dare edenlerdedllr. Eğer 
it azııacak oluna bunlar10, 
bu azı~maya müsaade etme 
lerl Aebeop olacaktır. 

Parlıten gelen haberler, 
eğer böyle btr hldlıe olur 
ve Çekoslovakya hududlan 
na tecavQz ediline Franıa· 

nın derhal müttefikinin yar. 
damına koıacağına füphe bı 
rakmamaktadır . 

Böyle bir harp, ıaldırga

nın hiçbir tevil, bahane ve 
mazeret bulanııyacajı bir 
harp olacaktır ki netıcelerl 
nl ıımdiden kestirmek müm 
kün değildir 

Herkesin ümld ve temen 
olıl, M. Bitlerle arkadaıla 

rının bu ıefer, uzlaıma ve 
ıulh yolunu tutmaktadır. 

Lö Jurnalde Loron Eynak 
yazıyor 28 ve 29 nlıan 1938 

de Londrada yapılan görüıme· 
ler, M . Nevll Çemberllyn 
ile M. Daladlye ara11nda 
Fraoıa ve logtlterenln müı· 
terek bir hava müdafaa 
cephesi kurulma11 huıuıunda 
prenılp itibarile mutabık 

kalmalarlle netlcelenmtıtlr. 

Anlaıma yalnız hava planı
na münha11r kalmamakta, 
kara ve deniz kuvvetlerin
de de itblrlıil lcabettlrmek· 
tedır. 

fakat kurmaylar arasında
ki ko~uımaların taarıh ede
ceilnl hava taahhütleri, hep 
ıloden daha ehemmiyetli 
görünmektedir. Lord Rote~
mire göre, Alman hava 
kuvvetlerı Z0,000 tayaı-oy-o 

1&hlptlr ve Almanyanın ta· 
yare imalatı senede 7 ,000 
dır, fakat bu miktarı derhal 
ıki mlıltne çıkarmak lmka· 
nl mevcuttur. 

Bu rakamlar tlmdlllk lü 
zumundan fazla tltkln gö-

. rünmekle beraber her bü 
yQk bir devletin hava kuv· 
velinin normal kapaattealne 
tekabül ettlilni itiraf et -
mek lazımdır. 

31 ilklefflD 1918 de, ln· 
1ılltere 22, 171 ta yare ve 37, 
702 motöre sahipti M. Vinı· 
ton Çörçiltn belırttliine ıö· 
re harp ıonuoda teçhız•t 

bakanlı•• ayda 2000 ve ıe · 
nede 24,000 tayare teılim 
ediyordu ve 1919 ıeneıl için 
plinlar bu muazzam raka 
mao hemen iki mlıll bir lı 

tıhıali gözetiyordu. Fran1& 
için de vaziyet aynıdır. 19 l 8 
de Franaa fabrikatörlerinin 
imalatı da ayda 3000 ta 
yareye baliğ oluyordu. 

Halbuki timdi gerek f rao. 
ta ve gerekge lngılterede 
havacılık endüıtrlaınln te · 
dennl ettiği müıahede edıl 

mektedlr, bu tedenni Fran 
ta huıuıunda daha bariz 
dır . 

logtlterede "Şedov lnduıt 
rl" Franıadn "Naayonaltzaa 
yon" prenılbl mucabince ta 
yare endüstrisinin yenideon 
orıaolzaayonu . beklenilen 
neticeler vermedi T eden ol 

öyleılnedtr ki Franıa ve in 
gtltereoln endüstri uhasında 
gayretlerini teıkıl etmeleri 
Almanların üıtünlüğünü or
tadan kaldırmafa kafi gel 
mlyor Ve azalmıı bir iıtıh 
ıad kapa1lteılnl artırmak 

için ihtimalkl yabancı en 

• 

1 ISTİFADENIZi DÜŞÜNÜNÜZ. 
:'/;, Eokı Olyunuumumlye oteli namıle maruf oteli bu· ~ ! Biiyle, gü· 
~ kere UJuı oteli lemi le açtım Yeni mefruıat, mu ~ il. zel bir ev
~ 1amba ve mükemmel konforunu yapbm Temizliği ~ ~ de rahat 
~ taaavvuruo fevkinde Ye ftatlar1 çok ehven· rr$. it., ömür ge· 
rş dlr. MOıterılerlmlo lıtırahatlarını temin için bOtün ~ ı çlrmek lı· 
;h kuvvetimi ıarfedıyorum. Müıterilerlm yol yorgun· ~\ termtalnlz? 
~ luaunu bıhakkın dinlendirecektir. J I Bekledlii· 
~ Uluı Oteh Müdftrü ~ " ntz mevalm 
~ Eski Telgraf MüdGrü ~ it. geldi.Mal· 
~ Fehmt Aılan ~ ~ zemen 1 n 
~ ~ it. ucuzluaunu 
~~~~~~~~~~ ~ fırıatbiltp 

il. niyetin 1 z 

Bahkesir Orman 1 ~:~:;:.; 
Başmühendisliğinden :! ı :::.::b:~ 

ı - Balıkeılr vilayetinin Dununbey kazaııoıo Sajır 1 rama nı z 
tar köy(l civarında vaki f aklr6.lan devlet ormanında (J) ~ ılze mu· 
numradan ( 18'l) numraya k•dar numralanmıı ve damga ~ bak kak 
lanmıı 267,458 mehenıil.ap ga~rı mamule muadil ya· .,; kar temin 
tır çam ağacı yirmi gün mnddttle açak atnmaya çıkarıl· ~ edecektir. 

mııhr. 1 Bu, tecrübe ile ahittir. 
2 - Artırma 6-6-938 tarih paıatteat gü~ü Hat (15) ~ Her cine demir, çimento, cam, çivi, bırda't'at •• 

de Bahkeelr orman mühendialtğı btnuında yapılacaktır. it.. bilumum malzemel loıalyeyl gayet ehven ftatla tat· 
3 _ Beher metremlkibın muhammen flatı ( 51 O) ku · fit makta yız. Bir kere deneyiniz. 

ruı 0/07,5 muvakkat teminat ( 102) lira (30) kuruıtur. 1( Her renk yajlı ve badana boyalarile bo1a J•lları 
4 _ Şartname ve mukavelename projeleri Balıkesir ve ~ ve malzemeıl de bulunur. 

Dunuobey orman idarelerinde görülebtltr. 

1
11.. Kaylü ve rençberlerlmlz için pulluk Ye her tirli 

4-1- l 43 dbzen de maiazamızda ucuz bir fıatla tablmaktad1r. 
------------------------------~ ba ı~u- lerlol atmaktadır. fıı; Ma1a, kollu teraziler, kantar, litre, ktlo •• metre düıtrtnın yardımına 

rulacaktar. 
Harici yardım, ıörünüıe 

ıöre tercıhao btrleıtk dev
letler veya · Kanadadao ııe· 
lecektlr. Fakat bu formü· 
lün mahzurları vardır. Ame 
rlkanın hava orduıu lehine 
konulmuı tahdidat veya 
.. bitaraflık 11 10 icapları gibi 
batllerle karıılaımaktadır. 
Amerika ve Avrupa rayare 
tipleri aratıodakl, bllhana 
motör ve yakacak bakım· 
ından mevcut farklar dola 
yıılle teknik mütkılit da 
vardır. Halbukt bir hava 
orduıu bunları kandardlze 
etmek ahttyacmdadır. 

Ennlhayet Fraoaa veya ln
glltereoin harıçten tayare 
almaları milli eodüıtrllerıntn 
klyafetaızlıjtnl açıja vurmak 
bundan ticaret muvazenesi 
ve ihracatın lstlkbalı huıu· 

ıunda çıkacak bütün neti · 
celere katlanma~ demektir. 

Bu ılparııler Kaoadaya 
yapılına, logıltere için bu 
mahzurlar bir dereceye ka · 
dar hafıflemltı olur, çünkü 
Kanada nıbayet laıılterenln 
bir domloyonudur. Fakat 
Franıa için aynı kalır . 

lngtliz·Fran11z hava anlaı 
maeı ortaya ikinci bir me 
ıele çıkarır; karı ılıklı fılbla · 
rının müıtercken kullanıl 
maıı . 

franaız ve lngllız hava 
orduları kıyaalaoabllecek bir 
kıymettedir Buna mukabtl 
iki memleketin kara ordu-
Jarı terkip ve ehemmiyet 
itibarile tamemtle btrıbırın· 
den farkııdır . Aynı sebepten 
loglUz hava kuvvetlerinin 
büyük endlteti lnkıltere 
adalarının müdafaaaı olmak 
tehlikesini arzeder, halbuki 
Franaız hava kuvvf!tlerl ka· 
ra harplerine müdahale et 
mele daha ıarlh ıurelte le 
mayQl edecektir. 

Ne kadar ehemmiyetli ve 
hallı Loodra görüırnelerln 
den çakan nazik bir it olıa · 
da bu notalar vakıanın 

ehemmiyetini azaltamaz ve 
iki büyük Avrupa demokra
sisinin kuvvetleri arasında 

faal bir it blrllilniD temel· 

Bununla beraber, bu te · it. gibi ölçü ve tartı dGzenlerlnlo pazarı da mala .. mıs· 
daf61 ittifakın perdeıi al ~ dır. 
tında, Franıaya bılhuıa u· it Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva •taçları ••her 
kert ve havacılık huıuıun· ~ türlü hububat tarlalarında lrnllanıla~ ve randımanı 
da düıen kalkınmayı ihmal ~ arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERi. Dl ılz de tec• 
etmek d 0 i r u 0 1 m a z. it_ rübe ediniz, memrıun kalacakıınız. 
Y a l n ı z k a r a kuv· ~ 

vetlertnln ehemmiyetli su· it.. Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğulları 
rette artmatı değil , aynı za- ~ 
manda aıkeri · organlzatyo it, 
nun tıliliı artık daha uzun ı Mehmet, lsmail, Abdullah 
müddet geriye bırakılamaz ~~~ , ~~~~ ~~~~~~ _, 
Bu reorgaoızaıyonu yapar· ..... .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar .ar 'l ..tır .ar f. f. f. 'f. 'f. .... 
ken, modern harbin yeni ~~~~!!t'..~~~ ~~!it:.~~~~ !!t'..tt. 

fabrıkatörüoü, seri taarruz ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
ıektllerinı, aaktr mlktarıoa ...J .., 

üstün l üğü luızanan ıllahta . ı; Kapital: 100,000,000 Türk Lirası 1* 
rm kıymetınt, faal nüve le l'IJ Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans '!it 

bıoe ıhtıyatların ehemmiyetinin JIJ D .. H Tara/Jnda Muhabirler '!it 
azalııını hesaba katmak il l~ unyanın er .,. 
zımdır. Nıhayd orduların ve I= Her tOrlü :ılral ikrazlar· dığer bıfcilmle ban•a mu· = 
endüıtrhlnln 1eferberllflnl 1ld- amelerl büyük ıubelerinde kiralık kaaalar. 1lt 
heıaba katmak lazımdır. JIJ ihbarsız tuarruf ve kumbara heHplanada 6lua· "* 

Tayare imalatı huıuıuoda ~ mlyeler. .,. 

aarfedllecek gayret daha az fJ ;kramiyc: Miklari: ikramiyenin tutarı: ,. 
mühim ıtmdlye kadar kalmıı llıi ADEDİ LiRA LiRA 'f* 
olduiu sanat 1af haıından ~ 'fit 
çıkarak büyük ıerı halinde J1J 1 1000 1000 .,. 
lstıhule elverlth bir endüıt· 'IJ. 500 500 .,. 
rl 1&fha11na glrmeıl lizım· ~ 1 250 250 ~ 
d ""' 10 ıoo 1000 ,.. ır. _.. 

---···· ...... -.. - "" 25 50 1250 ,.. 

Avam Kama- ~ 30 40 1200 : 
~ ~ w ~o ~ 

ında Kanto - $\ ıus euoo ~ 
~ Bu //;ramlyder her üç ayda bir olmak üzere st· '!it 

nun bombardı ~ nede dört d~fa bu miktar u:erinden kura llt danıtı· = 
l • ~ lacakltr . '!it 

mani mese esı. ~ ilk ke§ldc 1 Eylıil 938 dedir. 'I* 
Londra, 3 (AA) - Avam •l-l-l-l-Ji.l-"i"il-l-J.l-l-l-l-l-l-"i-"i-'l'I 'l'IJ.• 

Kamaraııoda Arthur Hender· 8 J k • A k ı ·k Ş b ı• 
ıon , hariciye müıteıarı But- a l ESIT 8 er l U ea 
lere, Japon tayarelerlnln 8 k / ğ _J 
Kanton ıehrlndeki alvll aha OŞ an 1 IRuan: 
lıyt bombardıman etmeleri Yedek ıubay vf! a1keri memurları senede bir defa 1ok 
dolayhlle nefret hı11ettığıni lamaya tabıdırler. Uu yoklama bir ay devam eder. 1 6 938 
ıöyltyebllecek vaziyette olup çarıamba gününden baılıyarak 30 6 938 perıembe ılaG 
olup o ' madığıoı ıormuıtur. akıamı bitecektir. Şubemiz mıntıkasında tlramet eden ita· 

Butler, fU cevabı vermlf tün y~dek subay ve aakeri memurlar bu mldclet lçfade 
tir: yoklamalarını yaptırmak mecburlyettndedtrler. Şubemts 

"Bfz hariciye nazaretinde mıotıkuına gelıpte kaydını yaptırmamıı var• laemea 
bu akıolar hakkında matbu gelip kayıtlarını yaptırmaları; müracaat etmt1enlertn 1076 
at tarafmdan verilen haber· numarala katıuoun maddelerine göre cnalandar.lacakları 
lerl okuyarak bu huauata reı ilin olunur 
mi raporların aönderilmesl 
nl lıtedık. Elime bu mesele. 
leye dair muf aual ve ıarıh 
raporlar geçmedikçe bu hu· 
ıuıta beyanatta buluna 
mam. ,, 
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