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AFİV 
Hükümet Kamulaya genlı 

bir aflv llylhuı vermlıUr. 

Li1Jha kabul edildiği za
man, TGrkiye, bGUin inkılap 
memleketleri aruında , siya· 
si hiçbir mahkumu olmı· 

yan tek devlet olacakhr. 
Bunun herkeıce anlatılmak 

Jizımgelen bir maniıı var· 
dır. 

tik verilecek hüküm ıu 
dur: 

Tarktyede inkılap rejimi 
lltllnar bulmuıtur. 

Fakat bu rejl'!I kurulduğu 
zaman, içerde dııarda , pek 
az klmıeler onun muvaffak 
olacatına kani idiler. Her 
lnkıllp karan verlUrken, 

- Bunu millete kabul 
ettiremezsiniz. 

Ve her teıebbOıün baıın
da: 

- lf llaa mahk6mıunuz, 
ıeılnl lıltlyorduk. 

Şimdiki bu istikrar, on 
bet senelik karar, teıebbGı, 
kanun ve m6e11e1elerimf zln 
halk tarafından tamamen 
benlmıenmtı oldufuna delalet 
eder. ÇOnkü defiımez iki 
dOıtur, hepsinin esası olmuı· 
tur: lıuklil ve halk menfa 
ati! 

Bu af iv, rejim istikrarını 
bir baıka cihetten de tıbat 
eder: On beı yıldanberf Ke · 
mallzm ideolojisine karıı, 

memleket ve millete daha 
fay dalı baıka bir rejim ide
olojisi teklıf etmek mümkün 
olmamııtır Şahıi lhtllHJar, 
fikir ihtılifları gıbt göıterıl 

mek için boı yere zorlan 
mııtar. Bir memleketin mad· 
di manevi lnıa daYuı, her 
cepheden, hiç gevıemekıl 

zln, durmakıızıa ve gerile 
ınekslzln muvaffak olurken, 
rejimi tenkid etmek ve 
onun aksine telkinlerde bu 
lunmak, bu telkinlere bir 
hareket kuvveti vermek ve 
nihayet, bu kuvvetin etrafın 
da lnıanlar toplamak im 
kinıızdı . Muvaffakıyet öyle 
bir delildir ki , halk kaııı 
ıında, onu hiçbir mantık 

tıaailup edemez: Na1tl ki mu 
vaffaklyetalzlik, en iyi man 
tık ve muhakemenin mazur 
aöıteremlyecefl bir talıhılz 
hkur. 

Btr rajtmt; niçin on bet ıe · 

nede Ankara gibi m<ikem
ınel bir ıehlr vücude getir· 
diniz, niçin bütceyl iki mh 

ltne çıkardınız, yahut hiç· 
bir istikraz yapmak11zın bin 
lerce kilometre demlryolunu 
ne hakla aahn aldmız ve 
bir o kadarını ne ıeb~ple in 
fa eltiniz, neden kendi bas 
tnalarınızı kendiniz dokuyor 
ve ıekerin lzi kendi fabrika 
larınızda yapıyorsunuz, diye 
tenktt etmek tabii akla gel 
tnez. Her ıeyla muvaffak 
olduğunu gören bu mllletln 
içinde, htçblr ıeyln muvaf· 
fak olmadıfı devri görmüı 
olanlar ekseriyettedir 

Yeni Türktyeolo kurtuluı 
hareketini menetmek lıtlyen 
(Sonu üçüncü sayfada) 

• ULl:::i• 

F. R. fltay 

YunanKabinesiMunzamDost- Dörtler Misakı 
luk Muahede~i Tasdik Etti · ingiltere, friOsa, Almanya 
Hariciye Vetilimizle General Metaksas ırasrnda, mua~e- ve İtalyanın iştirakile londra· 

denin tasdi~i münasebetile Hmiml tergraflır teati edild1. ~a ~ir tonfeıans toplanacak. 
Yunan gazeteleri Tüı k - Yunan yakmıaımasının ehemmiyetini Londra, 4 (Radyo) - in· 

tebarüz ettiren hararetli yazılar yazıyorlar. gtlterenln teklıftle yakında 

Atına, 4 (Radyo) - Yu 
nan kabinesi, bugün gene· 
ral metakıa1ın riyasetinde 
toplanmı ve Türk · iıYunan 
munzam doıtluk muahede
sini tasdik eylemlıttr . 

1amlml teller teati edtlmlt 

Ur. 

Bütiin Yunan gazeteleri 

iki memleket arasanda mev· 

cut doıtlulun yeni munzam 
muahede ile bir kat daha 

Londraya loglltere, Fransa, 
Almanya ve İtalyanın itti 
raklyle bir konferans akte · 
dilerek, cihan sulhunun ko 
runma11 için tedbirler ara · 
nacafı ve bu meyanda dört · 
ler misakı için de bir zemin 
hazırlanacağı söyleniyor: 

Bir Milyon Çinli Hankov Cep
hesinde Harekete Geçti .. 

Oç gündenberi devam ıdeniDuharabılardı Çinlil11 yüz 
tank, çok bir znhh otumo~il tı~rip ettiler .. 

Londra , 4 (Radyo) - Çın 

lilerin, Hankov ıebrint si 

vll halktan tehllyeye karar 

verdtklerl s~ylenlyor. 

Şanghay, 4 (Radyo)- Ja 

pon tayarelerl, bugün Tay • 

Ça · Olayı bombardıman et 

mlılerdlr. Bu bombardıman

da 35 kiti yaralanmııhr. 

Tokyo, 4 (Radyo) - Ja
ponya Harbiye Nazırı Ge-

neral Socl Yama yüksek 
harp ıuraaı riyasetine tayin 
edilmtıttr. 

Ankara, 4 (AA) - Türk -
Yunan muahedesinin hıdi 
kl münaaebetıle Hariciye 
Vektlimtz B. Tevfik Rüıtü 

Araa ile Yunan Baıve· 
kil ve Hariciye Vektll Ge 
neral Metakaas araıanda 

kuvvet bulduğunu kayd et· 

mekte ve dünya barııı için 

güzel bir numune olan bu 
eseri baıaren devlet adem· 

tarını tebrik eylemektedir· 
ler. 

Çekoslovakya Hu~ut-
1 arda Hazırhk Yapıyor .. 

Kanton, 4 (Radyo) - Bu

gün, sekiz Japon tayaresln· 
den mürekkep btr tayare 

f iloıu, lıtasyonu bombardı
man etmlı •e aiar bomba

lar atmııtır. Bombalar, lı· 
taıyon civarına düımGıtür. 

Ölenlerin miktarı hakkında 
henüz ma16mat ahnamamıı· 
tır. 

İngiliz Ordusunun lhti
y at Kuvvetleri.. 
İngiliz nıüdafaı proğnmında ~ü)ük ~er elan ~ava ~uv· 

velleri üzeıi~~e te~~itat yıpıhyor. 
Londra, 4 (Radyo)- lngil 

tere milli müdafaa ırubu; 

lnıılız ordusunun seferi 
kadroıu hakkında tedkıkat 

yapmağa ve harp zuhurun 
da ordunun tbtlyad kuv 
vetlerlnl her lbtlmale karıı 
tlmdlden tubtt etme le ka · 
rar vermitllr. 

Loodra, 4 (A A.) - Hava 
müsteıarı yüzbaıı Balf urhrp 
hava kuvvetlerinin yardım

cı kumandanlarına bu kuv 
vetlerln lnkiıaf ı için tatbik 
edilecek olan planın baıh 

O r~usu teç~iz e~ilece~. 
Bükreı, 4 {A.A.) - Maliye 

nazaretl dün ıabah orduyu 
teçhiz için bir dahili iıtik . 

raza karar vermtı ve tah· 
vlllerl piyasaya arzetmiıtir. 

lkl mılyar 350 milyon ley
lik bir meblağ herm!n satıl· 
mııtar . Bu lıtıkraza ald ha. 
zlne bonoları yüzde dört bu· 
çuk faiz getirmektedir lı 
tlkraz 1940 13 mali ıene · 
lerl milli müdafaa bütce · 
ıtnden ödenecektir. 

ca hatları hakkında mala 
mat vermlıtlr. 

Bu filoların zabitleri ve 
efradı Royal Afr Fouun 
mukabil fHolarındeki zabıt 
ve efrad mllsdarı kadar ola 
caktır . Rütbesi olmıyanlar 

bundan ıonra yardımcı fi
lolarda pı!ot olabilfcekler
dlr. Gönüllülere talim müd 
detl zarfında ihtiyar etuk · 
leri maaraf lara k arıılık ol
mak üzere tazminat verile 
cektir. 

Parlı, 4 lRadyo) - Havaı 
Ajanııoın Şaoghay muhabt· 
rl yazıyor: 

Çın orduıu, Hankov cep · 
besinde, elli f 1rka ıle üç 
noktadan hücum etmlıtlr . 

Japonlar, Çinlilerin taaru· 
zunu kırmak için top aleti 
açmıılar ve tayarelerle bom· 
balar yağdarmıılardır . 

Japonların, Haykon cep · 
heılndekf taarruzları, Çın 

kuvvetlerlnlo mukabil hü 
cumu ile karıılaşmııtır . 

Kanton, 4 <AA) - Sekiz 
Japon tayareal bugün öğle 

den ıonra Kantonun muhte· 
lıf yerlerini bombardıman 

ctmtıtlr. ..................................................... 
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ltalya 
Krah Romayı dön~ü. 

Çeklerle Südet Almanlan arasında yeni ha~iseler oldu, 
bir Alman bayrağı parçaland1. 

Berlln, 4 (Radyo) - Çe- ı 
koslovakyada, yent hadtıeler 
olmuı ve bir Alman bayra · 
ğı parçalanmıthr. 

Alman matbuatı, bütün 
bu hidlıelere Çekoılo.vak· 
ya hükumetinin ıebeblyet 

verdlflnJ yazıyorlar. 
Roma, 4 (Rayo) - Çe

koılovakyanıo, Çek hudutla
rıoda mühim kuvvetler bu· 
lundurduAu ve Prağ cıvarm 
da lıtıhkamlar yapmağa 
baıladığı söyleniyor. 

Hudutlardan Perağ ıehrl 
ne giden yollara, motörtze 
edılmiı kuvvetler ikame ed 
llmlı Perağ civarındaki bü
tün tepelere toplar yerleıtt 
rllmııtır. 

Hava kuvvetleri, dünden· 
beri manevralar yapmeğa 

baılamııtar. 

Praf, 4 (Radyo) - Çe 
koılovakya Baıvekili Milin 
Hodza ıon hidlıelerle meı· 

gul olmuıtur. 
Akıam üzeri çıkan res

mi bir tebliğde deniliyor kt: 
"Ma y11ın 29 uncu günü 

Kralak havallıinde bir Çek 
neferi, Alman tebaasından 
Ezmer adında btrlılne mü 
racaat etmıı ve tekrar iade 
edilmek üzere, evde bulu 
nan Alman bayraklarını 

vermesini lllemlı ve Ezmer 
de neferin arzuıunu yerine 
getlrml~tlr 

Alman bayrakları, fılha· 

Var şova 
Müsa~akalannda süvarile

r imiz dördüncü oldu. 
Varıova, 4 (A.A) - Bey · 

nelmtlel at yuıılarının bi 
nlctlik müaabakaıında bl · 
rlnclltğl bir Alman kazan
mıı, Yüzbaıı Gürkan ile 
Polatkan dördüncü ve btıln· 
el gelmıılerdlr. 

Yunan Donanması Maltayı 
ziyaret e~ece~. 

lıtanbul,4 (Huıuıi) - Yu 
nan donanmaıı, bu ayan 
nthayetlerJne dojru Malta -

klka haziranın yirminci aG· 
nü Vezmere iade edtlmı,ur. 

Maahaza, Çek nefrlnln 
hareketi beynelmiJel tea
müllere aykarı oldufuodan 

Çekoılovakya hariciye na 
zarett, Almanya hariciye 

nazaretlne tarziye ver 
mittir 

Roma, 4 (Radyo) - Trap· 
luıgarp ıeyabahndnn dönen 

Kral Vtktor Emanuel, buıün 
buraya muvasalat etmtı ve 
lllaıyonda; Kraliçe Erena, 
Baıvekll Mu11ollnl, nazırlar 
ve birçok kalabalık tara· 
f ındao karıılanmııtar. 

ispanyada Cumhuriyet 
çi Mukavemeti Artıyor 

Kastellon cep~esinde Cum~uriyetçi ~uvvıtler on ~ört 
f rınkist ta yar esini düşürdüler. 

Parlı, 4 (Radyo) - Fran· 
kistler, Kaatelloo cephesln · 
de tlerlemııler ve bazı köy 
lerle tepelerin btr kısmını 

elde elmlılerdtr . Bu muha
rebede, beı yüz kiıt esir 
alınmıt ve yüz yirmi ceset 
gömülmüıtür. 

Cumhuriyetçilerin, Fren· 
kistlere an tayarelerden on 
tklıint düıürdükleri haber 
veriliyor. 

Havas Ajanıı, Cumhurl 
yetçtlerln, Sagonda limanın 
da iki düıman tayareıl da 
ha düıürdtik!erlnl bildiriyor. 

Salamanka, 4 ( A A. ) 
Keımi bir tebliğ, dün iki 
büyük askeri hareket yapıl· 
mıı olduğunu bildirmekte
dir. Galtatekl kuvvetler Al 
bokaderln garbında Glllar · 
dekane tepeıt ilttkametlnde 
takriben 12 ktlometre ller-
lemlı1er ve Sterr~ dö Am 
buorayı çevlrmlılerdtr Fran 
ktıtler bu suretle Albokader 
etrafında genlt bir ihata 
hareketi yapmıı oluyorlar 

Teruel Kaıtellon cephe· 
ılnde General Narelainfn 
kumaodaııodaki kuvvetler 
Bablar ve Serra Elbuz dağ . 
larıoı itaal etmıılerdır Bu 
kuvvetlerin tlerl hareketleri 
on kilometreden fazla de· 
rlnltkte ve takriben J 5 ki 
lometre gentılıktedlr. 

V alinllya, 4 ( A. A. } -
Franko kıtaah t\lkazar 

ya gidecek ve lngtlız do · 
nanmaıım 

edecektir. 
resmen iElyaret 

üzerine tlddetli btr taarruza 
geçmlılerdlr. Muharebe de-

vam ediyor Cumhurlyetcl 
kıtaat büyük bir mukave · 
met aöıtermektedir. 

Hongkong, 4 (A.A.) -Ja· 
pon tayareleri bu sabah 

Kantonu tekrar bombardı
man etmtılerdlr . 

Hankov etrafında kanlı 

muharebeler olmaktadır. 

Son üç ıün içinde Çınlıler 

yüz tank ve birçok zırhlı 

otomobil tahrip etmlılerdlr. 

Lanflngdekl J~ponlar mu · 
buara ahında bulunuyorlar. 

Çinliler Japonların zehirli 
aaz kulJandıldaranı iddia edi
yorlar . 

Parlı, 4 ( A.A. ) - Fransa 
hükCimetl, Franko tayare-

lerlnln Cumhuriyetçi lıpın

yaoın açık tebtrlerlnl bom· 

bardıman etmelerini talep 
etmemelerlnl talep etmek 

üzere Burıoı nezdinde müt· 
terek bir teıebüıte bulunul · 

ma11nı lnııltere hükumetine 
teklif etmlıtlr. 

VaUkanın bu teıe~bQıe 
lttlrak edeceği ümit edilmek 
tedir. 

Geçen salı gGnü Granol
lera ıehrlnln bombardımanı 

netlceılnde ekıerlyetl kadın 

ve çocuk olmak üzere 400 
kitinin ölmesi Franıayı böy· 
le bir teıebbüıte bulunma· 
i• aevketmltllr . 



SAYEA 2 : 

. 
Fılistindeki 

Besliyen 
Nasıl 

isyan Hareketini 
Silah Yardımı 
Yapılıyor? 

Ceoevrede J 5 günde bir 
neırentlen .. lnformatton de 
Paleatıoe,, l'ranıa manda11 
altandakt havalıde ''ıabık 
müftü tarafından tertip olu 
nan komple,, ıerlevhaaı al 
tında neırettlğl bir makale 
de, ıal:ık Kudüı müftüıünün 

ıltıcagihı olan Lübnandakl 
muzır faaliyeti hakktnda fn 
aılız matbuatında valcl olan 
neırtyah 5 J numaralı ıaJı 

11nda telhlı etmtı olduğunu 
beyandan ıonra PMlıte çı -
kan .. Tempı,, gazeteılnln 

Kudüı huıuai muhabiri ta
rafından gönderilen ve av · 
nı gazetenin 14 mayıı 1938 
tarihli aay111nda çıkan bir 
makalenin hulasasını ver· 
mektedtr. 

"Tempı,, gazeteılnde çı· 

kan bu yazıya göre: 
Ekıerlıt yabancı memle

ketlere iltica etmtı bulunan 
ve ıayanı hayfet bir ıurette 
cezasız kalan KudOı baı· 

m\\ftüıü ve a veneıt geoit 
bir kamplo terttp etmtıler 
dfr. Birçok lnailız zabit, aa-

• ker ve memurları, müıllman 
ve hırtıtlyan Araplftf ve Ya· 
hu diler, failleri keıfedılmit 
bulunan bu ıulkastta muha 
lefet ile ltttham olunmuı 

lardır. 1938 senesi zrfında 
katledilen ktmıelerln ıa1111 

194 tor. Yeni ıene baılan · 
gıcındanberl bu lııte bi11e-
dllecek derecede büyümüı

tOr. 
Dw uı-"•'l------ &.. •• 111,.. 

m6rettlplerf, 1925 ıeneıln 

de franaaya karıı yapılan 

Dürzl kıyamına ııttrak et· 
mit olan fllııtınlller , Surl· 
yelller ve Kürdlerdlr . Bun · 
lar Beyrut civarında Elzuk 
mevkllne tltıca etmlı bulu 
nan sabık Kudüı baımüftü· 
ıü Emlo El - Hüseyni ile 
müıavlrlerlnln emtrlerlnl 
teblli dnıek kaçakcılık ve 
polellk propaianda yapmak 
makaadlyle teıktl edllmtı 

bir nevi icra komtteaJ halın 
dedirler. Bu komite 20 ki 
tiden miirekkeptlr ve adla 
rı Suriye makamahnın ma 
l<imudur. Bunlar ıık 11k 
Şamda Salihlye mahatleıln
dekl blr evde toplanmakta 
ve buradan Fıllıt i ndekl çe 
telerln faahyetlnl murakabe 
etmekte, yeni çeteler top 
lamakta ve çetelerin taıeıi 
nt, bunlara para ve ıllah 

aönderllmealnl temin etmek 
tedlrler. 

Arap dünyaıını lngtllz 
otorıteılne ve bir Y ahudl 
yurdu vücude getlrllmeılne 

karıı ayaklaodırmaia, ıark· 
ta kendine bir nüfuz ve 
t6hret teminine ve. f tllıtln 
meıelealntn müsalemetkira 
ne bir ıurette halline mani 
olmaia azmetmlt bulunan 
M6ftil El Hüıeyln kararları 
nı üç ıuretle tatbik etmek 
lıtemektedtr. Bunlar da Şi-
mali Fıllıttnde ılıtematık bir 
tedhlt hareketi vilcude ge
tirmek Nabluı, Cenin, Yafa, 
Kudüı ve Hayfa havallılnde 
Arap t•a11ubu fevkalade 
lnkltaf etmlı bulunmaktadır. 
Matbuat, neırlyat, polettk, 
toplantılar, vaızlar, fıtldalar 

tetrli tava11ut ve müdaha · 
lel~rl lnklıaf ettirmek ve 
Mıaırdao Surlye1e, Lübnana 
ve lraka kadar vüıat peyda 
etmrı bulunan ıenlt bir 

propaaanda yapmak ve 
komıu Arap memleketlerin
deki fırkalar arasında muv · 
cut dahili münazaaları Ftlis 
tin davası bakımından ma 
htrane bir ıurette fıttımar 

etmektir. 
Çetelerin irsi yaimacı 

lığını tahrik edebilecek df!· 
recede yükıek maaılar ve 
rilmekte olmasından dolayı· 

ıon zamanlarda çete top· 
lamak çok kolaylaımıı ve 
bunlarm adetleri çoğal 

mı ıtır. Çetecilerin ekıerlıi 

köylüler ve bt l hıusa Hayran 
köylüleri araaından aeçtlmek 
tedlr Maamafth ıon zaman 
larda müftünün aj a nları 

Şamda Faılı1ar araaından 
keılr miktarda çete topla 
mağa muvaffak olmuılardır. 
ve bunlara Dürziler. Ç~r

kealer ve E'menller dahl 
iltihak etmtılerdlr . Şehirler 

de, bütün mnhtm mahaller · 
de ve hududun birçok nok
talarında müftünün ı.janları 

ve mutemedlerl vardır. Bun 
lar müftünün emri ile hare
ket etmektedirler ve bol bol 
para almaktadırlar. Avak· 
lanmının baıında bulunan
lar, çok muhtelif kaynaklar· 
dan relen büyük meblaAla 
ra malik bulunmaktadırl ar. 

Bu paralar ıon zamanlarda 
Hindir.tandan ve müftünün 
bir murahhas bulundurduğu 

{Sonu dördüncü ıayfada) - --Ll!l&---
CG ki Koğan vo kana,. 
Cekl Koğanın karısı güz

el ok atar, Fred Aıter mü
kemmel tenis oynar Karol 
Lombar Povleng ıamplyonu 
olmak iller. (Bu oyun Ame· 
rikada yeni çıkmış ve kıaa 
zamanda çok yayılmıı; elle 
oynanan bir top oyunudur) 
Nelıon Edl Rugbi ye bayılır. 

Bu yıldız bu oyunu çok ıe 
ver, fakat hiç munffak ola
maz Acemice vuruıları her . 
keıl kahkahadan katıltır. 

Fıllt Velı ilk defa ola
rak meıhur komik Luı ile 
beraber "Suıunuz Öğretmen 
GellyorL Fıllmde rol almıı 

genç bir kızdır Ru filim ıla · 

ha yeni bitti ve önümüzdeki 
haziranda göıterılecek. Fa
kat ıenç lcız Honololodan bir 
mektup al mı ıtır. Bu mek 
tupta tlmdlye kadar hıbtr 
filimi beyaz perdede 
göatertlmlyen bu yıldıza "Her 
yenl çevirdiğiniz filimi gör 
dükçe ı lze karıı hayranlığım 

artıyor,, Denlyormuı! .. 

ıki meı~ur sinema artisti· 
nin f ılimi. 

Lorel ve Hardlnla çevire 
ceklerl fillmlerl rejtıör Hal· 
koı hazırlar. 

Haber verildiğine göre, bu 
rej isör memleketimizde hal 
kın çok sevdiği bu iki ko 
mlkle yeni mukavr:leler yep· 
makta tereddüt edlyormuı . 
ÇünkO bu aktörlerin muvaf
fak olma11 lçfo çok uzun 
fillmler çevirmek lazım gelt · 
yor ve bu uzun fllimler çok 
masraflı oluyormuı Lorel 
ve Hardlnln çevlrdiit ftllmler 
Amerlkada muvaffakıyet ka 
zanamıyor ; daha ziyade ya 
bancı memleketlerde raibet 

.. 
-.. _ 
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Bal Arılan Bir Adamı Bölge Lik Maçlan Bu 
Sokarak Öldürdü. Gün Başlıyor. 
Bal Almak istiyen Kovan Sahi
bi Arıların Hücumuna Uğradı. 

Büyük bir yılanın bir de
likanlıyı tarlada zehlrllyerek 
öldürdüğünü dün yazmııtık. 

Ilıcada da bal anları . ko 
vandan bal almak tıtlyen 
bir adama hücum ede · 
rek öldürmüılerdtr. 

Vaka ıöyle olmuıtur: 

Ilıcadan Me.hmet oğlu 
Mustafanın birkaç ara kovanı 
vardır Vaka günü Mustafa, 
kovanlan açarak biriken 
balları elmak lıtemlı · 

tir Fakat, petekleri toplar · 
ken, birdenbire bütün arı 
lar kovanlardan dııarıya 

Köy Ebe Oku
luna Talebe 

Kaydı Başladı. 
Şehrimiz Köy Ebe okulu 

nun yeni talebe muameleıi 
ne bir hazirandan itibaren 
baılfnmııtır. Okula alına . 

cakların 18 yaıından aıaiı ve 
35 yaımd•n büyGk olmama· 
ları, ilk tahsili bltlrmlt bu 
lunmaları lazım gelmekte· 
dır. Kavıt aiustoıun l 5 
ne kadar devam edeeekttr. 

-~ .. 
Kebap Yağla
rından Çıkan 

Yangın .. 
Dün saat on sıralarında 

Anafart&lar caddeılode Halk 
Sioema11 yanındaki lımall 
oğlu Salimin kebapçı dük · 
kimnda yangın çaktığı ha 
her verllmtıtir 

hf alye vaka yerine gelmlııe\ 
de ortada yangından eıer 

olmadığı görülmüıtür. Meğer 

kebapçı mangalda köfte plfl · 
rlrkeo 11karanın altında, epey
ce zamandanberi biriken 
yaflar birdenbire ateı almıı 
ve dükkanda adeta bir alev 
ıütunu yükselmtıtlr . Bu iç· 
yağları yandıktan ıonra · lt-
f aiye gelınctye kadar ateı 

de ıönmüıtür. 

ı~----·~------------------görüyormuf .. 

Ôoümüzdekl sinema mev · 
ılmlnde bu iki komiğin .. 1, 
vtçrell Kadın,, ismindeki bir 
ffllminl göreceğiz . Eğer bu 
filim; Lorel ile Hardinlo en 
çol: beğenildiği ve alkıılan 
dığı Balkanlarda ve Franıa 
da eıkl seneler gibi ra§bet 
kazanacak oluna bu ıkı ak 
törle yeni muke.veleler yapı · 

lacak, akıt takdirde bu iki 
komiğin sinema hayatından 
çekilmesi lazım gelecektir. 

lıtikballerlnln mevzuu bah· 
ıolduğu bu saralarda Hardi, 
tatil .günlerinin zevki fçerl · 
ıtnde go 'f oynamakla meı 
ıuldür Lorel lae bir taraf· 
tan karıalle kavga ediyor, 
dlğer taraftan kendi ıtüdyo· 
sunun tı'eri ile uğratıyor. O , 
kovboy f ıllmlerl çe viren bir 
ıtüdyo ile ortaktır . 

. 
çıkmıılar ve he-pal de Muata 
fanın üzerine ıaldırmıt lar 
dır. 

Yüzlerce arı bir anda 
adamcağııın yüzünü, açık 

yerlerini kaplamııtır. Arıla· 
rın bu ani hücumundan ne · 
ye uğradığını anltyamıyan 

Muıtaf a kaçmak iıtemtııede 
muvaffak olamamıı, her ta 
rafı lğnelenmitllr . 

Baygın bir hale düıen . 
za va Ilı adamın her tarafı, 
elleri yüzü ile birlikte bo
ğazı da fltllilnden bava ala
mıyarak ölmüıtür. 

Askeri Memur
lar Hakkında 

Bir Layiha. 
Aılcerl memurlar hak km · 

dakl 1455 sayılı kanunun 
beıinct maddeılnln değtıtl 
rilmeıine ve bu kanuna iki 
muvakkat madde eklenme 
ılne dair olan .3128 ıayılı 
kanunun ikinci maddeılnl 
tadil eden kanun projeıt 
Kamutay Milli Müdafaa En-
-~-•nl .. dan !J•~··•lc •U•ea 

meye alınmııtır . 

lkı muvakkat madde ıu · 
dur: 

"Muvakkat madde J -
1455 aa yılı askeri memurlar 
kanununun neplnden önce 
memurlar ve askeri menıup 
lar namı altında müatah· 
dem olup halen orduda mu · 
vazzaf olarak kullanılan aı· 
keri memurların bulunduk 
ları sınıflarmdakl naııpları 
btr defaya mahıuı olmak 
üzere dörder ıene ılerlett· 
lir. 

1455 Sayılı kanunun tat · 
blktnden sonra bir evvelki 
nuıplarına göre terfileri ya . 
pılan heaap memurlarının 

bu suretle istifade etmlı ol· 
dukları müddet emaallerine 
verilen 4 ıene nasıp llerle
tılmeılnden tenzil edı ld ı kten 

ıonra ıerlye kalan mlkdara 
göre itbu na11p tlerlelilme
ılnden lıtlfade ettirJllrler 

Son ıınıflarında yukarıda· 
ki fıkra hükmünden istifa· 
de etmeden eıaı naaıplarına 
göre normıtl olarak terfi ede 
cek olanların yeni sınıfların 
dakl naaıpları ll erletflır. 

Nasıpları dört ıene ileri 
alınanlardan bir ıeneıfnl kul -
lanmak ıuretıyle terfi dere 
ceıine girecek olanların ar 
tan üç ıeneleri yeni rütbele
rindeki na11plarına verilir. 

Nasıp düzeltilmesinden do· 
ğan ılerletmelerden ötürü 
muhaHaıt verilmez ve bu 
ılerletmeler tekaüd müdde 
linin heaabında fıtli hizmet
ten sayılmaz . 

Muvakkat madde 2- Ala · 
cakları kıdemleri üzerine 
nasıp tarihleri taahih edile 
cek olan aalceri memurların 
tahdidi ıtn mua melelerl ı . b a 
nunsanl 1938 tarihinden 
itibaren bir sene tecil olu 
nur,, 

Bugün şe~rimizde. idmanb i rliği ila idmangücü 
ta~ımlan ~arşılaşaca~. 

Evvelce 21 mayıata bat 
laması kararlRıtırılıp btlaha 
re bazı ıebeplerden tehir 
edilen bölge lık maçlarına 

bugün baılanacaktır. 
Bölgeye bağlı, teıç ll mua 

melealnt ikmal etmlf on 
bir kulübün tıtlrak edeceği 

bu maçlar (A) gümeat olan 
merkez kulüpleri blrlncl ve 
lktnc.i takımları arasında iki 

devre, ( B) gümeıl olan Mar 
mRra , (C) gümesl olan Eğe 
kulüpleri !lrasındakt m açla· 
ra da yalmz blrtncl takımlar 
tıttrak edecek ve bir devre . 
il olacaktır . Bu gümeler bi 
rincllerl ile merkez gümesl 
btrlnclıl arıumda ıehrlmlzde 
final ve dömifinal maçları 

yapllacaktır 

Futbol ilk heyetince ha 
zırlanan ftküıtür mucibince 
bugün ( A) gilmeılndelcl maç· 

lar İdmanbirl l ğL - ldmangü 
cü birlncl ve ık inci takım · 

lan arasında, ( B ) gü 
meatndekt maçlar Gö· 
nen fdmanyurdu - Gönen 
nen Y enldoğanıpor aratın 
da Gönende, Bandırma ld 
manyurdu - Bandırma Do -
ğaoıpor araımda Bandar· 
mada, ( C ) gümeatn-
dekl maçlar Edremit Hav
ran araamda Edremttte, Ay 
valık ldmanyurdu - Ayvalık 
Akınspor ara11nda Ayvalıkta 
olacaktır . 

Şehrimiz ldmanblrllğl · 
ldmangücü araamdakl maç 
da General Alt fiıkmet 

ıtadında ikinci takımların 
saat 14 de, birinci takımla 
rın da saat 16 da baıhya 
caktır. 

Maçlar bir buçuk ay de -
vam edecektir. 

Öğretmen Oku- Bir Kız .Kaçır
lunun Sergisi. ma Ve Bır Vaka 

Öiretmen okulu talebeıl 
nln bir ıenelık tılerinl göı

teren resim ve it serglıl dün 
açılmııtır 

Sergi, her gün aaat dokuz 
dan on yediye kadar bir haf· 
ta müddetle açık bulundu 
rulacaktır. . .. ~ ······ .. 
Oa~iliye Vekaletinin mer~ez 

tes~ilitı kanunu. 
Lahlltye .Vekaleti merkez 

teıkllatl ve vazif elerl hak 
kmdakı kanunun bazı mad· 
delerlnl değiıtıren proje, büt 
ce encümeninden geçerek 
Kamutay ruznameıine alın 
mııtır . 

Yeni proje; levazım itleri 
nln düzenim temin edebil · 
mek lçın, yalnızca bun larla 
uğraımak üzere, bugün iki 
ıubeden ibaret olan vilayet 
ler idarl! ıi umum müdürlü
ğüne bağh, bir levazım mü
dürlüğü teıklli ve birinci ıu · 

be kadroıu arasında bulunan 
ayniyat muhasipllğl tle mu 
lemedltğın de bu müdürlük 
arasına alınması için hazır · 
lanmıı buluomalctadır . 

Yeni madde ıudur: 

" Vtla}·etler i da r c!ıl 
umum müdürlüğü iki ıube 
ile bir levazım müdürlüğün 

den mürekkeptir Birinci fU· 

be merkez ve merkezden 
manıup vi)iıyetler memurla 
rtyle nahtye müdürlerinin 
ılclllerlni tanzim, tayinleri 
mahallerine ald tal ı memur
ların umumi hallerini tedkik , 
müsabaka, lmtıh a n, mezunl 
yet, tekaüd, tecziye, tay in, 
terfi, tahvil, becaylf, tekaüd 
ve yetim maaıları tahılı, 

atkerllk ıibl, memurların 

zati ıılerlnl ve tahakkuk mua 
mel el erini lf a ile mükellef 
olmnk üzere dö:t büroda n 
müre lc keptlr Rtı inci şube 

mftdürlüiil umum müdür 

Balyanın Doğanlar kö 
yünden Kocakuıak oğulla . 
rıodan lbrahtm oğlu Ahmet 
aynı kö yden Ömer kızı 14 
yaılarında UedriyeyJ kaçır· 

mıf, jandarma hemen ogün 
ıuçluyu yake lamııtır. 

Bunu üzerine Ômerln oğ 
lu Mehmet Alı, Hasan karısı 
Penbt'nfn evine girerek kız 

kardeıloln kaçırıldığı eınada 

beraberinde götürdüğü etya · 
ların geriye verilmesini lıte · 

m 'f, kadın da hiçbir etyayı 
iade edemiyeceğıoi bıldtrmtı, 
bu hareketten çok mütee11ir 
olan Mehmet Ali de elindeki 
odunla Penb~nin kafasına 

vurmuıtur. Vaka haber alı 
nınca jandarmala r ıuçluyu 

yakalam • ı, · sıhhi vazı 

yeti iyi görülmiyen kadın 

da men leket hastahanesine 
yatırılmııt ır . 

muavtolığl tarafından idare 
olunur 

lk inci fU be vilayetlerin 
umumi idare, teıkllat , inli 
h ap , neırlyat , kttaphane it -
leri ne aid vazifelerle mükel· 
leftir . Vılayetlerln umumi 
ve huıuıi hallerine atd ra 
porların umumi müfettithk 
raporlarının tedklkl ve bu 
raporlara aıd muameleler, 
milli ba yramlar ve merasim 
İf ' eri ve vekaletten verilen 
dığer m üteferrik itler bu 
ıube tarafından yapılır. 

Levazım müdürlüğü: Mer· 
kez ve vilayetlerin dahiliye 
teıktlatının mefruıat dem 
trbaı, tenvir. teshin, kırtaat 
ye, müteferrika, kira bedel 
leri, ınutemedlık itleri, ay
niyat muhasipleri ve bunlar· 
la alakalı diğer itler , bu 
müdürlük tarafından yapı 
lacaktır . .. 

Vdayetler rdareıl kodro 
cedvel indc de bu madde ile 
aiakalı de~itlklıkle- r yapıl 
mııtır . 
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Hukuk sotunu~ A Çekoslovakyada Al-
HUKUKI BAHiSLER.. Ek ıı· t•M ' . 

Butlanın Hükümleri: Çocuklar. man a IY! 1 ese esı 
Südat llıınlırilı hısll ılın ihtillf kırıısmdı Çek 

siyasi durumu kınıık ıı çetin bir hıl ıld1. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 72-
112 ncl maddede 16rdüiü. 

m6z butllnı mutlak Gzertne 
113 acil madde mucıblnce 
miiddelumumi veya allka
darlarda n blrlll tarafından 
açılan bir da•• ile ve ıerek 
butllnı nııbi mOnaaebett ile 
114 nc6 maddede yazıh ol 
clufu •eçhlle karı veya koca 
tarafından vaki bir dava ne
llceılnde evlenmenin f e1htne 
k"ar verlldlil takdirde ta· 
raf •ar ıulnlyetle e•lenmlf 
oltalar bile bu evlenmeden 
ba1al olan çocukların neae· 
btnıa ıahıh olduiunu 125 
acı maddenin feıhlne b6kilm 
olunan bir evlenmeden do· 
lan çocuklaran neıebl baba 
ve analars bGınOniyet ıabt

bı olmaHlar bıle ıahıhtlr. 
Çocuklar ile ana ve baba 
•ra11ndakl haklar ve borçlar 
boıanma hOkOmlerlne tlbl · 
dır. lbareıl çocuklarsa bu 
baptaki hukukunun muhaf a 
Za11nı amirdir. Ana ve ba 
banın evlenmeleri lıter htb· 
•Gnlyet, lıter, ıulnlyetle ol
ıun çocuklara ne1eblnln ııh · 

batanı kanun ıarlh bir hak 
olarak vermlttlr. 

Bu bak ana rahmine düt· 
tüfQ tarihten itibaren baılar . 
Evlenmenin fethine dair ve· 
rtlen karar lktlıabı katlyet 
eclınclye defin çocuklar bu 
haktan tıttfade etuklerl ııbı, 
feııbten tttbaren 300 ıiln 
ıeç111edlkçe ylae bu haktan 
IDahrum olamazlar. Bu ço 
cuklar dahi; ana ve babalan 
hGınilnlyetle evlenmlt ve 
evlenmelerlnde katlyyen feılb 
.. lbeıl bulunmıyan diler 
ÇC>cuklar ııbı babalarının 
adını taısr, babalarına varlı 
olur Baba ve evlltlar ara
ıında nafakaya miitealllk 
hakemler tatbik olunur. Ba· 
ba11nın tkametıAhı çoculda 
rsn da tkametılhı ıa 1ılır. 

Velha11l baba ve ana ile 
Çocuklar beyninde kanunun 

tarif ve tadat ve taraflara 
tab111 ı l etttll bOUlD hak ve 

•ecıbeler caridir. Baba o 
~Oculun kendi neıeblnden 

olınadıiını 242 net madde 
lllucıbıace t.ldta edebilir. Fa. 

kat bu iddia çocuiun dolumu· 
•a ltU'l lceıbedlldtil ıoncien 
itibaren bir ay içinde vaki 
ol111alsdar. Bu dava çocuk 
ile anaıı aleyhine ikame 
o:uour. Koca evlendikten en 
•z 180 giln ıonra dofan ço 
cuıun kendiılnden olma11 
lbtımalt bulunmadıiını lıbat 
etrnedtlcçe çocutu reddede · 
lllez, madde 243. Çoculun 
180 ıGnden az bir miiddet 
ltrfında dofdulu veyahut 
lctdının ıebe kaldıiı zaman· 
d• kocaaından ayrslıia bük 
llledılmıı olduiu tebeyyOn 
•derıe koca red dava11ndan 
baılca beyyine lkame1lne 
lllecbur deitldır Şu kadar ki 
lc•dının ıebe kaldıiı zaman 
lcoc•11 ile bırltkte ikametinin 
tahakkuku halinde a1ıl olan 
~iae neaebtn ııbbahdır, madde 
k 44. Bu dava red m6ddettnln 
Ocanın vefat etmeıl, veya 

l~lllaytz kudretinden mahrum 
0 ••11, yahut bulundulu ye 

lada.. ..... ı, ve,a her· 

hangi bir ·ıebeplen dola11 
çocutun dolumundan ha · 

berdar edllememeıl halinde 
kocanın mlraıçılarsnın da 

dolama lttllilars tarihinden 
itibaren bir ay içinde red 

dava11 tkame edebilirler, 
madde 245 

Baba ıarahten veya deli · 
leten çocÜiu tanıdıktan, ya · 
but bu bapta muayyen mild · 
det ıeçtlkten ıonra red da · 

vaıı ikame edemez Şu ka· 
dar var ki, çoculu tanımak 

veya maddetlnde reddetme· 
mele huıuıunda lif al olun . 

dufunu iddia ve lıbat edebi
lir. 

Bu halde lifale IUlll ta
rihinden itibaren red için 

yeniden bir aylık mOddet 
baılar . Kezalik red dava11. 

ıının . mliddetl içinde edilme 
meal muhik bir ıebepten ile 

rl gelmlı lıe mGddetln geç · 
meılne bakılmaluızın da va 

mesmu olur, madde 246. 

Bu buıuıa dair daha faz 
la tafatllh nHbl ıabıh çocuk 

lara alt 241 ncl madde ile 
mGteaklp mevadd11;da ıöre · 

ceflz. 
- SONU VAR-

•• 
Vınlıün kıc kotu varanı. 

Bir Amerikan ıeyyahı Yu 
nanlıtandan memleketine dö 

nerken, ılmrOl&te muayene 
e1na11nda, ba•ulunda bir 

heykel kolu bulunmuıtur. 

Kaçak o1arak glimrGkten ıe· 

çlrllmek tıtenen bu e1raren· 
ıız ıeyln mahiyeti ıorulduiu 
za~an ıeyyah: 

- Ben bunu çok bGylk 
btr para vererek aldım. 

Onun için, ıOmrilk reımi 

vermekten kaçındım . .. He 
men hemen blitün ıenetlm 
buna ıttu .. Deleri bakıka 

ten blhik . ÇOnkO bu meı· 
bur Venlı beykeltntn ksrık 
koludur .. 

GümrClk aaemurlars ada· 
mın na11l a ldatalmıt olduiu· 
nu derhal anlıyorlar. Ven6ı 
htykellnln kolu diye kendi 
ılne ldl bir mermer parçaıı 
1at ılmııtar . 

Seyyah bunu Atlnada 
Gorıopoloı fımlnde bir an 
tike cıdan aldıiını ı&Jlii yor. 

Attnadakl aahte antikacı 

aranıp bulunuyor •e yapslaa 
tahkikatta adamın, daha 
birçok Venilı kolu ıattıiı 
anlatılıyor Bu ıuretle, tek 
kollu VenDı, Buda heykeli 
ıtbl, yO:alerce kollu bir tllh 
haline ıettrllmlıttr . · 

TaııkkOr 
Babamız B. Hilae · 

ytn Ttrldln cenaze mera 
ılmlnde ve acılarımıza itti 
rak etmek nezaket •e 
yakınlalını 16ıteren ıayın 

zevata; ayrs ayrı mukabele 
etmek tmklnıısbtı karıııın 

da ıazetentale en ıamlml te · 
ıelckGrlerlmlzl ıuaanz 

Merhum HGıyln Ttrid 
ailesi namına otlu: 

lım•ll Tırttollu 

De,h MeJl ıazeteıl yazı· 
yor: 

"Sildet Almanlaranın lideri 
B. Hayn1ayn Ç e k o ı -
lovakya Baıbakanı 8 . Krof
ta ile 16r01tl. Hu mllikat 
hakkında B. Çemberllynın 

Avam Kamara11nda alkıılar
la karıılanan beyanata Çe• 
koılovakya buhranındanberl 

ilk defa ıöylenen ümld •e· 
rlcl ıözler tellkkl olunabt 
lir 

Daha birkaç ılin önce 
Siidet Alman1an, muayyen 
bir takım garantiler veril . 
medlkçe Çeklerle ıörGımek· 
ten imtina ediyorlardı. Bu 
vaziyet, birkaç baftadan
berl her iki tarafın bl11tya · 
tını ale•lendlren nutuklardan, 
beyanattan ıonra b6yle bir 
imtina yapılma11 h&dlMnln 
tehhkeılnl, hiç ıOpheılz, ar · 
hrmalrta idi. 

Eoternaıyonal hidlaeler, 
elin nezaketini muhafaza 
etmekle beraber, tlmdtllk 
Avrupamn rahat bir ıoluk 

alm .. ıaa lmkln bulunduiu 
na h6kmo1anabtltr. 

B Çemberllyn, ıöyledtil 

ıözlerde '"V eziyetin bir mlk· 
tar yatıımıı oldufu ıArll 
mektedtr.,. COmle1tnl kul. 
lanmaia imkan bulmuıtur 
Vaziyetteki ıerııalliın bi
raz ıevıemeılnde Baıvekllin 
diplomatça harelretlerlnln 
bily6k bir teıirl olmuıtur. 

Baıvektl ıunları da ıöy· 
ledl: "lnıtltz h6k6metl bir 
taraftan harııçıl bir an'•t · 
mata varacak bir mGzake
renln kap111nı açık bulun· 
durarak bir taraftan da ı6s 
le ve hareketle ıerıtnltll 

yabtbrmak yolunda biitOn 
nOfuzunu kullanmııtır .. 

Sonradan tamir edılemlye 
cek hareket ve valdlere ıt · 

riımekten çekinen, hadlıe · 

ler karıı11nda tlkQn~t •e 

itidalini devamb ıurette mu
hafaza eden B Çemberllyn 
mCbte1na bir de•let ve •lya-
1et adamı olduiunu lıbat 

etmııtlr. 

lnııllz bQk(imetlnln ta vaa· 
ıutu, hem Berllnde. hem de 
Prafda iyi karıılanmııhr. 
Çttk hükumeti '"bir bal ıu · 
retl aramal• karar vermıı. 
Alman b6k6metl de "mOza 
kerelerin muvaffakiyeUI bir 
nellceye •armaıı buıuıunda · 
ki arzulara tamamlle lttlrak 
etmtıtlr. 

R Çemberllyn, Çe 

1 koılovakyanın SOdet Alman
larıle ıum611G ve ıOrekll bir 
anlaımaya varmaJars lilzum 
lu oldutundan babıettt. Çe· 
koılovakya bududlars içinde 
yaııyan 3.500.000 Almana 
ıenlt imtiyazlar verllme.a 
IOıumu da her tarafta· tak
dir edilmektedir. 

Bunlar 20 aeaedenberl bir· 
çok ekonomik, kOltGrel ve 
ılyaıi lstlraplar çekmlıler, 
bir takım halr11s muameleler 
g6rmGılerdlr. Cuaihurrelıl 
Beneı btle •Alman tlklyet · 
lerlne bak verecek bir ta· 
kım hatalarsa ıılenmtı oldu
iunu.. itiraf etmtıtlr ... 

Son samanlarda bu az 

hklara bir takım imtiyazlar 
verllmııu Fakat Südet Al· 
mantarı, lreodı ıörGılerlnden 
bunu kift bulmamaktadır· 

lar. 

Bunlar, içlerinde kendi 
bölıelerlnde idari bir muh· 

tarlyet teılılnl de ihtiva 
eden bir takım aaıarl dilek· 
lerde bulunmuılardır. 

Bu maddeler, tamamtyle 
iki tarafın alakalanacafı ıey 

lerdir. Avrupanın lltedlil ise, 
burada ıarlb ve ıumQllli bir 

anlaımanın zeman ıeçırmek· 
ılzln temldtdfr . Eter millet 

ler, gerıtnlliln t icareti ıar 
ıan ve emniyeti ortadan 

kaldıran buhranın bertaraf 
edtlme1fnt lıtlJorlana böyle 

ıumu\lü bir prolramın tat 
btkinl iltizam etmelidirler. 

Son hafta ıonundalct leh 
dld edici hidlıelerden loıl· 
Uz kamoyunun alacalı dcı . 

rOıt emniyetin kuvvette ol 
duiunu anlamaktsr. 

Bu ıebeple biz, emniyeti· 
misin tamamlyle temin olun· 
dulunu aörilnclye kadar 
durmak11zın at'iblanmal• de 
vam etmeliyiz ,, 

llnlvenul ıazeteıl Çekoı 
lovakyada vahim bldlıeler 
baılıiı altında neırettlit bir 
makalede ezcümle ıöyle dl 
yor: 
·ç~koı!oHkyadakl Alman 

-ckalllJetl 1Geıele1l çok çetin 
bir Hfhaya ıtrmlıttr Bu 
meHle, bir taraftan Alman 
matbuatsnsn teıvtk ve hıma· 
yeıl ve Alman elcalllyeUnln 
gittikçe artan tabrlklh ıure 
tiyle karakterize edtlebtllr 
Diler taraftan Çel&oı · 
lovakya hük6metl, mem 
leket dahilinde . yaııpn 
ekalllyetelere azami imtiyaz · 
lar •ermek taraftara olmak. 
la buaber mllli hlklmlyetl 
nl muhf aza etmek huıuıun 
da aarslmaz azim ve kara· 
rını 16ıtermektedlr Bu ıüo 
orada intiha plar baıhyacak 
tsr. Vahim olan hldt1eler, 
belki elektoral bir karekte· 

rl haiz C'labtlır Fakat anı 
luılan ev•elkl Avullurya 
hidlıelerln~ pek ziyade mü 

ıabrbetl olan bu 10nk6 hl 
dlıeler , daha vahim hldlıe 
lerln bir baılangıcı olmaaı 
daha muhtemildı. Pral bOkü 
metl, her ihtimale kartı 
aıaytıt muhafasaya hazırdır. 
Bu buıuıta Cumhurrelıl B. 
Beneıln radyoda yapblı dl 
yev çok katidir. Aynı zam
anda Çekoılovakya boka· 
mett, barıı ve anlatma bu 
ıuıuoda daha ziyade ileri 
ıtderek memleket dahilinde 
yaııyan ekalliyetlere mGHvl 
bir bak vermek taraftars
dır. 

En ciddi m6nekktdler bile 
Çekoılovak bilk6metinln muh
telif ekalliyetlere kartı 161 
termekte oldulu ıentı bayır. 
hahhlı ve ytlkaek adaleti 
takdir etmektedirler. 

ŞaJet bunlara ralmen Çe· 
koılovalc h0k6metlnln bu 
mGıaadeklrlıiı ve hayırhah 
lılı IJI bir netice vermlye 
cek ve itler de d•ha ziyade 

AFİV 
(Baı tarafı birinci ıayfada) 

hareketlere karoı , bazan, en 
ıtddetlt tedbirler almaia 16· 
zum ıördGk: Yaptılımıı la· 
kılip, ıüpheatz, harp ıoara 
ıı inkılaplarının en e1 .. 1ı 

olduiu halde, bu tedbirler, 
inkılap yapan bQtQn mem· 
leketlere nlıbeten, htç dene· 
cek kadar azdar. Cene inin· 
lap yapan bOtBn memleket· 
ler içinde fik ir h6rrlyeU en 
az takyld altına TOrkiyede 
ahomıthr. Bir milddet ıon
ra da ılyul mahkelmıuz tek 
inkılap memleketi olmak 
üzereyiz. 

( 1 ( l s ) 
F R ATAr 

karsıacak oluna, dOnya ef· 
kira umum iyeılnln Prai hl· 
k6metl ile beraber "alacalı 
İüphılzdtr .. 

Curentul ıazeteıl de Çe 
koılovakya bldlıelerl bak· 
lunda ezcOmle ıöJle bir 
mutalea yilrltmektedlr: 

"Garbi Çek01lovars yanm 
tlaıdlkl vaziyetinin doiurdu 
fu tlddetll akılllameller, dı· 
ier taraftan Avrupanın halt. 
hazırdaki vaziyetini muha
faza etmek lıtlyen devletle· 
rın teıktl edebaleceklerl za. 
yıf mukavemetler, Çekoılo· 
vakyanın teatrlerlnden kur 
tulamıyacafı derin tebeddiil· 
ler karımnda bulunduiumu· 
zu ıöatermektedf r Bohem 
yada bulunan 3,5 milyon 
Alman, kendtlerl tçln otono 
mi lıtemektedırler. Bu, e1a 
ten kendilerine vadedtlmlt· 
tir. Fakat vaziyet, bazı hu· 
dud bldı .. lerl Gzerlae daha 
zıyade kerstık bir hale gir· 
mittir. 

ÇelsoılovakJ•nm hallha -
zarda intihabat ıürGltOleı 1 

içinde bulunma11, meseleyi 
daha ziyade karııtarmııtar. 

Haynlaynın bazı Londra 
mehaf ilinde lcazandıiı mu 
vaffalrtyetlerden ceıaret alan 
Sadet Almanlars, kanaatle 
rint izhar için tam bır fır 

.. t elde ettiler. Dıler taraf. 
tan Praf h6k6metl , vaziyete 
hakim oldufunu lıbat etmek 
6zere her ihtlm•le kartı ha· 
zar olduiunu ıöıtermektedlr 

Şımdıkı halde bOtGn bun · 
lar. lhtimallt hududundan 
dıtarı çıkmamaktadır 

Nazarıdikkati celbeden 
btr,.y ,. ana -o da. Avrupa 
diplomaalılnln zaman kay · 
betmul ve bu meıele ile 
ciddi me11ul olmamaaıdır. 

Hahhazırda Pral bük(i 
meli, yeptafı ve lmzaladılı 

paktlara milıtentden mOtl" 
fıklerl ile konuımalara de 
vam etmektedir. Diploma 
tik tanıiyonu kerakterlze 
edecek olunak, devletleri• 
Çekoılovakya mG•acehealn
de tam bir yuzuh ve Mra 
hatle hareket etmlyecekle· 
rint ıörOrOz. 

lngilterenla vaziyeti taht· 
llttyle mal(im olmadıtı gibi, 
Fran1ansnlcl de belli defli· 
dır. Bu me1ele dolay11lyle 
Joıeph Barthelemy ile Tar. 
dleu araaında çıkan mlna· 
kaıalar, Frang efklrıumu· 
mlyea'nln Çekoılovakya me 
ıeleıl kar111ında mGttebıden 
hareket etmedlllnl g6ıter 
mektedlr. 

Aıerikıdı tutulın ~ir kadın 
casus. 

Amerlkada yakalanıp 4 
ıene bapıe mahkum olan 
Alman kadın ca1uıu Y obana• 
Haf mandan aonra, bir kadın 
daha caauılukla itham edil
mektedir . 

'"Karmızı aaçh., berber ka· 
dının CHuıluk ela va11nın ıon 
aafba11, milblm bir c .. uı· 
luk teıklli.h bulundulu· 
nu ortaya koymuıtur. Son 
alarak tevkif edilen diler 
kadının da bu ıebekeye men· 
ıup o'duiu zannedilmekte· 
dır. 

Mıı Sılviya Bradıo lımin

dekl bu ıenç lcız, Amerika· 
lıdır . Fakat çok g6zel Al
manca ve Fran11zca koauı · 

urmuı ve Almanlardan bir 
çok bildikleri varmıı 

itham edddtil ıuç, 'me 
rikada aıke~I mihtahkem 
mflvklterla •e ha va lıta1yoa
lannın reımlnl almaktır. 

Kızın babA11, bulundufu 
bir beyanatta •ıyor ki: 

•Kızım lDacera meralrh11-
dar Şımdlye kadar birçok 
memleketleri r~zmrıttr. Fr· 
an11zcay11 AlmancaJı dtlt 11· 
bt bılır lıpanyolca da kon· 
uıur, daha baıka ll1anlar 
da &ırenlyordu. 

Fotoiraf da onun en H

•d•il bir ıeJdlr . BllhaMa ori
jinal manzaraları almaya 
bayılır 

Alman arkadeılarana ıe· 

lince, onlarla Almanca11nı 

ilerletmek fçtn milnaaeb•ta 
1ırı1mtıt1. O zamandan bat J 
lıyan arlradatlddan da ıtm · 
dlJe kadar devam etmlttlr. 

Kızım hakkında caıuı 

diye bir ıOpbe beılemek 1a· 
nırı'D lcı çok manl11z •e ıO· 
IOnç bir hareket olur • 

Diler taraftan, harpten· 
bert ortaya çıkan en bDylk 
c .. uıluk ıebek~ıı lıml verilen 
bu acıuılarsn muhakemeılnde 
dinlenecek ıahltlerden blrlntn 
daha Alman vapurlyle Ame 
rlkadan kaçmHı bQyOk bir 
heyecan UJand•rmııtsr lnıl 
llı Grlebl lımlndekl Alman. 
dan ıonra kaçan Verner Gu
denberg lımlndekl diler Al
manın da, vapur F-ran .. ya 
ulradılı zaman tutulmau 
için Fran11z pollıtne haber 
verllmtıttr. 

aa da So•yetlerele 1935 de 
bir pakt yapmııhr. Bu pak · 
tm en ehemmiyetli k11mı da 
biç 10phe1lz Çekoılovakya 

meaeleııdır. BDtOn bu pakt· 
lars ve balıhazardalct vazıyet· 
lerl dGtlnerek bir realtıt ıı· 
bl hareket edecelr oluraak 
A•rupadalcı ahvali ruhlyenln 
AlmanJanın arzularını tat· 
mln huıuıunda maddi tmkln
lara malik olmadıfl kanaa • 
tine vanrs•. 

Dalma ıtddet polettkaıı 
takip eden Almanyanıa mi· 
aelllb bir ıhul&f a yol 
açma1ına ihtimal verilme· 
mektedtr. 

KiiçOk lttllf devletleri ara · 
11nda lmze edilen paktlar da 
ıulb ve arazi meaelelerlne 
taalldk eden mlaakeratl der· 
plı etmektedir. Çekoılovalc
yanın Sovyet Ruıya ile ak
dettlll btr paktı varclsr Pran· , 

lnıtlız amlrallıfıaıa, 1914 
de olduiu ıtbl, her ticaret 
ıemlalne tklter top yerleftl· 
rllmeal bu,uıaada •erdllt 
emirler ıayet ma•ldarcLr. 
Diler taraftan Mdletler Ce· 
mlJetlalD ba IOD toplantı 
ıında lıvtçrenln; daimi hlr 
bltaraflak talebinde bulun· 
ma11 da manl11z d•llWlr. 
Maamaflb alkbjnltk heniz 
muhafaza edılebllec•ktlr .. 
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F ilistindeki İsyan Hareketini 
Besliyen Silah Yardımı 

Nasıl Yapılıyor? 
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~ Bahçeli Ve Çiçekli ~ 1 MÜHiMDiR! 
(Bat tarafı ikinci aa yf ada) 

Almanyadan gelen paralarla 
ciddi bir ıurette çoğalmıı · 
lardır 

Çete reiılerl tarafından 

Elzukta bulunan müftüye 
gönderilen raporlarda elde 
mevcut kıtaatın derhute edıl· 

mff olan itleri batarmağa 
bol bol klfi geldiği beyan 
olunmaktad1r. Maamafıh ha· 
rekatı idareye kabiliyetli 
zabitlerin fıkdanı bılbuıa 

ht11olunmaktadır 

Vaktiyle Türk orduıunda 
zabitltk et mit olan ve · fi 
llıtlnl gayet iJI tanıyan iki · 
zabit, bundan bir müddet 
evvel ayakleomayı idare 
edenler taraf ındao Fillıllne 

ıönerllmiılerdlr. Bunlardan 
biri ıtmal bavaliılnl, diğeri 
de cenup havallalnl ziyaret 
etmlt ve her lklıl müıtere· 
ken harekit planlan tanzim 
etmtılerdır. Fakat çete relı· 
lerl askeri terbiye ve malu 
mattan mahrum bulunduk· 
larandan bunlar, tanzim olu · 
nan pllnla11 tatbik edeme· 
mektedlrler . Bunun için bun
lar, kendilerine melce teı· 

kil edeo dağlar civarında 

çete harbi ve yağma yap· 
mak tle meıgul bulunmak 
tad1rlar. 

Bu meıele ıon zamanlar · 
da müfUinün maiyyetlol 
tetkll eden klmeıeleter ara• 
ıında uzun uzadıya tedktk 
edtlmlttlr . Geçen ıene ha· 
reketlo baıına geçmlt olan 
kıyamcılar baıkumandam 
Fevzi Kavukçu ve Emin 
Ruveyha ecnebi memleket· 
lere iltica etmek mecburiye· 
tinde kalmıılardır ve hare · 
katan idaresini deruhte et
mekten kaçınmaktadırlar. 

Neteklm, vaktiyle harekata 
geoit bir ıurette lttlrak et · 
mit olan Suriyeli Elaımar 

ve Muhiddin fimabaat Fılıı . 

tin itleriyle alakadar olmak 
iıtemektedtrler . 

Kıtaahn kıymetli bir ıef 
tarafından ıevk ve iradesi 
halinde lngtlız kuvvetlerine 
karıı mukavemetin çok da
ha müeulr olacağı kanaatin 
de bulunan ihtilal teflerlnin 
böyle bir ~ ıef bulmak huıu · 
eunda sebkeden mütevali 
gayretlerinden hiçbir netice 

ha11I olmamııhr. Maamafıh 

ıon zamanlarda logiUz kıta 

ah tarafından yepılan ve 
kıyamcılar araaında birçok 
zayiatı mucip olan genlf ha 

rekat çetelerden bazıl arının 

vaziyetini oldukça tadil et 

mittir. Çeteciler daha ziya · 
de ıerke§leıaıit ve daha 
yükıek bir maaı lltemeie 
baıla mıılardır . 

Hudutlardan geçmek me· 
ıeleılne gelince , bu meıele 

çeteciler için hallı güç bir 
mesele teıkil etmekte değil · 

d ir . Fillstine giden bütün 
yollar tamamen açık bulun · 
maktadarlar. Çeteciler, ken· 
d ilerine kartı göıterllen ce
mllekfırlJk ve onlarla cürüm 
ortakhlı ıayeılnde bergün 
hudutlardan geçebilmek tedlr 
ler Muhtelif çete lere menıup 
klmıelerln hudutlarda yaka 

· laomaları ve hapıedılmeleri 
vaki değildir . Bundan batka 
Lübnan vaaıtaalyle hududu 

ıcçmek çok daha kolay te · 
lakkl olunmaktadır . 

Tedhlfçllerln takip ettik 
lerl yol Alma Şaab, Ume· 
lavamiddoen geçmekte ve 
ondan ıonra da Hüıeyln ve 
Ram izden geçerek, muka
vemetin merkezini teıktl 

eden Saf ed zirvelerine çık· 

mak tadarlar. 
Ayn ayrı çalııan iki ko 

mite vardır. Bunlardan biri 
Lübnanda . Surlyede, Tür· 
klyede ve yabancı memle
ketlerde ıtlah mubayaasma 
memurdur; dtğerl de bu ıi · 
lihları depolara aevk vazı. 
ıtle muvazzaftır. Bu depola
rın blrt Şamda Matdan nam 
mahaldedir . Sllahleran Ftllı 
tine, bllha11a Suriye yolu 
tle ıevkolunmalara iti de 
zorluklara maruz kalmal6ta 
deitldır. Bu vazife ile mu
vazzaf bulunan tedhtıçilerln 
Suriye memurlarından, jan· 
darma ve poltı zabitlerin· 
den, dahiliye nezareti me· 
murlarından mazhar olduk
ları ıuhulet kaçakçıhiı fev 
kalade kolay laıtırmaktadır 
Yapılan bol eallha ıevklya · 
tana rajmen tedhlıçllerden 

hiçbiri Surlyede yakalanmıı 
deilldtr. Fıllıtlne gönderilen 
ealıhadan bazıları ıevkolu· 

nmazdan evvel muıadere 

edılmlttlr. 

Hu ıllahların büyük bir 
kıımanı Kürdlerln harpten 
ıonra mu haf aza edip bugün 
yükıek ftatla ıattakları eı· 

ki Alman ıtllhları teıkil et 
mektedlr. Hundan baıka çok 
miktarda lnglliz ıilih ve 
cephaneıl de bulunabilmek· 
tedir. 

Tedbtıçılerln muhtaç ol· 
dukları mltalyöz ve makine· 
il tüfek gibi modren ıilah · 
lara gelince, bunlar Avrupa · 
dan ıelmekte ve yabancı 
vapurlarla Suriye ve f tllıtln 
ıahillerlnden bazı noktalara 
çıkarılmaktadnlar . 

Silah kaçakçılığında muh. 
tellf yollardan lıtlfade edil· 
mekte olup bugün lıu yol · 
lar tamamen ketfedtJmıı bu· 
lunmaktadırlar . Kara yolları 
ya Fak köyü ile Tıberlya 
gölünün ıark 1ahlll araaın 
dakl yoldur veyahut Dera · 
Ramtha yoludur, veyahut 
Cebelıdruz ve Cebeltayhm 
yoludur. Sık 11k kullanılan 
bir yol da Dera Samak ıt. 
mendüfer hattının teıkıl et · 
tlil yoldur. Ttr ile Akra 
araaındaki lualit vapur ile 
yapılmakta ve ıtlahlar muh-
telif yollarla tahrikat mer· 
kezlerlne ıevkolunmaktadır
lar . Bombalar ekseriyetle Fı 
liAtlnde imal olunmaktadır· 

lar . Maamafıh bombaların 

mühim bir kıamı da Surl· 
yeden gelmektedir. 

fJudutlardaki gümrük mu· 
haf aza karakolları gerek 
adet ve gerek kıymet ltl 

bartle açıktan açığa gayri 
kif 1 olduklarından hudut 
lardan mürur bllhaHa ko · 
laylaımaktadır. iki 1eneden· 
beri devam eden vahim ka 
rıtıklıklar dikkat nazarmda 
bulundurulduğu takdirde 
böyle bir izah klmıeyi ıa
ıırtmamaladır. Bundan baı· 

ka, hududu geçen kaçakçı · 

lar mürurları esnuında bir 
tehlikeye maruz kaldıklan 

zaman luyamcılardan p•ra 

ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 

Böyle, gü· 

kere Uluı oteli lımUe açtım . Yeni mefruıat, mu · eJı zel bir ev· 
@. ıamba ve mükemmel koofoıunu yaptım . Ttmlz\ığl ~ \t de rahat 
~ tuavvurun fevkinde ve ftatları çok ehven· u$ı ıt, ömür ge· 

~ 
dlr . M6ıterilerimln latlrahatlarım temin için bütün ~ ~ çlrmek lı· 
kuvvetimi 1arfediyorum. Müıterllerlm yol yoraun · ~ il termlılolı? 
luAunu bıhakkın dinlendirecektir. J 1 Beklediği· 

~ Uluı Oteli MüdOiü ~ " nlz me•ılm 
~ Eıkl Telgraf Müdürü ~ı it. geldi Mal· 
~ Fehmi Aılao ~, ~ zemeo 1 n 
~ ~ il ucuzluğunu 
~~~~e@5L~~~~.@~" ~ fırıat bilip 

il. niyetin 1 z 

Gönen Belediye I olan ' , e 
c; baılama -

Riyasetinden: ft danevvel 

O 312 3 w; tlcaretha · 
Gönen kaaabaaıoın elektrik tulıah 5 , ltra 4 it. 

kurut kttif bedelile 18 mayıe 938 tarihinde ıhale edilniek ~ nemlzeug 
ünre kapalı zarf uıull1le münakasaya ~onulmuıtu . Talip it. rama nı z 
rıkmadıiından 10 bu.İran 8 cuma ıüoü aaat e pa· 93 15 d 1 

ılze mu· 
Y h hakkak zarlıkla ıbalul takarrür etmlttlr. Tealıatm eyetl umumlyeal 

b d l ı. f ı 1 1 kar temin birden olduiu ııbt, 10,0~4 lira 17 lıuıuı '. e i Htt ıaanawtr 
ve tranıformatör binaları ayrı, dtier tu11at ayra oldugu .C edecektir. 

halde pazarhk edilebilir. Heyeti umumiyeılntn birden veyahu it. Bu, tecrübe ile ablttlr. 

h kk B l d E ~ 1 Her clnı demir, çimento, cam, çivi, bırdayat Ye iki suretle thaleeinlD tercih a ı e e. iye ncumenlnet 
aittir. Talipler bet lira mukabilinde proje ve ıeraltl Bele· bildmum malzemel intalyeyl gayet ehven ftatla 1at· 

ı ~ maktayız. Bir kere deneyiniz. 
diye dairesinden alabilir er. 

1 
_ 4 _ 

151 
it Her renk yalla ve badana boyalarlle bo1a J•llara 1 ve malzemeıl de bulunur. 

Ballkes·ır Beled·ıye ~ Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her torla 
it dbzen de maiazamızda ucuz bir flatla ıatalmaktad.r. 

R
• • d " Maaa, kollu teraziler, kantar, litre, kilo ye metre 
ıyasetın en: il &lbl ölçü Ve tartı düzeolerlniD pazarı da maıazamız• 

~dır. 
270 Lira tahmini bedelli mezbaha arabaaının tnıau it. Tütün fidan ve tarlalarile, meyva aiaçlara ve her 

5 -6.938 tarihinden lt~ba:en ekılltmeye ç•karılmııh~. İhale· 1 türlü hububat tarlalarında lrnllanıla~ ve randımanı 
22 6-938 çarıamba gunu ıaat 15 de BeledJye Encumenln- ~ artbran "KİMYEVi RUS GÜBRELERi,, nl ılz de tec-

de yapılacaklar. it, rübe ediniz, memrıun kalacakııoız. 
lnıa ıeraitl ve malzeme keıfi hakkında malumat lıtl · ~ 

yenlerin belediyeye müracaatları ilAn olunur. ~ Saraçlar Başında flasan Cumalıoğullan 
4 - ı - 163 it. I Mehmet, lsmail. Abdullah 

Bald<esir Belediye 
Riyasetinden: 

~~~ ~~~~~~~~~ .' 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
= Kapital: 100,000,000 Türk Lirası = 
"" Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans .,. 

ılan olunur. = Dünyanın Her · Tara!Jnda Muhabirler = 
Balıkesir IİC8-(8-I --,e--0-ur-SU--0~--.Y-8-Sh-ye--h-uku-:-k- "" Her türlü zirai ikrazlar· diğer bilcümle benka mu· = 

Tat ocakları ve Baıçeıme yanındaki Belediyeye alt güb
relere talip bulunmadığından ihalesinin l O gün temdit ile 
t 7 6 938 cuma günü Belediye Encümeninde yapılacajı 

= amelerl büyük ıubelerlnde klralak kaaalar. .,. 

sanayi o~asm~an: ha~imliğin~en: JIJ lhbauız taaarruf ve kumbara hesaplarında ikra· ,. 
1IJ mlycler. .,. 

Bahkeair vlllyetipln Sın · 

dırgı kazasında Camiikebir 
mahalleılnde (36) numarala 
evde oturan Türkiye Cum· 
hurlyetl tabaaıından olup 
Boyacılar cadde.inde (2) nu. 
maralı dükklnı ikametgahı 
ticari ittihaz ederek 932 yı · 
lındanberi kunduracılık ti· 

careUle lıtıgal ettiğini be· 
yan eden Halli İbrahim ve 
oğlu Kamilin ünvanı Ucare· 
ti bukere ( Halıl İbrahim 
ve oflu Kamil Ünlü) ola· 
rak teaçll edildiği glbl, bu 
ünvanıo imza tekilleri de 
Türkce el ve mühür yazı · 

ıile (H. Ünlü, K. Ünlü) ola
rak ticaret kanununun 42 
net maddeılne göre Balake 
ılr ticaret ve sanayi odasın · 
ca 964 ıtcll ıayıaına kay 
dedlldtklerl ilan olunur. 

almakta olan Suriye ve Fi· 
llıtln hudut muhafızları ta 
rafından, 11k ıık himaye olun 
maktadırlar . Bunlar, tehlike 
zail olunca kaçakları keyfi · 
yetten haberdar etmektedir· 
ler. lnglllzler tarafından ta · 
kip olunan kaçakçıların ya 
hancı memleketlere mürur 
ları bakımından iıe hudutlar
dan mürur çok daha ser · 
beıttl. 

- SONU VAR -

Duraunbeyln Mezarlıtan "" İl<ramiyc : Miklari: ll<ramiyl'nin lulaTl: ~ 
mahalleainden Muıtafa kızı ı·~ ADEDİ LiRA LİRA .,. 
Emine. tarafından kocası Boz · JIJ "" 

ı 
1 000 1 000 ,.., 

yokuı mahalleli Nazmi oğlu "" 
500 

500 ,.. 

Hüaamettln aleyhine açılan I= ı50 250 = 
boıanma davaaınm· muha · IJIJ 1 ~ lOO 1000 ,. 
kemeılnde müddeialeyhin lka.IJIJ 25 50 1250 .,. 

metaahı meçhul kaldığından :~ 30 40 1200 = 
glyabrnda baılanarak şuhut ~ 40 20 800 "fil 
veıalre lıtima edilerek gıyap )\ ıOB 6UOO .,. 

kararının gene ilanen icrası· ~ Bu fkramiyt'ler her üç ayda bir olmak üztrt se· "fil 
na karar verilmlt olduğuo · ~ nede dört defa bu miktar lızerincien kura ile dağıtı = 
dan müddeti zarfında iti· ~ lacaklır. .,. 
raz etmediği ve 30 6-938 " ilk k e§lde I Eylıil 9.J8 dedir. ~ 

tarihloe muhkem eye gel· • l-* 'j. l-........ -.. J. J. l-l-l-J. l-i-J. Ji. J. J. J. 'i-J. "t.• 
medığı veya bir vek111 kanu· Balıkesir Askerlik Şubeai 
ni de göndermediği ıurette 

muhakemeye gıyabında de Başkanlığından: 
vam olnnacağı ve bir da 
ha mahkemeye kabul olun-

mıyacağı ılanen tebliğ olu · 
nur. ,. ...................... ... 
i TÜRKDILI i 
: Pazarteılnden baıka her : 
: gün çıkar . Slyaıal gazete •. : • • : Yılhğı: 800 Kuruı : 
: Alta Ayhğı:400 • : 
• • • Sayııı: 3 • • • • • : Günü ıeçmtı 1ayllar 25 : 

Yedek ıubay ve askeri memurları senede bir defa ,ok· 
lamaya tabldtrler. Bu yoklama btr ay devam eder. 1 6 938 
çarıam'ba gününden batlıyarak 30 6 938 perıembe ılal 
akıamı bitecektir. Şubemiz mmtıkasında ikamet eden bl• 
tün yedek subay ve aakeri memurlar ~ u mOddet lçtnd• 
yoklamalarını yaptırmak mecburlyetlndedirler. Şubem•• 

mıntıkaaına geltpte kaydını yaptırmamıt ~•r• hem•• 
gelip kayıtlannı yaptırmaları; müracaat etmı,enlerln 1076 
numaralı kauunun maddelerine göre cf'zaland.rılacaklat• 
llan olunur 

: kuruıtur. : Sohtbt ve Baımuharrlri: Balıkealr Mebuıu H. KARAN 
: ADRES: : • • Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bh .. ' AL 
: BALIKESiR TÜRKDILI : 
.. 
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