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Ruzvelt.; flmerikadaki İktisadi Buhran 
Mesulleri Hakkında Tahkikat Yapmak 
Üzere Bir Parlamento Teşkilini İstedi. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SA. YI: 3902 
-= 

General F ranko,Tavassut Hatay Meselesinin Halline doğru: 

Teklif ini Re·d Etti .. FRANŞA AN_LASMA 
Frankist Kuvvetler Son Bir Ay TE~Llf E O 1 ! O R. 
içinde 45 000 Kilometre Mürab- Jorı Bone, Pans Se-

Ruzvelt 
Amari~adıki iktisadi ~Uh· 
ram mısulleri hak~mda 
tah~ikıt yapılmısmı istedi. 

baı Arazi v'e70$ehir Ele Geçirdiler. firimizle _Konuştu. 
Fransa Hariciye nazareti Parlı, 7 (AA) - Dün 

lıpanya üzerinden gel~n Qç 
tayarenln F-ran11z topraklerma 
girmeleri üzerine Fran11z 
hava müdafaa bataryaları 

derhal harekete geçmıolerdlr 

Salamanka, 7 (AA.) -
f ranko kuvvetleri may11 

ayı içinde 45,000 ki 
lometre murabbaı toprak 

ele ıeçirmltler, 70 tehir ve 
k6y almıtlardır. 

Franko hükumelt lngll 
tere ve Franıa tarafından 

yapılan ta v11ı11ut te~lıfınt 
ret etmlttlr. 

Parlı, 7 {A.A.) - Hgaro 
gazeteılnln Londra muha 

General Franko 

birinin zannettiğine göre, 

lnglltere hükumetinin lıpan-

Bir Fransız Gazetesi Yazıyor: 

"Türk iye Filo sunu 
Kuvvetlendiriyor.,, 

~~----·ırr-=eı:ıuı.~~~~ 

"lngiltere-Türkiye Anlaşmasının Esas 
lan Yavuzun Malta Seyahatı Esnasın

da Kararlaşt1rılmış Bulunmaktadır.,, 

Şanlı l'avuzumrız 

Fransızca "Jurnal., gaze· 
t~ıl lngiltere tle yaptığ,mız 
ıoo mali ve tktıaadi anlat· 
madan bahsederek töyle dl· 
yor: 

"lngtllz Baovekılı 8 . Çem· 
berliyn, Avam Kamarasın· 

da, lnglllz Türk ticaret an· 
laımaaınıo netıcelendlğtnl 

haber vererek, sınai madde
lere mukabil açılan bir bu
çuk milyon franklık kredi 
den baıka, harp g~misl yap· 
rnağa tah11lı edllecek 900 
milyon frankhk bir kredi 
daha açıldığını da bıldırdt . 

Anlatmanın e.aıları geçen 
•ene, Türk amiral gemtıl 

Yavzun Malta ıevaba
h eınaamda kararlaıtmlmıt · 

hr Yavuz, 1914 de Bre.lav 
krovezörü ile beraber Akde· 
ntzde yaptığı fevkalAde ha· 
reketlerl henüz hatırlarda 

olan eakl Alman harp kro
vezörü G6bendtr. Ya vuzuo, 

lnıılterenln hoıuna aıden bu 

ziyareti ıemereılnl \lermfttlr: 
Türkiye filosunu kuvvetlen 
diriyor, Büyük Brttırnya si 
pıtrlf alıyor. 

Bugünkü halde, Türk f t· 
(osunda, 1911 de llamburg-

da lnta edilmit ol11n 23 100 
tonluk Yavuzdan mMda, 

1903 d~ Nıvukaılda )8ph 

ralmıt olan 3350 tonluk M~ 
cldiye hafif krovezörlerl. 

1907 ve 1908 de Franıada 
yapılmıt olan 300 tonluk üç 
torpltot 1907 de Ahnanyada 

Japılmıı olan 840 tonluk 
dığer lkl lorpıto vardır. Bü. 
tün bu gemiler haci yatı 

doldurmuıtur. 
Yeni gemi olarak Türl<I 

yen•n l 200 tonluk dört tor 
pltoıu vardır . Kocal«"pe, 
Adatepe. Tmazlepe \e Za

fer ismindeki bu torpitolar 
1931 d .. derı • ze indlrilm ıtt ır 

lklı l 505 er tonluk ve 1927 
( Sonu ikinci ıayfada ) 

. yada tava11ulta bulunmak 
teklifine Roma. Berlln, Bur 

aoı ve Baraelona kati blr 
"flay1r., la cevap V!rmlıler 
dir. 

Londra, 6 ( A A.) - Is 
panya hükQıneU Baraelon-

da ki logllız ve Frarııız elçi 
lıklerlne bir nota vererek 

aıkeri ve hava ataıeledol 
ılvil ahalinin geçen de bom
bardımana maruz kaldıkları 
mahalleri gezmefe davet et 
mlttlr Bundan maksat bu 
mahallerde aıkeri hedtflerln 
mevcudiyeti mevzuubahı ola. 
mıyacağını iıbat ve bu 

( Sonu ikinci 1ayfada ) 

Japonlar 
-

Kantonu yeni~en ~om~ar
dıman ettiler. 

Tokyo, 7 (A.A ) . Japon 

tayarelerl Kııntonu dün yeni 

Jen hoınbardınıan 

lerdlr 

elmiı -

notamıza Mukabil Teklif
lerini Bildirdi. 

B. Sı"iad Dapaz 
Parls, 7 (A.A.) - Hart 

ciye Nazırı Jorj Bone dün 
Türkiye Büyük Elçıaı Süad 
Da vazı kabul et mittir. 

Franaız Hariciye Nazırı ile 
Süad Davaz aruınd,.kı mü. 
likat Hataydaki vaziyet 
üzerinde geçmlıtır . 

Parla , 7 Radyo) - Fran · 
'" Hsrlclye Nazırı Jorj Bone 
dün Türkiyenın bura se· 

flrl B Süad Oavazı kabul 

etmlf ve uzun müddet ko -
nuımuıtur. 

Jorj Bone, iki memleket 
arasında ılyaai ve askeri 
b r uzlatma yapılma11 lOzu· 
munu B. Süad Davaza be
yan eylemlttir. 

Parlı 7 {A .A.] - Anadolu 
Ajanıının hnıuıi muhabiri 
bıl diriyor: 

Bazı aktam gazeteleri 
Türk notasına Franıanın mu 
kabil tekliflerinin Bonne 
tarafından bfldlrtldlilnl ve 
Ankaradan cevap beklenmek
le olduğunu yazıyorlar. 

B. Ruzvtli 
Vaıinıton, 7 (A .A.) 

Reiılcumhur Ruzvelt; Ame

rikanın ıeçirdtil ekonomik 

buhrandan meaul en· 

düıtrl ve mali tr6ıtller hak· 
kında geoit tahkikat yap 

mak üzere bir parllmento 
heyetinin teıkıltnl teklif et· 

mittir. 
==-=======-==::::s:ı::======-===-==-

Ankara Güreşlerinde 
Bahkesir Güreşçileri .. 
Bu güreşlerde 6 6 kiloda ve ağtr sı~lette gureşçila-

rim izden ikisi derece ıld1. 
66 K1LODA: 

1 - Feridun (lzmir) 

Meçhul Tayarelere Karşı 

Fransız Bataryala ına 
Ateş I .. Emri Verildi .. 

Şehrimiz güreoçllerlnln de 
itllrakile Ankarada yapılan 

serbest güret müıabakaları · 
om netlcelendığlnl yazmıt· 

tık. 

Bu gür~ılerde derece alan 
gQreıçtler tunlardır: 

56 KiLODA: 

1 - Muıtafa Adkır (An· 
kara) 

2 - Mehmet Akar (Kon 
ya) 

3 - Niyazi Yılmaz (Ba-

lıkesir) 

72 KiLODA: 
1 Celal Atik (Ankara) 
2 -- Ali Ahmet (Konya) 
3 - İbrahim Bulaman 

{Edirne) 
--------

8aşve~il ve ~aıbiye nazın ~a~ise ma~alhne gitti. ~arp 
tayareleri ~e ~om~aıdıman mrntakasm~a tert ı ~at ald1. 

2 - Ahmet Yener (İıtan
bul) 

3 - Ziya (Konya) 

61 KiLODA: 

79 KiLODA: 

ı 

ya ) 

2 

Faruk bakıcı (Kon-

Tuluz, 7 [A A.1- Dün sa 
bah Orjekı clvannda Fran -
sız arazisinin üstünden uçan 
mtlllyetl meçhul tayareler 

Arıvej departmanının içerisine 
doğru 25 kilometre ılerle · 

Ame ika 
- -

Büyük elçisi Sovyet rica· 
lile oörüstü. 

Mo11kove, 7 !Radyo) 
Sovyet Rusya hariciye ko· 
mlıeri Lttvlnof, Moııkovayı 

terketmek üzere hulunan 
Amerıka ıefirıle uzun müd

det konuımuotur. 

Moıkova, 7 [A . A} Sov · 

yetler Blrllilndl"n gitmekte 
olan Amerikanın Moıkova 

büyük elçisi lJavh Komiser 

!er Heyeti Reisi Molotof ta 

r8fıodan kftbul edtlmtıtır 
Sla fnin de hazır bulunduRU 
bu mü'akot iki saat ıürmüt

tür 

mitlerdir. Bu tayareler lı- 1 - Halil Yüzer (latan- lımall Eken ( Edlr · 
panyl'tya dönerken 18 bom- bul) ne) 

bB atmıılardır. Bunlarm 11k 2 Abdullah Elaaöz (An· 3 Koç (Samıun) 
(eti yüz kilo olduğu söyle kara) 87 KiLODA: 

n iyor Telefat yoktur. 3 - Mehmet Çil (Sam l - Hüıeyln Yener (Sl-
Ke1ılmit olan yükıek tan ıun) ( Sonu ikinci aayfada ) 

ılyonlu hat Pirene demir· !=========--=====-.....::=--
yoluna elektrik çer yan• 
vermekte ıd&. Bu yol harap 
olmadığı gibi, üzerindeki 
münakalat da kesilmemtıttr 

Parlı, 7 (Radyo) D•in 
iki metre yükseklikte uça· 
rak Fran11z topraklarına 

bombalar atan ve m-eçhnl 
!talan on ıekfz harp laya 
resinden ba~ka bugün de 
dokuz meçhul t11yare daha 

görünmüotür. Bu hidlıe 

Franıada derin aktıler yap

mıotır 

Baıvektl ve Hariciye 
Nazırı Edvar Daladiy~; 

meçhul tayareler tekrar gö

rünüue, hemen avcı taya 
reler tarafandan taktp edil· 

meılnl emfetmiı v~ mütea -
klben de biıul aakeıi bir 

( Sonu ikinci sayfada ) 

sa varilerimiz ı Filis inde 
Perşembe Gii-

nü /stanbula 
Gelecekler. 
İstanbul, 7 [Huauıi] Avru 

pa at yarıtlarında parlak 

muzafferiyetler kazanan bl 

nfcilerlmlz bu ayın 9 ncu 

perıembe günü latanbula 

döneceklerdir. 

Süvartlertmtz bOyük teza 

hüratla karıılanacak ve ken 

dilerlne muhtelif müe11eseler 

tarafıudan kupalar hediye 

edilecektir . 

~eteler üç kişiyi öldür~ü. 
~ir ~işiyi ~e yarala~ılar. 
Kudüı, 7 (A.A.) - Tül · 

kerime gitmekte olan bir 
kamyonda bomba patlamıı, 
bir lnglllz neferi yaralanmıı 
ve btr nefer de 6lm0ttür. Yi-
ne bu civarda bir çete, eı
raftan birini otlu ile birlik
te ö\dnrmütUir. 

Bir yanar dığm f eve ram 
Mantla , 7 (A.A.) - Ma· 

yon yanardaiı feverana baı
la mııtar. Civar köyler halkı 
dehıet içinde kaçmaktadır

lar . 



Tar kiye 
Filomuz 
Kuvvetleniyor. 
(Battarafı btrlocl ıayf ada) 
de yapılmıı, biri 61 O, dlier 
ikisi 980 tonluk ve I 931 de 
yapılmıt olmak üzere beı 

de denizaltı •emlıl vardır . 

Bunların hepıt Alman veya 
balyan tezıahlarında yapıl · 
mııtır. 

loıillz bahrlyeıl tarafın· 
dan kararlaıtırılao ve tatbl . 
kine baılanan yeni Türk 
deniz proframında batlıca 

torplto, torpil ıemlıl ve de· 
ntzaltı vardar ki, bunların 

tnıası lnııltere için, kendi 
ıemllerlnfn yapılmasına ma · 
nl olmak11zın, kolay olacak· 
lir .. . 

Bu ıuretle, Büyük Brttan· 
ya kaybetmtı olduiu Tiirk 

hiik6metlnl tekrar kendlıtne 
mOıterl olarak bulmuı bu· 
lunuyor ve muhafaza etme· 
ılnl bilecektir.,. 

Raymond Leatonnat 

'·~ 
1 cte' 

General f'ran
ka Teklifi 
Reddetti 

(Bat tarafı birinci aayfada) 
huıuata bir rapor netredilme
ılnl temin etmektedir. 

Pariı, 7 (Radyo) - Fran. 
klıtler, bu aabah da Valln· 
ılyayı bombardıman etmlt 

lerdlr. Limana yakın olan 
binaların çoğu harap olmuı, 
yirmi iki ev tamamen yı · 
kılmıthr. 

Üçii çocuk olmak üzere 
yedi kiti ölmütlür. 

Valinılya, 7 (Radyo) -
Franklıtler, Alikanteyl bom· 

bardıman etmtılerdlr. Ltman 
da bulunan bir lnılllz va · 
puruna üç bomba ditmGt 

ve mürettebattan üç kitinin 
61ümüne sebebiyet vermlt· 
tir. Vapurda çıkan yangın 

henüz ıöndüriilememlıtir. 

Şehirde, birçok binalar 
harap olmuıtur . Dokuzu 
kadın, biri çocuk olmak 
O zere on yedi il iti ölm6t, 
21 kiti de yaralanmııtır. 

Madrıd, 7 ( Radyo ) -
Franklıtlar, Madrlt ıehrlnl 

topa tutmutlardır. Zararın 

miktarı henüz teıblt edile· 
memlttlr. 

Londra, 7 ( Radyo ) -
Franklıtlerln; Albotaıer el· 

varındaki tepeleri kimllen 
ltıal eyledikleri haber ve 
rllmektedtr. 

Meçhul Taya• 
relere Karşı 

( Baıtaraf ı birinci ıayf ada ) 

tayareye binerek, 
tayarelerfn bomba 
havaltye ıttmlttir. 

meçhul 
attıkları 

f ranıız hudut muhafız 

lara tahkikata batlamıılar · 
dır . 

Parlı, 7 (AA.) - Ôrket 
kaaa batının bombardımanı, 

ıazetelerde h"yecan uyan· 
dırmıttır. 

Ôvr: 

"lıter Kızıl, iıter Franklıt 
fayarelert olıun, bunların 

topraklarımız Qzerlnde ceve· 
l nlarıoa müıamaha edılm · 
melidir .. Diyor. 

IU 
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t ... "4 ~ .... ~ ~" ·, . :t~·!l • .. ~r ..1 ... i· ... . ~ .. ,,.jl) Kadın Tayare-
• cimizin Gördü-

ğü takdir. 
l -, iR HABERLERİ -

Kahraman tayarecimtz 

S~biha Gök~e~, ~merıkada 6 Bin liralık ı Zimmetine 
gun6n en bnyuk ıohretlerfn· 

den biri halini almıthr . MücevheratÇa- Para Geçiren: 
Şimali Amerika gazeteleri ona . Mahkem Baş-

"Türkiyentn Kıa Undberg,. /ındı •• e 
i adını vertnlılerdlr. 

Kahraman kızımızın töhretl 
timdi de Cenubi Amerlkaya 
ve Kanadaya yayılmaktadır . 

Amerikanın en büyOk net· 
riyal tröıtü o lan loterneytl · 
nel Nlyüz Servi•, lstanbul· 
dakl muhabiri Corc l Ma· 
ranza gönderdı ğl bir müı· 

tacel telgrafla Sabiha Gök· 
çen hakkında 3000 kelimelik 
bir makale lıtemfıtır. 

3000 kelime, en az bet 
sütun yazı demektfr. B~t ıü 
tunluk bir yazının telgrafla 
Avrapadan ~merlkaya g8n 
derilmeıl bu hadlıeye Ame· 
rfkanın birinci sınıf bir ala
ka ıöıterdlğinl anlatmağa 
kiftdır. 

Tayarelerin 
Sağlamlığını 
Anlamak Ko

lay mı .. 
Yeni tayare motörleri tim 

diye kadar alelade yükıek
liklerde tecrübe edtlmektey· 

dl . Motörlerin sağlamlık ve 
uçuta elveritll oldu§u bu ıu
retle anlatılır, ondan ıonra 

ıefere tahılı olunurdu. Son 

zamanlarda, loatliı:ler tecrü· 
lie itini daha esulı bir tek 
le koymak makıadlyle 2100 
metre ytilrıeldıkte bir taya 
re laboratuvarı tnıa ettiler. 
Tayareler bu yükseklikte 

muayene ve tecrübeye tabi 
tutularak uçurul maktadırlar. 

Fran11zlar da Mon . Blan 
dağına yakan bir yerde böy. 
le bir tayare laboratuvarı 

meydana getirmek üzeredir. 
---'llG.ı ........ --

Deniz Vasıta
Sürati /arının 

Artırılıyor .. 
Modern deniz inıaatçılıaı · 

DID teknik birer taheıerl 

olan Normandlya ve Kuin 
Meri vapurları ıüratlerl iti 
barile dOnya blrincllliinl al· 
dılar 

Maamafıh, lokomotifler 
aaatte 100 kilometre, laya · 
reler vasati 300 kilometre 
~eıafe katediyor. Bu kadar 
ıürat yanında deniz vasıta 

larınıa ıüratl az görünüyor. 

Bu it ibarla, fnıillz ve Fran . 
11zler aaatte 100 kilometre 
yol alacak yeni deniz vası · 
lalarının lnıaaını taaavvur 
ediyorlar 

Böyle bir vapur 410 met
re uzunlufunda olacaiı gibi 

motörlerJ dört yüz bin bt y 
eır kuvvetinde ve Londra -
Nevyork yolunu üç günde 
alacaktır. Bu vapurun b ir 
ıefert için 1 1 ,000 ton neft 
sarf edilecek tir. 

Popüler de ıunları 
yor: 

"Vakit kayb lmeden 

yazı· 

bu 
vavüılere nihayet vermek 

zamdır . " 

Bürhanlyede mühim bir 
soygunculuk vakaaı olmuı 
tur 

Rürhanlyenlo Memlt ma
halleılnden Abdullah oflu 
Şevketin zeytinliğe gittlit 
bir sırada evinden yirmi ka · 
dar betlblryerde tle ayrıca 
mücevherat, gümüt veıalr 

kıymetli eı yası çalınmııtır. 
Çalınan bu kı,metlt eıya 

nıo mecmuu alta bin lirayı 
tecavüz etmektedir. 

Bu büyük hırsızlık vaka 
ıı hakkında Bürhanlye jan· 
darmaaı tahkikat yapmakta
dır. 

Köyler İçin 
Hazırlanan 

Bir Eser .. 
Köy kalkınma proğramı 

mızın ilk maddealnl teşkil 
eden köy fdareılnln batında 
bulunan köy muhtar ve katip
lerini yetııtırm~k üzere bu 
yıl merkezde ve mülhakatla 
kurslar açılmıttı. On bet 
gün devam eden bu 
kurslardan çok iyi ıo 

sonuçlar etae edılmlttir . 

Kuralarda datre direktörle · 
rlnce verilen dersler kıtap 
halinde toplanarak baatml· 
maia haılanılmıttır . 

Kitaplar köylere tevzi 
olunacaktır. ---·u·---,. 

ilköğretim ls-
pekterleri M -
l(veye Geçti. 

• ilköğretim llpekterlerlnln, 
bir kanunla hazirandan iti· 
bııren huıuıi muhasebe büt· 
ceılnden alınarak umumi 
muvazeneye geçtiklerini yaz
mııtık . Bu kanuna aöre tlk
öfretim lıpekterlerlnln uli 
maaıları birer derece artı· 

rılmııtır. 

Bu ıuretle B Sırrı Oyma 
ğm asli maaıı 40 liradan 
45 liraya; B. Zeki Ü lke ile 
B. Muzaffer ve 8. Şükrü 
Ardanın maatlar1 da 25 li· 
radan otuzar liraya çıkarıl 
mıthr . 

Buna mukabil lıpekterle 

rtn tlmdlye kadar aldıkları 
otu"Zar lira ma1'am ücretle 
ri kal dırılmııtır 

Oouo için B. Sırrı Oy 
m ktan maada d ı ğer üç lı · 

p ekter on beıer lira kadar 
zarar görmüılerdlr. 

Bu ayın maaılarını mali 
yeden alan fıpekterlerin 

kadro cetveli Kültür Bakan
lı§ınde.n, Kültür Direktörlü· 
ğüoe tebliğ edllmııur. 

2 5 lirasmı çaldnmış 
Eğ~ mahallesınden Ah

met oğlu Hüseyin, hayva~ 
pazarında Ouuunbeyın Da· 
da köyünden Raılt oğlu 

Mehmedln ceketi cebinden 
ylrml bet lıra11nı çaldığı ti 
kAyet olundufundao yaka· 
l rrnmıı. hakkında tahkikat 
baıl nılm ıtır . 

katip Muavini 
Tevkif Edildi. 
Şehrimiz mahkeme baı 

katip muavini Kemal mah · 
keme kaauında emane 
ten bulunan paralardan mü · 
htm btr k11mını thtiliı ıu . 
ret ile zimmetine geçirdiği 

ıddlaalle dün tevkif edllmtı· 
tir 

Baıkitlp muavini Kemalin 
zlmmetlne geçlrdtil para 
altı bin lirayı g~eçmektedlr. 

Bu para mahkeme vaaı 
tulle satılan gayrlmenktil 
lerln bazı bt11edarlarına ald 

ıatıı bedelidir. Teıekkül eden 
bir komisyon heıabatı ince· 
lemek ıuretlle yapılan ıultt 
tlmal mtkdarını arattırmak· 
ta , tahkikata deTam edil· 
mektedlr. 

-----....... ............ . 
Biğadıçta Bir 
Tabakhane Eş
yasile Yandı. 
Btğadıcın Orta mahalle. 

sinden Hakkı oğlu Mehmet 
ile Kuyu mahallesinden Meh· 

met oğlu Ahmedln milttere 
ken ltletmekte oldukları ta
bakhanede bir yangın çık· 

mıthr. 

Atet ıöodürülmek için çok 
çılııı lmıııa da bina ve için
deki etY• kimtlen yanmıt · 
tır. 

Yangının ne sur.etle çıktı· 
ğı hakkında tahkikat yapıl· 

maktadır. 

Ka~ma tecavüzde ~ulunmuş 
Şamlı nahiyesine bağlı 

Davutlar köyünde Muıtafa 
oğlu Emin adında 30 yat· 
larında bir adam bu 
köyden Fıçıcı kızı Hatice 
adında genç bir kadına le· 
cavüzde bulunduğundan ya 
kalanmıt, adliyeye Terllmlt 
tir ........................ __ 
Ankara 
Giireşleri 
(Bat tarafı birinci ıayf ada) 

vaa) 
2 - Seyit Ahmet 

(Samsun) 
Süel 

3 - Muıtafa 
irne) 

Küçük (Ed 

ACIRDA: 
1 - Ahmet Yılmaz < lı 

tan bul) 

2 - Şerif Ünal ( Balıkeılr) 
3 - Murat Mehmet (Kaa· 

tamonu). 

Grup tasnif inde Ankara 
birinci olarak altın kupayı 

kazanmııtır. İkinci lttanbul, 
üçüncü Konya gelmııttr. 

Güret 1erin sonunda birinci 
lere altın, iki netlere güm6t, 
üçüncülere bronz madalya· 
lar vertlmtttlr . 

Kup lar Gümrük ve in · 
hi1nrlar Voktlı 8 . Alı Rana 
tıuafındaD teni edllmlttlr. 

Subayların Terfileri 
Nasıl Yapılacak? 

~--- -------------------------
Su~aylarm her rütbede asgaı i bulunacaklın müdd ta 

göre bir terf ı cetveli yapıhyor. 
Ordu zabitan heyetine ralltfln aseari müddetinden 

mahıuı terfi kanununun 14 
ncü maddeılyle bu kanunun 
1494 numaralı kanunla ta· 
dil edilen 10 ncu ve 18 n · 
el maddelerinin deilttlrllme· 
sine dair olan 2162 sayılı 
kanunun birinci maddesinin 
tadıh hakkındaki kanun pro 
jeıl Mılli Müdafaa Encüme· 
ntnden geçerek Kamutay 
ruznamealne alınmııtır. 

Encümenin aynen kabul 
ettiği madde ıudur: 

''Umum ıubayların terfte 
hak kazanmaları için her 
rütbede fillen asgari buluna· 
cakları müddet atağıda göı 
tertlmfıtır. lıbu müddetler 
harpte batkomutanhğın göı 
tereceğl lüzum üzerine Dil 

fını tenzil edilebilir Harp 
takdlrnameıtyle taltif edilen· 
ler ve 16 ncı maddedeki 
kıdemleri alanlar dahi tıbu 
müddetleri fillen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler 
Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üıtejmen 3 ,, 
Y6zbatı 6 .. 
Btnbatı 4 ,. 
Yarbay 3 ,. 
Albay 3 .. 
Tuğgeneral 3 
Tuiamtral ,. · Üç ıe· 
Tümgeneral . ,. nelik H · 

Tümamiral 3 ,. gari ter· 
Korgeneral fi müd· 
Koramiral 3 ,. detint bt 
Or1ıeneral tırdlkten 

Oramiral 3 ,, ıonra al 
baylıkta geçen tuğkomutan 
lığının yalnız tkt aeneye ka
dar olan müddeti tuğgene 

---'!Jı••..---

Sıhhat Af işleri 
Hazırlanıyor. 
Sıhhat ve !çtlmat Muave· 

net Vekaleti, halkta sıhhat 

preoılplerlnl köklettlrecek 
mahlyelte, çok güzel propa· 
ianda afıılerl hazırlamıt 
tır . 

Hu afııler, umumi yerler· 
de nakil vasıtalarına ve hal 
kın toplu bir halde hulun 
duğu mahallere, mQesaeıele 
re, fabrikalara aaılacaktır . 

Renkli olarak baıhrılan 

afttlertn mevzuları tunlar 

dır: 

Verem naaıl bulaıır? Has 
talıfı batka11na bulaştırma· 
mak lçln veremlinin alacağı 
tedbirler; veremin doatları 

ve düımanları, sıtma yalnız 
ıtvriılneflten ıeçen haıtahk· 
tır; frenılye yakalanmaktan 
kork; içkiye ahımayınız, iç · 
ki evlert yıkar, soyu bozar; 
ıüt ııdatarın en 11hhl ve 

deferllıldlr; çocuklarda sıh 
hat itiyatları; dıılerlnlzl gö 
zetlnlz ve fırçalayınız; ağız· 

dakl ç6rQk ve apaell dtr di 
ıtn vücudun birçok yerle 
rinde haatalık y~pma111 bit 
tehlikeli hutalıklara lnıana 

geçirir; karuinek aıflık 

dütm•nıdır. 

sayılır. 

Harp okulundan çıkan su
baylara aateğmen rütbeıl ve· 
rlllr . Bunlar altı ay ıonra 

göıtereceklerl llyakata na· 
zarao üstleri tarafından ya 
pılacak teklifle münhal aran• 
mıyara k tel menliğe natbo ... 
lunurlar Tıp fakillteıl aalıe 

rl k11mından çıkanlara tei· 
menlik riitbeıl verilir. Askeri 
tababet tetbık mektep ve 
ıerlrlyatında bir seneyi bitir· 
dikten ıonra ehllyetlerl taa
dtk edilen takip teğmenler 
üıtefmenllfe ve orduya aön
derllerek talimatı dalreıtnde 
iki aene kıta ve baatahane. 
lerde ıtaj gördQkten ıonra 
yüzbaıılığa terfi ederler Ta· 
bip teğmenlerden tatbikat 
mektebinde muvaffakiyetle 
tmtlh"an veremlyenler kıta . 
lerda ve hastahanelerde ter· 
fle ltyakat ılcill alıncıya ka
dar üıtef menlik rütbeılne 
terfileri yapılma-z Veteriner 
fakülleılnden çıkan veterl· 
ner ve üntverlıtenin muhte· 
ltf fakültelerinden çıkan kim· 
yaıer, ditçl ve eczacı talebe· 
ye mektepten çıktıkları za· 

man teğmenlik rütbeıl veri· 
lir... Bunlardan veterlneler 

aıkeri veterlneler tatbikat 
mektebinde. kimyaıerler as

keri kimyahanelerde. dlıçl ve 
ecıacıla'r askeri tababet tat · 

blkat mektebinde bir ıene 

staja tabi tutulurlar. Vetetl· 

neler kıta veya bakterlyolo· 
jıhane, kimyagerler kimya 

llboratualarında, ditçller 
bastahanlerde ayrıca birer 
sene ve eczacılar lıe haata
hanelerde iki ıene hizmet et. 
tikten ıonra ıfcıllen ehliye
ti tasdik edilmek tartlyle 
üıteğmnnllfe terfi ederler .• , 

l ISTAHIUL RADYOSU 1 

8 Haziran 1938 ~ırıam~ı 
Ôğle neırlyatı : 
12.30: Plakla Türk muıl · 

kisi 12 50: Havadlı 13 05: 
Plakla Tork muıtklıt. 13,30: 
Muhteltf plik neırlyatı. 

Aktam neırlyatı: 

18 30: Plakla danı muıl

klıi. 19. 15: Konferanı Şıılt 
Halkevl namına, Or. Niyazi 
Ali (Çocuklarda difteri haa 
talağı. korunma çareıt) 19 55: 
Boraa haberleri . 20 Nezihe 
ll yar ve arkadatları tarafın
dan Türk muılktıl ve halk 
tarkı ları. 20.45: Hava rapo 
ru. 20 48 Ömer Rıza tua
fından Arapça söylev. 21 : 
Cemal Klmll ve arkadatları 
tarafından Türk muıtklıi ve 
halk ıarkıları, (aaat ayarı), 

21.45: Orkeıtra. 22. 15: Ajanı 
haberleri 22.30: Plikla ıo · 

lotar. opera v~ operet parça· 
ları . 22 .~0: Sou haberler ve 
erteal 1Qn6n pro ramı. 



8 HAZlltA~ 1938 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Mirascıların Hakkı 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 74-
Batıl bir evlenmenin feı -

hını da va etmek mutlak but 
landa reıen cumhuriyet müd 
deiumumtıl tle alakadarlar
dan her biri tarafından ve 
nlıbl butlinda lıe ancak ka · 
rı veya kocadan biri cani 
binden ikame eclıleblleceflnl 
daha evvelkı maddelerde 
ıörmOıUllr. 127 ocl madde 
(Evlenmedelrl feılh dava11 
mlraeçılara intikal etmez. 
Ancak ikame edllmtı dava 
Y• mlraeçılar devam edebi 
ltr .) lbreılndekl feıth da va11 
ntutlaklyet lf ade et metine 
bakdır1a feıht mudp olan 
ıebep ıerek butllnı mutlak 
olıun ve ıerek butllnı nlıbl 
olıun her iki ıurette dava -
nın varlıe intikal etmlyece· 
it anlatılmakta iıe de bu çi 
bet nlıbl butlana alt olup 
mutlak butlinda veresesinin 
davaya hakkı derklrdır, ka· 
natındayım. Bu kanaatımı da 
113 neft maddenin ikinci fık
raıındakl alakadarlardan her 
btrl dahi butlan dava11nı 
ikame edebilir) tbareılne na
zaran karı veya kocanın ala
cakl111 (alikadardan da olma· 
dıiı ılbt butlinı mutlak hu 
kuku umumlyeye aittir, di
Jerelı lllettayln bir 1ah11 ta 
rafından da açılamaz Ancak 
ahvali mezkureye müttall 
olan lrtmıe cumhuriyet mOd
delumumlılne ihbarı keyfiyet
le tkttfa edip baılı baıına 
ile amel da•• 1allhlyeUnl ha · 
iz deitldlr Şu halde kanu 
nun (alllcadarlardan her bir) 
kaydından makıadının vere 
leJe matuf olduiu t~arüz 
etmektedir. ÇQnkü mutlak 
butlan ıebebı ile mal(il bir 
evlenme mlraıtan mahrumı 
Jet veya h!11el lniyede nok 
••niyet ıtbl ahvalt icap ettir · 
ınekte lıe vereıe ile yine bu 
buıuıta nafaka cıhetlnd~n 
alakadar olanların bu bap · 
takı akdin feıhlnl lıtemele 
hakları vardır. 

Zira mutlak ıurette batıl 
olan bu evlenme bık ve ve 
clbelere mOe11lrdlr . 

Binaenaleyh butllnı mut
lak davası vartıe intikal edip 

butllnı nlıblnln vereıeye 
l•çmlyeceft kanaatımı 1 13 

ncü maddeden aldıjım ilham 
takviye etmektedir Mevıuu
bahılmlz olan 127 net mad 
denin (ancak ikame edtlmlt 

davaya mtraıçılar devam 
edebilirler) ibaresi tıe karı 

•eya kocadan biri feıih 

dava11nı açtıktan ıonra ve 
f at etmtı lıe vereseılnln bu 
davaya devam edebılecekle 
tini ıöıtermektedlr. Ve 
Jlne aleyhine f eılh 
dava11 açılacak olan 
taraf vefat etmtı o'ur, dava 
lae vefatından evvel açalmıı 
bulununa bu defa da ö'en 
tarafın vere.eıl mGddea
aleyh mevktlnde kalır. 

Sılthiret ıı ısulo muhı· 
kı111: 

Madde 128 (evlllliln feı · 
hı dava11nda Hlihlyet ve 
uıulQ muhakeme bQtanma 
dakt hClldlmlere tlbtdlr.) Bo-

ıanmada ıalahiyet 136 ncı 
madde mucibince davacının 
ikametgahı hakimi bulun· 
mekla dava e d e n 1 n 
tkametıihında bulunan ha · 
kime arz olunacaiını ve uıu · 
Hl muhakeme lıe keza bo· 
ıanmadakt uıula muhakeme· 
ye tibt bulunmakla 150 ncl 
maddede: 

1 - Hakim boıanma ve 
ayrılak için ıebep ıöıterllen 
hldlıelerl menudtyetlerlne 
kant olmadıkça ıablt adde
demez 

2 - Bu hadtıeler hakkın · 

da gerek rea~n ve gerek ta· 
rafrynln talebi ile yemin 
teklif olunamıyacaiı ııbt , 
yemin makamına kaim be · 
yanatta bulunulmuı dahi 
lıtenilemez. 

3 - Tarafeynin bu bap 
ta upkedecek her ta,ıa tk· 
rarlan dahi hiklml takyit 
etmez. 

4 - Hakim beyyinah ıer
beıtçe h.kdtr eder. 

5 - Hoıanma veya ayrı · 

hitn feri hükümlerine dair 
tarafeyn arasında akdedilen 
mukavelit hakimin ta,diklne 
iktiran etmedılcçe muteber 
olmaz Evliliğin feshi davası 
tıter butlinı mutlak ve tı 

tene butllm nlıbi sebeplerin
den biri ile olıun salahiyet 
ve muhakeme usulü boıan 

madakl ıalahiyet ve uıule 

tibtdlr. Gerçi boıanma ile 
fethi nikah ıekll ve maht 
yet itibariyle yekdlierlnden 
ayr1 tıeler de her lktılnln va 
ııl olduiu gaye hemen he. 
men bit demek oldutundan 
vazı kanun evlenmenin feı 
ht hakkındaki ıalihlyet ve 
usulü muhakemede boıan

maya dair olan ahkam ve 
uıulün tatbik edlleceflnt ıöı· 

terlyor Mahkemef temyizin 
bu huıuıa dair bir kararını 
nazarınıza arzetmell faldell 
ıördüm. 4 Aiuıteı 927 ta 1 

rlh ve 3351 numaralı mahire· 
mel temyiz kararında f eahl 
nikah ve boıanma davaları 
mahiyeti kanuniye ltlbarly 
le birbirinden ayrı ahkama 
tabidir. 

Boıanma hakkındaki me 
vaddı kanuniyeye lptinaen 

f .. hi nikaha karar vertlme
ıl mulaylri kanundur. 

lıte mahkemei alayel tem 
ylzln bu karan dahi mev · 

zuubahıimlz olan 128 ncl 
maeldedekl bl'yanatunızı te-

yit etmektedir. Evet mez"ür 
128 ncl madde ıalihtyetle 

uıulG muhakemeden muba· 
hlıtl . 

Mahkemet altyel temyizin 
yukarıdaki kararı dahi bo 

ıanma bakkmdakt me•addı 
kanuntyeye iptlnaen feshi 

nlklha karar vertlmemeılnl 

btldlrmt:ktedlr. 

Y ant boıanma sebeplerin· 
den olan zina. hayata kaıd 

ve pek fena muamele, terk, 
cGrnm ve hayılyetalzllk , dl · 
mai haıtalılı, lmtlzaç11zhk ' 
ılbl ıebeplerle f eahl nlklha 
karar verı lemlyecelinf" tıarct 

olunmaktadır . 

- SONU VAR 

t•RKDILI 

Beyaz Irk için En Büyük 
Tehlikesi Nedir .. 

Bir Fikre Göre: Japonyanın Zaferi; Yalnız Çi
nin inhizamı Olmıyacak, Aynı Zamanda Beyaz 
Irkın da, DiJnya Tarihi Y azılalıdanberi En 

Büyük inhizamı Olacaktır •. 
Yazan: 
Plyer Sız Parl 

Suardan: 
Hong - Konı . . Kızıl bir 

ılıle örtülü denizin Oıtünde. 
yaraıa veya ejder kanada 
ıeklındekl yelkenleri açılmıı 
Çın kayıkları yüzüyor. 
Honı · Kong... Hambur· 

ıun, Cenovanın, Mar1ılya · 
nın, Nevyorkun poıta remi· 
lerl düd6klerlnt öttGrOyor, 
koyda motörler aldip ıell 
yor. Kalabalık lnıan yılın · 

lartyle ai:ıına kadar dolu 
feribotlar. durmadan, ada 
ile kara ara11nda irtibata te 
mtn ~diyorlar . 

Honı - Konı. . Sedef •e 
dumandan ıemadan me}eı· 

te kıralın tayarelerl mar· 
ti ve albatroıları 6rk0t6yor 

Hong Kong.. Limanda 
demirli ıkı büyOk krovezör 
ve bir taJare ıemlıl, Uzak 
taıkata lngtliz kuvvetinin 
mubtf'fem birer timsali gibi 
duruyorlar . 

Hong Kong . imparator · 
luiun ıklncl talıcım .edilmit 
kayasıdır . Bunların blrlnclıt 

Jıbraltardır. Derhal hatıra 

bir mukayeıe geliyor. Garp 
kayaıı ile ıark kayaıı birbir 
lerlne benzer: Her lktıinde 

de, iıtıhkimlar kaıılmıı, 

top'arla kirpiye dönmüt 
mOıtahkem adacıklar ıörO

lür . Her ikiılnde de yağmur 
ıularını toplamak f('.ln bü
yük barajlar tnıa edılmlttır. 
lıpanyanın ucunda ve Çinin 
ucunda lnglltere, ıabır ve 
tahammülle, ıanılmaz lıtth
klu lar v(icude ıetlrmtıtlr. 

Bunların her lkiıi de, ıankt 
lnglltereyl tanzir etmek lı· 
ter ııbt 6ıerlerlne ıarı ıl ı 

lerl toplarlar. 
Yalnız. Jıbraltar kayalı 

tındaki kGçOk lnıthz gar
nizon lca1abaaı . yerine bura
da muazzam bir tehir, bir 
Çinli ve Avrupalı ıtteal ta 
kayalıiın tepıtne kadar mu· 
anam btnalarlyle tırmanır 

Unutulmaz bir ıehlr, btr 
dev Monte Karlo. 

Gluçeıter Hotelln traaaları 
koya hakimdir. Taze bir 

rOzıar ıancak direklerindeki 
lnıtltere bayrafını dalıalan · 
dırıyor. Maaanm etrafında 

beı, altı Fran11z oturuyoruz. 
Neden bahıedecekler, tabii 
yaklaıan harpten, o harp ki 
muazzam ıehlr birden ıuıu · 
verse korkunç top ıOrleme
lerl itltllecektlr. 2 Saat ol
mıtdı ki, ıemanın ıtmal ta
rafanda bOyQk ılyab kuı· 

lardan mürekkep bir m6eel
lealn ıeçttğl görüldü: 
Her ıiln, 6rnek bir memur 
ıntlzamtyle Kantonu bom· 
bardımana ııde• Japon filo 
ıu . BuıGnkü uçuıun netice · 
ıtnl Çın ıazeteleri ıtmdlden 
ilin ediyorlar: iki JÜZ on 
iki ölO, demlryolu üç yerin 
den tahrip edllmlı ve müna · 
kale durmuı . 

içimizden bırı: 

- Bu Kanton Hong . Ko 
nı hattı her gün Japonlar 
tarafından tahrip edfltr, tay· 
yareler uzaklaıır uz,klaımaz 
bir kol bulutu kazma ve 
kOreklerle yolun üıtüne alı· 
hr. Beı. altı saat ıonra tren· 
ler; harp ıllihlan, kamyon 
lar, tanklar, obOılerle dolu 
olarak yeniden hattan geç 
erler. lıe baıtan baılamak 
icap eder 

- Bu, ıabra lcarıı ıtddet 
harbidir Ve ka11alardan 
ht11e çıkarmaeını bilenler 
nettce1f heuphyeblllrler. 

Bu ı6zlerl ı6yltyen Çın 
harbi hakkında huıuıl gör -
Oılerty ! e maruftur Alçak 
ıule "Çin grupu,. diy.! an 
ılan ıllih tOccarları konıor 

ıtyomunun ıeflerinden biri. 
Bu ırupta beyaz ve ıarı 

banıerler, made-ociler . ihra
catçılar, Fran11zlar, Amerı · 

kahlar, Almanlar ve lnglliz 
ler blrhkte çalıııyorlar. 

Almanlar da mı? 
Elbette! 
Fakat ben sanıyordum 

ki Almanya ile Japonya ... 
Ha;yr-;ttme ıülftmıüyorlar. 

Ne de o1sa bu uf Avrupa. 
lılarl 

- Almanya dedfn ml? 
Hayır, ıadece Almanlar de· 
dik. keıı öteıl afır endOıt · 
rlıi Çin orduıu heıabına bin· 
lerce tonluk it yapmaktadu. 
Japon elçtlerl, Alman hülcu· 
metine bundan duydukları 
hayreti ifade ettiler mi, ken· 
dılerine Hfiyane bir eda ile 
diyorlar ki: "Silah mı? Müm · 
kündOr Fakat ne yapalım? 
Çiole harp hallnde dejı l ıi 
nlz Mıç olmazıa reımen bu 
harpten haberdar bulunmu 
yoruz. Görüyorsunuz ya, bu 
takdtrde, ticaret ıerebıtUr.,, 

Akıam, ıehlre bir hamlede 
lnmlıtlr . Karanlık ıemada 

dört projektörin ıııkları, ikı 

bin metre üstilmüzde, molö 
rünün ıeai ltltllen küçük 
bir ıümüıi tayareyt arıyor· 

lar. 

- Hoog Kong hava mü
dafaa va11taları talim ediyor. 

lar. Şu yukarıdaki tayare
ye iyi bakın . SOrati ne olur 
ıa elıun, cüretlıar pilot onu 
dimdik aıaiıya indiriyor ve 
gene aynı ıektlde yukarıya 

kaldırıyor. Artık o ıaıkına 
dönmüı bir kuıtur . Bomba 
larını ıeltıl ıOzel ıaldırabl 
ltr, fakat kurtulmasına lm
kio yok Hava 1D6daf aa11 
toplarının ve lnglliz avcı ta 
yarelerlnln ateıtnden kurtul 
maaına imkan yoktur. 

Yukarıda tayare atlıyor, 

iniyor, bir ılvrlılnek glbl 
dolanıyor Sonra birdenbire 
•tıklar a6nQyor, ıemada yıl 
dızlar meydana çıkıyor ve 
kilçilk tayarenln uıaklaıtığı 
ltltillyor: Talim bltmlıttr . 

Y alDız karıı karııya 

olan Çtnlılerle Japonları iti · 
bar• alına, klmıe burada 

geçenlere bir akıl erdiremez 
Beyaz ırkın Uzakı.,ktakl 

menfaat lerini datma hatırda 
tutmak lazımdır. Singapur 
ve Honı Kongdaki lnılltz 
üılerlnl , Ftllptnde demtrlemtı 

olan Amerikan donanmuı

nın, Htod tçlnidekl Fran11z 
dooanmuının kuvvetlerini 
yerinde ıörmOı olmak li · 
zımdır. Veraay muahedesinin 
kendilerinden aldıfını ıon 

katreılne kadar tekrar ele 
ıeçtrmek azminde olan Al 
manlar Tılnı Tao~akl eıkl 

6.!erJnl ve Btımark adaları · 

nı unutmamıılardır 

Aıyadald Amerikan veya 
Avrupa müe11eselerl, muaz 
zam btr pazara Oı htzmeU
nl g6rmektedtr Beı yüz mil
yon Çtnll , nıuhtellf ırktan 

Jedı, ıekiz mil,oo Aıyalı be
yaz ırkın muazzam müıtert · 
lerldir. Bugün vaziyeti en 
az müdrık tneanlarca bile 
malüm olan btr hakikat var
dır: Çlnde bir Japon zaferi 
Aıyada bütün beyazların tf 
la11 demek olur. 

Süveyttea Honoluluya ka 
dar her üı de aıze bunu ıöy 
ltyecektır . Japonyahnın hl
kim olduğu yerd~, beyaz, 
milliyeti ne oluna olıun git· 
mek mecberiyetindedlr . 

Şimdiden Japonların, ken 
dtlerıne pek pahalıya mal 
olan ~anghaydald zaferleri, 
burada yerleımıı olan beyaz 
tarın yOzde 75 1 için idam 
hükmü demek o l muıtur. Ja· 
pooya hfç olmazsa aamlml 
olmak meziyetine ıah1ptlr 

Japon devlet adamları: ge 
neralleri, amiralleri , bütün 
dünyaya maluadlarını llln 
ediyorlar: Aıya)iı beyaz ar

kın ve.ayetinden kurtarmak 
ve bütan Aıya kıtumda Ja
kon hegemony111nı kur
mak. 

Bu çıplak açık ıözlülüiün 
ona pek pahalıya mal olma· 

11 muhtemeldir. Çünkü Av 
rupada muht~lıf kamoylar 
hali lhti lilcl Ye komünlll 
Çın karııııoda muhafazalcir 
aaaylf nazımı bir Japonya 
gibi ideoloji harbine inan· 
makta ıeclkıeler bile, bura. 
da klmıe bu moda11 ıeçm l ı 

görüılere inanmıyor Japon· 
yanın zaferi yalnız Çinin 
lnhizamı olmayacaktır. Dün 
ya tarihi yazılma ya baıla 

nalıdanbeı l beyaz ırk ın ui· 
radıi' en büyük lnhtıam 
olacaktır . 

Konuımam ızın bu nokta · 
11nda içimizden biri, ıamlml 
bir endlıeyle dedı ki: 

- Ya Japonya, bu çelim 
· siz bacaklı dev, harbi kay 

beder ve Çın bizim yardımı 
mız ıayeılnde kuvvet ve 
blrhk kazanıp lıtıllcılarını 
koiarsa bir tehlikeden bir 
diğerine düımüı olmıyacak 
mıyız? 

Btr dakikalık ıüküllan 

ıonra bu endtıeye bir nikbin 

Fransada 
Altın Arama 
Merakı. 

Fraonda herkese bir al
tın arama merakı ıelm lıtlr . 

Partile, bir evin duva
rından çıkan altınlar maıal· 

lardakl mucizeleri hatırlat· 

maktadır. E'" in duvarların

dan her kazma vuruıta oluk 
oluk altın akıyor. 

Bu altınların on dördiincü 
Luloln müıavJrlne alt oldu
ıu . altınlarla beraber çıkan 
v11lyetnameden anleıılmıı 

ve variıler meydana çıkmıt 

tır . 

Partıtekl bu "altın madeni. 
n ln buluomuına eıkt ve ha· 
rap evleria yıkılmaya baı· 

lanma11 ıebep olmuıtur. Bu 
evlerden biri yıkı l ırken yine 
bir altın damarı ortaya çık· 
mııtır. 

Bundan ıonra, adeta her 
eltn.e kazma alan altın ara
maia baılamııtır. 

Buıün bir yerde daha al· 
tın bulundufu haber verili
yor Fakat bu bulunan al 
tınlar para halinde detti, 

{Sonu dördüncü aayfacla) 
-~ 

itcılyan Maliye-
sinde Acık mı. , 
Taymlı ıazeteelnln yazdı

iına göre yeal ıene bGtcıl -
oln müzakereleri ~ınaııada 

ltalyan ıeoatoıunda mOna 
kaıalar olmuıtur. 

.lenato azaıından Rtccl, 
ltalyao mallyeajn6a her HDe 

verdttt açılı tıaret et mit, 
fevkalade masrafları kartı 

lamak için fevkalade tahıl · 

aat lionulmuı lftztm gelece
itnı 16yleml1t ır. 

Maliye nazırı Kont Taon 
dl l<evel , cevap vererek fev 
kalade tahıtaat l ıtenmeelne 
lOzum olmıyacafını, çGnkQ 
bütce açıfının 9 ıenelik ha
zine poliçeleri, malikaneler 
üzerindeki vergi ve dtter 
vergilerle kapatılacajını ıöy
lem fıt ır . 

-------------------f U cevabı verdt: 
- ideal , aynı derecede 

zayıflıyacak olan her iki ra 
kibln de nrtı yere gelmeıl 

dtr Onlar yaralarını ıarmak· 
1a uira11rla.rken bu bizim 
için kazanalmıı zaman ola · 
caktır. 

Fakat bu hodbin düıünce 
kimıeyi tatmin etmiyor. Ba 
buıuı ki inanılır bir ihtimal 
da değildir. 

içimizden btrt: 
- ŞOpbeaiz, diyor, Çın 

tehlikealnl lıtihf af etmek 
doğru olmaz. Muzaffer bir 
Çın muazzam lcuvntlnl id
rak edecektir Zaferin ıer 

hoıluiu daha ıailam millet
lerin de beıını d6nd6rm6ı 

tür, etki yabancı dGımanlılı 
zihniyetinin yeniden doima-
11ndan endlıe edılebıltr. Bu
nunla beraber bu büyük ve 
eıkt bir medeniyete ıahtp 

memleket uzun bir harpten 
çok yorıun çıkacaktır. De 
mtryollaranı yoJlarıoı, taJ• · 
relerlnl yeniden vOcude ıe· 
tlrmek bir milli endCbtrl 
kurmak, eakt köhne Çtn 
ekonomlılnl lıllh etmek için 
Çinin daha uzun zaman ıar· 
ba ihtiyacı olacaktır . Belki 
bir asır .. lielkl de daha 
fazla! . 



Filistinde isyan Hareketini Be
sliyen Silah Yardımı Nasıl 

Yapılıyor .. 
(Geç,.nld Yazının Devamı) 
Tı b riya gölü c i v a 

rında vaki olan bir mu· 
sademe net 'ceıinde ge-
çen birinci kanunun 25 
ncl günü kalabalık bir çe 
te Surlyeye mürur mecbu. 
rlyetınde kaimııtır . Hudut· 
lardan çıkarken hiçbir hu 
dut muhafızı bunları dur 
durmağı düıenmemlt ve 

bunlar Şama geldıkleri 

zaman aralarındaki yaralı 

lar karıılanarak milli haata· 
haneye yatınlmıf ve huta
hane müdQrlyetlnln hlmaye
ıl altına konulmuılardır. 

Bunlar FranHı makamah 
tarafından sorguya çekile 
memtılerdlr Ve Surlye po 
ltıl lıe bunlara mülteci ad 
detmekle tktlf a etmlttlr 
Yakın Şarkta büyük bir 

propajanda ıebekut vücu 
de ıetlrmek lıtlyen aabık 

Kudüı mOftüıü tarafından· 

da buna müıabib teıktlatlar 
vücuda l'etirllmJıtir. Bağ 

dalla bu hizmeti ifaya <tPa 
leıtlne Defence CommUtee,, 
memur edilmlttlr. Şamda 
aynı vazifeyi "OffJce de 
propagande et de publıcıte,, 

görmektedir. Kahirede f ev 
kal ide faal ajanlar f ıl•.tın, 
Irak ve Suriye ajanlartle 
daimi surette temas ve bağ 
hhk halinde Elzukdan ge 
len emirleri icra ve tatbik 
etmektedirler. 

Maamafib, ikinci derece 
de ehemmiyeti haiz bazı or· 
ganlar ve teıktlatlar müatu 
na olmak üzere, Mıaır efka 
rıumumtyeal Emtnülhüaeynl 
tle etrafındaki tahrlkçflerln 
tezahürlerlle fazla fazla ala 
kadar görünmemektedir. 

Halbuki, Barada ve Dicle 
s hlllerJnde vaziyet böyle 
değildir. Buralardan tedhlt· 
çiler hesabına olmak üzere 
kah bazı Suriye bankaları· 
na ve kah Lübnana lltlca 
ettiği zamandaoberl ıhttlal 

malJyeslnt bizzat sevk ve 
mürakabe etmek lıUyen 

müftüye büyük paralar gön 
derJlmektedir. 

Halihazırda eski müftünün 
elinde .,;evcut para muaz 
zam bir yekun teıktl et 
mektedirler . Propagandanın 

gayet faal olduğu Hindistan 
dan, lraktao ve ,.ski Arap 
komtt~ıt azasından Abdül
latJf Salahın bulunduğu Al· 
manyadııo ıon zamanlarda 
büyük parnlar gelmlttir. 
Şamd ki "El Nadiye Ar· 

ahi,, adla kulübün azası ve· 
Yahut hamisi olan Avrupalı 
veyahut Şarkla birçok ele 
ma'nlar bu hareki.ta genıv 

bir surette ltti;ak etmekte 
ve Ftlhtln da vaaından 
ziyade bazı ecnebi propa· 
ğand larma hizmet etmek 
tedlrler Bu kulup tedhit çe
telerine gönderilen çeteclle 
rln toplanmasında ve Fll 'ı· 
tinden gelen siyasi matrut· 
larıo lçtlmamda btr nevi lr 
Ubat merkezi rolünü oyna· 
maktadır . Şarkta nazı pro
pağandıuını teıkılatlandır · 

mağa memur olan Baldur 
von Şirah Surlyeye vaki 

· olan son zl yare ti esnasında 

bu b.ulüp rüesası ile ve bil 
haua Fraaaa - Suriye mua 
hedeli projesini müteakip 

ilan eı:l ılen ıon aftan Şama 
gelen sabık Suriyeli matrut 
lar ile konuımalarda bulun
maktan hali kalmamııtır 

Flrarındanbt>ri Franıanıo 

himayesi altına glrmlf bu 
lunau sabık Kudüs müftü 
11ürıün idaresi altında bulu 
oan bu muhtelif tezahür 
Şark ı u 1 h ü n e k a r f ı 

urib bir tehlıke teok11 et
aıektedırler Anp dünyuı· 
nan bu ha11aı noktasında 

Fransa ve logllterenln ıa 
hip bulundukları menfaat
ler bu tedrici la hammür, 
bu ecnebi düımanı ve illet · 
it tehrlkat tle tehdıt olun· 
maktadır ki, bütün bunların 
baılıca merkezi Elzukda bu· 
lunmaktadırlar Halihazırda 

f Aliıtlnde oynamakta ola o 

acıklı dram, Fransa otorite 
sine tabı bulunan bir kıta· 
om böyle bir komple tah 
rikçllerlne melce olma11nı 

amir bulunmaktadır. Binae 
naleyh Yalunıarkm aalim 
düıüncelt mehaftllerlnde, ıo· 
glliz makamatının taleple. 
rint dikkat nazarına alacak 
olan Franıa hükumetinin 
Lübnan ve Surfyedekl böy 
le btr vaziyetin amir bu
luoduju tedbirleri alacaimı 
ümit etmektedirler.,, 

Diğer taraftan Partile çı 

kan mühim müıtemleke 

mevkutelerlnden "Les An· 
nalea Coloniales.. dahi ıun· 
ları yazmaktadır: 

"Himayemiz ahanda ya · 
pılmakta olan bu faaliyet, 

İnaıltere ile aramızda mev· 
cut münasebetler bakımın . 

dan teeuüfe ıayandır. Bun· 
dan maada bu f aaltyetler 
bızzat kendi menafıimlze 

aleyhtar olmaları itibariyle 
daha ziyade tee11üfe ıayan 

bulunmaktadırlar. 

Müftünün elinde, evvelce 
İtalya, sonra da Almanya 

tarafından v"ertlmtı b6yük 
paralar vardır. Müftü bu 

paralar ıle merkezi Şamda 
olan Paoarabizmln mali el 
hetlerlni tatmin etmektedtr. 
Dr Göbelsın bir müddet ev
vel ikı Arap murahhaaını 

kabul ettıği söylenmektedir. 
Yapılmakta olan propa· 

ğanda açıktan açığa yaban· 
cı dütmanhğı propağandaaı· 

dır. Ve bu propağaoda doğ

rudan doğruya keodl mena 
f llmlzi tehdit ettıkten baıka 
fevkalade Franaız taraftara 
o lduğu cümlece malünı olao 
Lübnan hırlstıyan akalh 
yeti aleyhine matuftur. Bun· 
dan baıka Lübnan ve Su
riyede camilerde yeniden 
cihadı mukflddea vaazlara 
yapılmaktadır Bu propa . 
ğanda devam etttğl takdir · 
de kendi menafilmlz ve hı · 

alı 
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Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 -· 15 Gün müddetle açık ekılltmeye konulduğu hal 
de talip zuhur etmlyen Balıkesir Memleket Haatahanesl 
ihtiyaçlarından zeytinyağı, kepe le, 11zdırılnııt tereyatı, 

yumurta, beyaz tabun, odun, beyaz peynir, beDzln, tuz 
ve gazın ekı'1tmeıt yapılmak (iıere 1 O gün miiddettle tem. 
dit edılmııttr. 

2 - lhale 13 Haziran 938 tarihine rastlayan pazartesi 
aünü saat 10 da vilayet makamında müteıekkll Vlllyet 
Daimi Encümen tarafından yapılacaktır. 

3 - istekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat 
temlnatlarmı malaandığına yatırdıklarına dair makbuz ve
ya banka mektuplarile Vtlalet Daimi Encümenine, mtk· 
tar ve flatı hakkında malamat almak fstlyenlerln de daha 
evvel Encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

rlıttyan akalllyetleri ergeç 
bunun avaktbfnl görecekler 
dlr. Şimdiye kadar bazı fe· 
ci hldlseler oldu. Haseçide 
bir müddet evvel bet kiti 
öldü ve birçok kimıeler ya 
ralandı. Birkaç gün evvel de 
Antakyada müfrttlerle jan· 
darmalar arasında hadtıeler 
oldu. Ve iki jandarma öl .. 
dürüldü. 

Yakınıarktakl gaileleri 
mtz o kadar az mı ki, bu 
gaileleri artırmaktan baıka 

bir faydaaa olmıyan böyle 
bir propağandaya daha 
uzun zaman müsamaha gö· 
zü tle bakalım. 

Slonlst ajansının Kahire 
de çıkan 22 5 938 tarihli 
"Aaence d Orfent,, bültenin 
den: 

Beyrut, 20 mayıa. 

Surtye ve Lübnaomao ali· 
kadar mebafılı tarafından 

sevkedtlmekte olan tahrik 
ılyaaetioe kartı FıUıtindekl 

İbrani matbuatın tlddetll 
neırlyatı derin bir tekilde 
inikas et mittir. Fılhııı kika 
gazeteler, yaz mevsiminde 
bu memleketleri ziyoret et 
mekte olan binlerce Yahudi · 
nlo, bu seferin devamı kar 
ııımda boykot ıilahım lsfr 
mal etmek mecburiyetinde 
kalacaklarını açık bir lisan 
la btldtrmektedırler . Bunun 
akıi ıeduı gecıkmedl ve it· 
t e M Georgca Vayası e Lıı 

Syrie . de §Öyle yazmakta· 
dır: 

04 Bazı acınacak hadiselerin 
Fıltıtint meyus ettiğinden 

Surıye ve hatta, daha ıaya· 

müsaittir ve bu devletler, 
derilerine mal olsa dahi ha. 
rlci müdahalelerde bulun· 
mak lüksünü göıterebllirler. 
Bu gayet teblikelldtr Eğer 

tezatlar diyarında olma · 
saydık, lcabadayılerimjz, bır 

kimseye kendilerini ziyaret 
etmefl, keodılerınden mal 
talın almağı ve etrafa para 
aaçmağı talep etmeğe biraz 
çekinirlerdi. Fa kat burada, 
böyle bir tr.lep gayet tabii 
telakki edılmektcdır . Kom· 
ıularımızıo vaziyetlerini de 
itıtırmeierlne tatmak lazım · 

mıdır? Müoferid tehevvür 
lere, netice vermiyecck ha 
reketlere komıularımız ılk 

önce inandılar . Buaün, kec · 
dderine gözlerini açmaları 

icbar ediliyor l\. omıuları

mız, parasını kendılerlnln 
verdıklerı bır oyundan ar· 
tak uaanruııludır ve müda 
f aaya geçmeğe hazırlanmak 
ta dırlar.,, 

su • 
1 h seb 
Mü lüğ .. nde 
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