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Çek-Macar İhtilafını Hc;I için • 
1 

DORT DEVLET HARİCİYE NA- 1 

ZiRi VİYANADA TOPLANDI .. 
Maraşal Göring de Viyan aya Geldi. 

Macaristan;·;·erilecek yer 
lerin tahliyesine başlandı 

Vtyana, 2 (A A.)-Macar 
Çek anlaımazlığım, uzlaıtır
~l, veyahut tahkim ıuretll@ 
llietmek için müzakereler-

te bulunmak ü-ıere Alman, 
ld1an, Çek, Macar harlclye 
llta:ırları Vlyanaya gelmııler 
"e bugün ilk toplantı yapıl 
ıaı •ıtır. 

Vıyana, 2 [Radyo} - Al· 
"'•oya Hariciye Nazırı Yon 
ltıbetrop, buıno buraya ıel 
ıaıııtır. ltalya Hariciye Nazm 
l(ont Clano yarın gelecektir . 

Macaristan HarJdye Nazırı 
Dekanya Slovakya Baıvektll 
l'tıo lle Çekoslovakya Harl · 
Clye Nazarı Suvalkofakı de 
bu a kıam otomobillerle ıel· 
~lılerdlr. 

ltalya Hariciye ~azm gelir 
tehnez Çekoılovakya-Maca · 
tlstan müzakerelerine baı· 

ı .. Dacakbr. Müze kereler, 
Belvedara, sarayında cere
hn edecek hakemlik vazı · 

fesini Üzerlerine almıı olan 
~lmanya ile İtalya, ıkı gün 
içinde kararlarını ver~cek
lerdır . 

Müzakerelerin cereyan 
udeceğt Belvedera sarayı 

ile Roma ve Hitlerin mali. 
klneel arasında buıuıi le· 
lef on hatlara çektlmittlr. 

Von Rtbentrop, hareket 
etmeden evvel Httler tara 
fındao kabul edllmit ve uzun 
lllüddet i&.onuomuıtur. 

Viyana, 2 (Radyo]- Ma 
raıal Görlnı ile ıabık har! 
ctye nazırı ve oımdıt:I Hıt . 

lerlo muavini Von Noraht, 
Vıyann civarında Lobao or
lnanlarmda ava gelmlıler· 
dır . 

Maraıal Görlng, yaran da 
burada kalacak ve ltalya 
Hariciye Nazarı Kont Ctano 
ile konuıacakbr . 

Sratlılav, 2 [Radyo) 
Macar ve Çek askeri ekı· 
Perlerl, bugün burada top· 
lanmıılar ve Macarlıtana te 
ıhm edilecek olan yerleri 
teıbıt eylemtılerdlr. 

Macarlıtana tealtm edile 
cek yerler derhal Çek aake 
rı kuvvetlerinden tahliye 
edil mittir . 

Budapeıte, 2 [ A.A ) -
Macar ajansı, M. T. 1. oto 
diplomasi muhabiri, Mara· 
rlıtanın yeni Macar-Çekoı -
lovak bududu menlea!ndekl 
hakemlerin vereceği karara 
bGyük bir lllqıatla lotlzcar 

etmekte olduiunu yazmak 
tadır. 

Bu ltlmad, İtalyan ve Al . 
man hakemlerin fevkalade 
olan bltaraflıklarıoa ve pek 
derin o\an doğruluk hlılcrl 
ne lıtlnad etmektedir. 

Vlyanada tarihi adaletin 
değil, belki bfrçok ıulh mu 
ıııhedelerl münasebetlle hak· 

sızca thmal edllmıı ve 20 
ıenedenberl ayak altında 

çığoenmtı b!r prenılp olan 
etolk prensibin zefer kaza 

nacftğı Macarlıtanda gız'eo· 

mcmektedtr. 

Şimdi hır hakem kararı 

verecek olao lkl büyük dev· 
let bu itin ıoo derece ehli· 
dtrler. 

Ron anyada Veni Bir 
P a r ti Kurulacak .. 

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

Eski Başvekil Tataresko, Te
şekkülü Halinde Bu Partinin 

Reisi Olacak . 

B TATARESKO 

Bükref, 2 (A .A.] - Ga . 

zeteler, Tatıneıko, Dahiliye 

Nozırı Kalineııko ve Adliye 
Nazırı Yamandı ruasınd 

mühim bir görüıme yapıl · 

mıı olduğunu haber vermek 

ted.rler. 
Bundan birkaç ıün ev•el 

Yamenoi , Çornoçlde ıöyle· 
mit olduiu bir nutukta mil· 

li vtıhdet ve irtibatın bir 
ileti ve memleketle bükü· 

mel areıında bir muta va111t 

ıı f atı le müdahalede buluna

cak tek bir pertınln ihdası 

hususunun yakın olduğunu 

lpab etmtıtt. ~alfneıko, se· 

kız nydanbert memleketi 

kralın tdakktlerloe göre ta
mamen yeniden tanıtk et 
mittir. 

Kralm geçenlerde çok hu· 
aust bir takdir hl111le ken 

dtılnden bahsetmlı olduğu 
Tatarealco, bu tek fırkanın 

teıekkül6 halinde bu fırka 
nın reıal olacoğı tahmln
edtlmektedır. 

ALMANYA 

Donanma Yüksek Ordu Ve 
Kumandasında Değişikliko 

------
General Von Holder ordu genel kurmay 
başkanhğına, amiral Boehm dadonan

ma başkumandanhğına getirildi. 
8erlin, 2 [t<Adyo} - Ge 

neral Von Holder, lıtlfa ed· 
en General Von Bekin yeri · 
ne Alman ordusu genel kur 
may baıkanı olmuıtur. 

General Von Holder, Bav· 
yeranm en eııkl ailelerinden 
birine mensup olup umumi 
harpte Prens Roprekln er 
ki.nı harbi •<iı. 

Berlln, 2 lA.A J - Şimdi 

ye kadar Şimal denizindeki 
Alı:nan f iloıunun kumandan · 

hğını lf a etmtı olan Amiral 
Boehm, bu günden itibaren 
Alman dona.nmaınoın baıku
mandanhğını derhute etmlı 
tir. 

Berlin. 2 [ A. A J Hltler, 
General Keıtell orgeneralU · 
ie tay•n etmlıtlr. 

Uzak Şarkta Devam Eden Kan
lı Harbin Neticesi Ne Olacak? 

JAP N TAARRUZU 
KARSISINDA ÇIN .. 

Çin aleyhinde ortaya atılan fena niyetli 
muhtelif rivayetlerin tamamile asıl ve 
esastan ari olduğunu zaman gösterecektir. 

ÇIN ASKERLERİ 

Çungklnı,2 [A.A.]-Maraıal birlktlrllmtı olduğunu tlive 
Şan·K.ay-Şek, Hankeu mu etmııur. Memleket dahilinde 

harebeılnl bütün cephelerde 
umumi bir Çın taarruzu ta · 

kip edeceilnl beyan etmlttlr. 
Mumaileyh, münakalatan 

lnkııaf ı için geçen ıene ıarf · 
edilen ıayretler aayeılnde 

uzun bir müdafaayı mümkün 
kılacak miktarda uzun za. 
mandaoberl harp malzemeıl 

mOoakalit tamamde temin 
edtlmtıtlr. 

Maraııl Şan -Kay . Şek; 
bir beyanname neıretmtı 

ve harbin yeni bir Hfhaya 
girdiğini, Japon lıı:uv•et

lerlnln maflQp e.:llleceflal 
bıldirmlıttr. 

Parlıte çıkan Lö Tan ga· 

Almanya, Bulgaristana 
silah,cephane verecek 
Times gazetesi; vereceği buğday mu
kabilinde açılacak olan bu kredi iıinde 

Bulgarlara, itidal tavsiye ediyor. 
Londra, 2 (A.A ] - Al

manyanm Bulıarlıtana yap
tığı ticaret teklıflerinl tedkık 
eden Tlmeı ıezeteal halıha 
zırda l~zım gelen suretle Bul· 
garlıtana ıilih verebilecek 
yeıine ıınat devletin Al 
manya olduğunu kaydetmek 
te ve ıöyle demektedir . 

o.Bu takdirde Alman tek. 
lifinin Bulgar zirai mahıu 

lata mukabilinde ıilah •e 
çepbaoe vertlmeılne dair 
olan kıımının Bulgar devlet 
adamları taraf ındao mem · 
nunlyetle kabul edılmlf ol· 
ma11na hayret etmemelidir. 
Fakat Alman plinınm oldu· 
ğu gibi kabul edilmesi key
f !yetine ıeltnce, bu huıuıta 
Bulgarlar daha müteyakkız 
ve ihtiyatlı davranacaklar· 
dır. )) 

Timea ıu satırlara ılave 

etmektedir: 

«Bulgaristan ecnebi dö•lz · 
lerine mukabil buğday 1at· 
makta olduiundao Alma~ · 
yaya kendisiyle ticari mua
meleler yapmak inhisarını 

varmek ıuretile bu imkanı 

elinden kaçırmak lıtemez. 

Bulgaristan Seriinin teklifi 
Teçhile on iki senelik bir 
müddet için lıtlkllllnt kay 
betmek tehlikesini göze ala-

rak ltlliflarıa tecdidi zama· 
m ıeldlil zaman reddede
mlyeceil alır ıeralt karıı-

11nda kalmalı da arzu et · 
mez.» 

Türkiye.İtalya 
Ticaret Anlaş
ması Meriye .. 

te Girdi. 
lıtanbul, 2 l Husuıi ] 

Türk balyan ticaret anlaı· 
ma11 bugünden itibaren me· 
rlyete &lrmtıtır. 

Hatay Heyeti 
Dün lstanbula 

Geldi. 
lstanbul, 2 [Huıusl] 

Cumhuriyet bayramında bu
lunmak üzere Ankarada bu · 
lunan Hatay heyeti buıün 
buraya gelmlıtlr. 

Heyete Teklrdai mebuıu 
Rahmt Apak refakat etmek 
tedir. 

Hatay heyeti birkaç iÜD 

burada kaldıktan ıoara mem· 
leketlne dönecektir. 

zeteılnde Çtnln Parlı elçili · 
il tar"fından •erilen ıu teb· 
lti okunmuıtur: 

«P.ulıtekl Çın elçılifl, Kan· 
ton ılvU ve aıkerl otoritele
rinin IUba rını kırmak ıaye

slnl ııüden maksatlı haber· 
ler, bllbaua bu otoritelerin 
Japon)·aya ıatılmıt olduğu 

hakkındaki rivayetlere kartı 
balkı müteyakkız danan· 
mağa davet etmek ister. Ga
rp ıtratejeıloln bazı cari ft
klrlerlle mutalea edtldlll tak
dirde b4y6k bir ıehlrln tbtl · 
yari bo1altalma11 ıayrl mu
tad bir hldlıe ıtbl 16alke· 
blllr. Onun içindir ki, Kan• 
tonun ıukutu hldlıeelnlD bu 
huıuata her türlü f antaıttk 
spekülasyonları dolurmuı 

olmuında btrıey yoktur. 
Bununla beraber, on beı 

aydaoberl Çtn, dlnyanıa en 
kuvvetli ve ea iyi teçhiz 
edllmtı ordularından lllrlne 
harp donanması olmadan, 
kü~ük bir ha•• kuvveti, 
mahdut bir topçu tle •e iyi 
lnk&ıaf etmıı bir eotlüstrlden 
mahrum olarak mukavemet 
etmlıtlr. 

Ç•n aıkert clbazlanma11 
ve harp materyalleri lt ı barı-

le haricin yardımına muh• 
taçtır. lıte bu yüzdendır ki 

Çın askeri kumandanlıiı ta
rafından kabul edtlmlt olan 
p!aa ısulacıların motörlO 
kuvvetlerinin, ku•vetli top· 
çularının •e ba•a ku•vetle
rloln a vaotajlarına gtlvene· 
bilecekleri meydan muhare· 
belerioden çekinmek olmuı
tur Japon hücumlarının baı-

lıca hedefi «Çini dize ıe· 

llrmek» için Çto ordusunun 

ku•elkülltyeılne taarruz 
olunduğundan Çın stratejisi 

Japonların o kadar hararet
le takip etmekte oldukları 

bu ıayeye eriımelerlne ma· 
nl olmak için Çin ordusu 

kuvelkülllyestnl masun bu-
l u n d u r m a k ve • o· 
larla daha müıald bir semin 

üzerinde harbe ılrlımek ve 
kuvvetlerini gevıetmek için 
tattlicılan her gün biraz 
daha içerilere ıokmak ol· 
muıtur . Bu bllh111a devam- , 
la bir muka vemek harblaln 
ihtiyaçlarına uydurulmuı bir 
ıtratejtdtr. Çinin cenubunda 
vaziyetin netlceıl hakkında 

Çın aleyhinde ortaya atılan 
· feaa niyetli muhtelif rlva. 
yetler•n. tamamile aııl ve 

eıa1tao bl olcluiunu zaman 
ı~hterecektlr .» 



SAYFA J 

TBrkiyede Nü
lus Artımı. 

Londrada toplanın "Ço. 
cuk doğumunu kontrol bir
liği,. kongrealnde Türklyenin 
iıml, nüfuı aahaııodakl te· 
rakkt.i misal olarak göıte· 

rllen memleketlerin en ba 
tında geçmlıttr . 

Kongrede birçok memle
ketlerde çok iyi ve eıaala 
oüfuı ıl1aaetl tutulduğunu 
ve bu 11hada lngılterenln 
ıerl kaldıamı ileri ı6rea 

Profeıör Sır Leooard Htl 
1i1le demlıttr: 

" Kadınların Atatürk 
tarafından hürriyete kav111 
turuldukları yeni TürklJe· 
de nüfuı 13, mtl1ondan 16 
milyona çıkh ,, 

Profeıör bundan ıonra dt
jer memleketlerdea mini 

göıtermlıUr: 

·- Orta Aıyada kaclın
lara :Sovyet idaresi tarafın-

dan hürrJyet verildi. Orada · 
da, bazı yerlerde nüfuı JÜZ 

de 350 nlsbetlnde arth. Bu 
gün Ruı1a 30 milyonluk bir 
ordu çıkarabilecek kabili
yettedir .• 

"'Btr Alman muharrlrlnla 
yazdığına göre, 1940 sene-
ıtnde 20 yaıındakl rençler 
Franıada 360 bin, lnıtltere 
de 433 bin, Almaoyada -
ıon defa ılhak olunan yer
lerdeki nüfus hariç olmak 
ü:ıero - 636 bin, Japonya 
.la 7 40 hln, Ruıyada da 1 
milyon 400 bin kiti teıkll 
edecektir.,. 

•Nüfuı artııı en fa-ıla Ja· 
ponyada &örülüyor. Dolum 
nlıbetl 31 ,5 olan bu mem 
lekette ilk defa olarak de 
mlryolu 1872 de 1apılmıı 
tır. O tarihten bugOne ka· 
dar Japonyaoın nüfusu 33 
mtlyondan 70 mllyoaa çık-

mııtar. 

Konrrede bundan ıonra 
tıstzltkle nüfuı meselesi ara · 
11ndakl münuebat ıörüıiil
müıtür. Uzun zamandanbe
rl İoıtltereyl me11ul eden 
bu meıele ha ylJ münakaıa · 
lara yol açmııtır. Çiinkü, 
bir k111m tçtlmal1atçılara ıö 
re tıılzllk nüfuıu arttırmak
tadır. Bir çok misallerle lı · 
ılz kalan bir adamın kııa 
bir müddet zarfında çocuk-
larının arttıiı ıöıterllmekte· 

dır. 

Bu ıuretle bir taraftan 
ltıiz kahp fakir düıen adam 
dtier taraftan da, ailealnln 
nüfuıu arttığı f~lo ıeçlnmeıl 

daha nınıkül bir vaziyete 
eırmektedır. Bunun için 1Jtl
ha11a fakir ailelerde çocuk 
doğumunun kontrolü lüzu-
munu ileri ıürmektedfr. 

Dtjer bir takım içtimai 
yatçılar da bunu kabul edi · 
1orlar. Fakat tısizltk gözö 
nünde tutularak çocuk doğu-
munu tahdit etmenin .doğru 
olmıyacaiını söylüyorlar. 
Çünkü onlara aöre, dofan 
bir çocuk yeni bir müsteh 
ilktir ve onun ylyeceil, içe 
ceil ıtyecejl memlekette it 
hacmini ıeotıletecek ve, bu 
ıuretle nüfuı arttıkça tııtz · 
lere it çıkacaktır Bunun 
için, nüfuıuo artmaaını tah• 
dit deftl, bilikts teıvık et 
mek lazımdır ... 

Bu tezi müdafaa edenler 
diyorlar ki: Umumi harpten 
ıonra her memlekette nü 
fuıuo azaldığı görülmekte 
dır. lıt~, en aıağı on ıene
denberl bulunduğumuz buh· 
raalı Taziyet, it a:ılığı a11l 
bundan ileri relmektedtr. 
Çinkil, nüfuı azalmıı, mal 

ıarfı da o nlıbetl• clOımQ~ 

İki Ticaret Bir 
Arada. 

Amerikanın otomobil fab· 
rlkatörlerJ arabalarını sat. 
mak için yeni bir çare bul
mu§lardır. Bu it içın gOzel 
kızları seferber etmıılerdlr. 

Fakat bu mücadelede oto
mobilciler kadar kızlar da 
karla çıkmaktadır. 

Otomobılle kendlılne ko
ca, otomobılle müıterl av -
lamay çık o kıza tirket 
arabayı altı ay müddetle ve 
hiç para almadan verJyor, 
her gün de birkaç teneke 
benzin tabıluh vardır. Bu 
müddet zarfında kız o tık 

-.e ıo::ı model otomobil için 
de büyük ıehtrlerln beklr 
erkeklerle dolu olan cadde
lerinde, ejlence yerlerinde 
dolaıacaktır Bu ıtdip gel· 
meler gezintiler esnasında 

her halde bir erkete rastla
yacaktır. Bu ıon ılıtem oto
mobilli ıüzel kız derhal er
keğin nazarı dikkatini cel
bedecektlr. Btr taraftan kız 
aıık olurken dlier taraftan 
otomobil de hoıuna g.,lde
cektir. 

Faşistlik Aleyh
dar ı Sanatkar. 

ltalyan orkestra ıefl Toı· 
kantnlnin lıvlçrede bir konıer 
•erdtkten sanra Mtlinoya 
döndüiü zaman pasaportu
nun elinden alındığı vazıl· 
mııtı . Malumdur ki, Toı 
nlnl bugün İtalyan ldareıl
ntn ale1htarıdır ve Milinoda 
paaapoı tunun muıadere edtl. 
meılne de "İtalya haricinde 
faılıt alf'yhtarı ıözler ıöyle

mlt olması,, röıteriltyordu. 
Toıkanlnl, yakında Nev· 

rorkta büyük bir orkestrayı 
idare tçln kontrat yapmıı 

olduju için balyadan dıızı.rı 
çık1U1lam1yacajı haberi de ~n 
dltflYi o nlsbette artırmııtı. 

Buaün ltalyan orkeıtra ıe · 
fi Nevyorka &itmek üzere 
Fransanın Havr limanından 
Normandt vapuruna blnmlf 
bulunuyor. Muılltl üıtadı, 

Partıten ıeçerken Mlllnoda 
ki hidtııeler kendisinden ıo 
rulmuı, fakat Toıkanlnl b6J· 
le bir hiıdlıe olmadıjını ıöy· 
lemııur. 

Diler taraftan Toskantnl, 
kendilloden beyanat almak 
lıtlyen ıazetecllere: 

- Siyasetten bahıetmem! 
Demtıtlr . Zira ılyaıetten çe
kinirim. Ben yalnız musiki· 
yl ıeverlm. 

Toıkanlnt, Nevyorkta ida
re edecefl orkeatra ile kon
ıerler verdikten ıoora Av-
rupaye dönecektir. Ondan 
ıonra Londra ye Parlıte kal · 
ma11 muhtemeldir. 

tür. 
Sır Leonıud, bu teze it· 

tlrak edenlerdendir. Profe 
ıör ı6zlerloe de•am ederek 
demtıtlr ki: 

• - Y anlıı bir ılyasP.tle 
lngllterede nüfuı tahdadıoe 
ııdılerek çok fena edılmlı· 
tir. Zfl'a, dojumuo artmut 
na mani olunarak lnıılt~re· 
de ıon yirmi sene içinde, 
umumi harbin telef ett ı ft 
nüfuıtao daha fazla bir DÜ· 

fostan mahrum olmuıtur. 

lnalltcrede aıker miktarı · 
aın arttırılmuı esaıh bir 
ılyaıet olarak tutulduju bu
elnlerde nufuı meıelui ha
klketen ciddi m6oakaıalara 
yol açmaktadır. 

TORKDILl 

• 

Ai • 
1 e Facia 1 e. 

Bir Adam Karısını Bıcakla , 
Y aralıyarak öldürdü. 

Edremldin Araplu köyün · 
de kanlı bir aile f aclası ol -

muı, bir adam kar11ını bı · 
çakla öldürmüıtür. 

Araplar kövündeo Kadir 
oğlu 25 yaılarında Mehmet 

He kar111 20 yaılarmda 

Zebranın bir müddetteoberi 

arası k11kançhk yüzünden 
açılmıı. karı, koca ıon ıün 
lerde sık sık kavea etmefe 

Kazalarda 
Belediye Reisi 
Secimleri. • 

Vtlayetimtz.tn belediye 
teıkllitı olan her yerinde be· 
ledtye meclıılerl toplanarak 
belediye retılerlol ayırmııtır. 
Reııllğe ıeçllenlerio bir ıkf 

ıl müıtema hepsi geçen dev
redeki reislik vaztfeılni gö
renlerdir, adlarını yazıyoruz: 

Bandırma: Kitlf Acar, Er
dek: Hamdi Yücel. Gönen: 
Hakkı Akçal, ~u11ğırlık: Hüı

nü Aykut, Dursunbey: Arif 
Oral, Sındırgı: Kemal Gök · 
aldan, Edremit: Cevdet 
Denizer, Bürhanlye: Muhittin 
Taylı, Balya: Abdullah Eral. 

baı lamıılardsr. 
8Jr gün önce aralarında 

yine böyle bir kavga olmuı· 
tur. Mehmet eline aeçlrdığı 
bıçak la kllrısının üzerine hü · 
cum etmlf ve bıçakla Zeh 
rayı göiıünden ağır ıurette 

yaralamııtır. 

Kanlar Jçlnde yere yu 
varlanan kadın çok seçme
den ölmüıtür. Katıl yaka. 
lanmııtır. 

. C. H. P. Yıldı~ 
rım Kongresi. 

C. H. Putlst Yıldırım na. 
hlyeal akıam Parti blnaaın
da yıllık toplant111nı yapmıı 

tır . 

Seçimde tdare heyetine 
Alt Uzkan, fsmatl Tlrltoğlu, 
Mustafa İrep, Fatk Deveci· 
oğlu, fbrablm latanbulluoğlu; 
kaza kongre mümeasllllkle -
rine de A il Uzkan, İımatl 
Tlrltoğlu ayrılmıılardır. 

Lise Ve Orta 
Okullar.da 

A 

imtihan. 

R 
vlet 

İdari 
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sa ıVe 

av 1 
Hü~Ometin haztrlamış olduğu li i~a üzerinde a~liıe 

encümeni bazı t diller pt1. 
bir ay içinde merci teY1"

1 
Hükümetln Kamulaya 

vermlt olduğu ve adliye 
encümeni üzerinde tadiller 
yaparak yeni bir metin ha· 
zırlamıı olduğu De•let Şıl
rası kanununa göre. idari 
davalar, dördüncü ve beıto
cl datreJerde görülecektir. 
Bu daireler, müıtakll mah · 
keme ı ı fat •e ııalihlyetinl 
hatz.dlrler. 

Dava dairelerinin içtima 
ve müzakere nf<11abı b~ıur. 

Kanunlarda ayrı idari kaza 
mercii göıterilmemit olan 
aıafıda yazıla hususlar, doğ· 
rudan doğruya ve kati ıu· 
rette Devlet Şurası dava 
dairelerinde rüyet ve hallo 
lunacaktır. 

A Rüyeti, adli mahlte· 
melerin vazlfeıl dııında bu
lunan meseleler hakkındaki 
idari fUI ve kararlardrın do
layı hakları kaybolanlar ta
rafmdan açılacak davalar; 

B - Umumi hizmetlerden 
birini ifa makııadıyle akte
dllen mukavelelerden dola· 
JI akitler ar aında çıkan 
aolftımazhkl r; 

C • idari fHl ve kararlar 

"re hakkındaki uıullere go 

ealiihlyct ff heyete mürscs· 
atle. mesele hakkıoda bit 

bile· karar verJ1meıl tıtenlle 
da cek ve keyfiyet Şüroya 
dıı: bıldtrllecaktlr Bu halde 

vanan rüyeti heyetin karar• 
na bırakılacaktır. Bir a1 
içinde heyete müracaat 

ı· 
olunmadığı taktirde dıı"•' 
mo tal,.bt üzerine itin e•••1 

tedkilı ve rüyet olupacak 

tır. 

Mahiyet itibariyle bütiiP 
lA· vergi, reıılm ve teklıfle • 
bı· kalı mali k anunla11n tal 

kinden doğRn davalar De" 
let Şüra11nıo dördüncü daire· 

tinde bunun dııında kalaıı 
davalar beılncl dairede rii
yet ve ballolunacaktır. p.o 

cak iki daireye gelen ııler 
arasında aeclkmeyl muclP 
bir muvazeneılzllk görülur· 
ıe, Devlet ıüraıı relıi, bir 
d lreye mevdu ıılerfn bit 
kıımıoı, diğer daireye vere · 

bilecektir. 
Dava daireleri urnurııi 

Cumhuriyet Al
tınları Çıktı. 

Kültür Bekaolığının, ltıe ve 
ortaokul imtihan talimat- hakkında euı, maksat, ıe · 

kıl cihetlerinden biriyle ka. 

heyeti, Devlet Şuraıı reiel · 

nln relıllğl altında, iki di"8 

datreılnin blrleımeılyle te• 
ıekkül edfJcektır. Reis bu· 

lunmadığı taktirde da"8 

dairesi ro?lslerinden ludenı11•1 Cumhuriyetin J 5 net yıl 

dönümü münaaebettle Darp· 
hanede bastırılan "Cumhu· 
riyet ziynet altınları. 28 tef · 
rlnevvel cuma günü satııa 

çıkarılmııtar. 

Altınlar 5 türlü büyüklük
tedir. Bir taraflarında tezyl · 
nal çerçeve içinde Atatür
küo ko.bartma profili ve bir 
taraflarıoda da yine çerçeve 
içinde 11 Türklye CumhurJye· 
tı. yazılıdır. 

Bir Anne Bera
at Kararı Aldı. 

Duuunbeytn Kavacık na
hlyesıoden Ömer kızı Alt · 
me adında üç yaılarmda 

bir çocuk bir müddet önce 
derede boğularak ölruüıtü. 

Çocuğun anneaı Azime bnk 
kında •iır cezada devam 
eden muhakeme netlcelea
miıtır. 

Mahkemece, kadının de 
rede çamaıır yıkamakta 
olduğu aırada çocuğunun or· 
tadan kayLolduğu, bir müd· 
det ıonra da annealntn Alt 
meyi boğulmuı olarak bul
duiu anlaıılmııtır. Bunun 
üzerine anne hakkında ta 
klbat yapılmaıma lüzum ol
madıjına kanaat getirilerek 
beraatlne karar verllmııttr. 

Yumruk atmış. 
Eıklkuymcular mahalle 

ılnden Ha11n oğlu Fethi, 
Aoafartalar nıe halleıinden 

Recep oflu Rahmiyi yum
rukla dövdüi\1 ıtkiyet olun 
dujundan yakalanmıı, atllı

yeye verllmlıtlr. 

namelerinde yeniden deitıık
likler yapmağa karar verdi
ği haber alınmııtır. BilhaHa 
llıe bitirme imtihanını veren 
ler üotvenlteye girmek için 
ayrıca olıunluk namı altın 
da hlt imtihan daha ıeçlr · 

meye mecbur tutuluyorlftr. 
Bu uııuller tecrübe edilmek 
üzere tatbik uhasıoa kon · 
muıtu . Tecrübenin istenildi · 
il kadar Jyl netice verme-
diği anlaıılmaktadır. Bunun 
için Maarif Vekaletinde bir 

komtıyoo kurulacaktır. Ko 
milyon eıaalı tedklkat yapa· 
c k ve yeni bir lmtih n ıekh 
tesbit edecektir. Yeol uıul 

öoftmüzdeid den ıeneıi ıo· 

nunda lııeyl bitirecek tale· 
belere tatbik olunacaktır. 

Komlayon mcıaiılnt birkaç 
aya kadar ikmal ederek ha· 
zırlıyacağı talimatnameyi Ve-
kilete arzedecektlr. Ayrlye· 
ten hariçten llıe mezunu 
olmalc üzere lmtlhanl ra lt 
llrak edecek olan istekliler 
hakkında da yeni ıeklller 
toablt edileceği haber alın . 

mııtır . 
---.ır:Jl!J--c--==..-

Yeni 
Vapurlarımız 

Üçüncü dört yıllık ıanayi 
proğramı ile yaptmlmaaına 

karar verilen 28 vapuru
muzun tonajları tesbit edıl

mııur . Yeni vapurlarımız 

araımda Ayvalık, Bartın, Ya· 
lova ve lzmlr hatlarına tah· 
ılı edilecek gemiler de bu
lunmaktadır. 

Ayrıca yaı meyva ve ta
ze ıebze ihracatı için fırı · 

korfık teılıehoı havi üç ıt

lep de bunlar ara11odadır. 

nunlara veya nizamname
lere aykırı olduklarından 

dolayı iptal için menfaatleri 
zarara uğrayanlar tarafından 
açılacak davalar; 

D idari kaza mercileri 
arasındaki vazife ve ıalihl · 
yet ihtilafları .. 

Aıağıdakl itler de Dev
let Şüraaı dıava datrelP.rlnde 
temyAz surettyle kati o\IU' k 
görülecek ve btr kara bağ 
lanacaktır; 

Bir idare heyetinden ve 
rillp, üstün idare heyetin· 
den ikinci derecede kıızai 

ıurette tedklk olunarak ve · 
rllco kararlar; 

Vilayet idare heyetlerin 
den verflen kazai karar
lar; 

idari meseleler hakkında 
huıuıi k nunlarJ muayyen 
temyiz merctlcrlnd~n nihai 
ıurette çıkan kazai karar· 
lar 

Pol itik icaplar dolayıslyle 
yapılan hükümet tasarruf 
lan. ıdari davaya mevzu 
olamıyncaktır. Devlet Şu 
ra11nda açılan bir davanın 

yukarıki fıkraya göre b kı· 

lamıyacağı db~a edilen ma· 
kanun talebi üzerine veya 
resen - tahriri tebiığat mua · 
melelerlnln tekemmül etme· 
ılne kadar BapekaJet ta 
rafından y zı He iddia olun · 
duiu taktırdfl dava dai re 
lerl umumi heyetince en 
ev•el bu huıus haklnndıı 

bir karar verilecektir. 
Umumi heyet, Devlet 

Şftruınıo davayı görmeye 
ıalihiyetlı olduğuna karar 
•erirse Baıvekaletçe bu ka
rarın tebliilndeD itibaren 

relılık edf cektfr. 
Dava daireleri umullli 

heyeti Devlet Şurası reisi 
nln veya dairelerinin havale 
ve tevdi ettikleri yahut mOd 
detumumiılnln talep ettiği 
tı1erl gör~celderdlr. 

Vevlet Şurası reisi tara · 
fıoban dava datrelerlndeP 
birine havale edilmlı olaP 
it geri alınıp umumi be1e · 
te verilemlyecektlr. Da ~a 
daireleri umumi heyetinin 
ıçtlma ve müzakere niı bı 
on bır zattır, kararlar mut· 
lak ekseriyetle verilecektir· 

İdari davalar erzuhalle: 
açılacaktır . Arzuhaller De•· 
let Şurası reisl iğine verile 
cek, tarafların adı ve sanı 
fertlerden olan taraflarıD 

ikametgahl arı , davanın eıa 

slyle dayandığı delillerin 
huliHeı , da va a mevzu olao 
karar veya muamelenin tef· 
hlm, tebliğ veya ittlli ta· 
rihleri yazılı olmak ve müı· 
bit enakın tmlları ve1a teı· 
dikli ıuretlerl illıik bulun · 
mak li1.1mdır . 

Arzuhallere dava ile ali· 
k lı, her türlü evrakın rou · 
kabil tar.af aayuınca birer 
ıureU blrhkte verllmeııl oart 
olacakt ır. Bu evrak Devlet 
Şüraaına ıönclerllmek üzere 
a li.kalaların bulundukları ve· 
ı in CD bQyük mülkiye amt ' 

rlne ve yabancı memleket 
!erin Türkiye Cumhuriyeti 
elçlllklerlne veya konsolos 
luklarıoa verilmesi caiz ola· 

caktır. 

idari kaza yolu ile Dev· 
(Sonu üçüa~ü ıayfada) 



3 IKINCITEŞRIN 1938 

• • 
1 1 -

1 
eclisin ~u dft r. inde ,nz, r dıl k üz r rauh-
t f if v aletlere aid proj r r encü 1 eni r 

A7 liükumet; Büyük Mlllet ıının tadili haklundn k~ j 
eclııının bu devreıinde projeaı, devlet dcmfryollara 

lııGtakere edllm k üzere ve llm oları ftletme idaresi 
ltıı.ıhteltf k nun projeler' ha· hesaplnrında k yıtlı !929 
lı:-larnıttır Projeler meclisin yıh eonuna kr.dar o an mu-

'1d oldukları encümenlerine emelelcrdeo do§nn bir lu un 
•erllmtıtır. borçtarın ne sur tie t rktn 
I Encümenlerde bu1unan baı- edileceği hakkınd k, nun 
ıc~ Projeler ıunl rdır: projeıt, il r ciye Vekaleti 

· ri ldi. 

Adliye encümeninde: teıt<ııatı kanunun ett kanun 
A.dl ad- projesi vardır Bundan b.ıt· 

1 
iye cncümenfnde, 

uş ar gi i öte küçük 
1 

H 'il, 
Nevs orkto, Roben Grov 

ndmdo bet y ıında bir tuz 
çocuğu, ku§lı:ırın sesini mü 
kemmelen t khd fJtroektedır. 
Hem de dudaklarını hiç kı· 
mıld tmad n .. 

A11nesi babaıı, bu harlkQ\· 
ada yavruyu Hol!fvuda göa· 
dermlı'erdlr. Küçük kız 

o r da huı:uıi bir kur takip 
edecek, e.onr t b i s nema 
flrnıalerından birine cogejo 
<:dalecebUr. 

lfk olup 30 ağuıton 937 t a 
rlbinde imz l nmıı olan an· 
la§manın tasdU.tne dair l:a
nun projul; vasıtıun: vergl-

ly ka encü mende dört ·a . e lJl - nteılplerlnln izinleri 
~t nun teklifiyle tezkereler, 

Vazıfeden ayrılma ve de 
•, ı takrlrler ve muhtelif evrak tn arı hak undaki kaoun 
~ro· b ~esi, devlet hazneıl aley 

1
1ne verilip katlle~en ilam· 
ltırı icraıına d lr kenun 
~tojesı, köy k.anununun ba· 

~1 maddelerinin değl§tlrllm 

vardır. 

Dahiliye encümeninde: 

ı ler kanun projesi; crtırma, 

1 eksıltme ve thııle kanununa 
ek kanun projesi ile üç ka· 
nun tekJtfı ve dört hüH1met 

, tezkeret1I vardır 

•I b h 'te u kanuna yeniden b zı 

D-shiltye eocümenfnde ey-
er, semer, hayvon kotumla
rının tevhtdı halilrındakı k • 
nun layih88ıle Dahiliye Ve
kaleti vilayet tetkflat ve va-1 

ztferJ hakktDde.kı kanun fa· 
b ÜkQrnler kanuna yeniden 

b ~tı hükümler konulması 
lldundakl kanun proje 1, ylha11, nüfus kanunu layiha· 

011 •ene lçlnd sahlbl çık.mı· ıı, polis vazife ve sıılahlyet 
t tı glrket ve müesseseler- anununa hır madde eklen 

mesıne dair kanun Jaylhaaı, 
arazi vergisi hakkındaki 1833 

Maarif ncümeoinde: 
Ma rıf eucümenlnde An 

k •rL\da k urulac k kon enatu 
var hakkınd'lkl kanun pro 
jeılyl , tik ve orta tedrisat 
muallimlerinin terfl ve tec · 
zlveleri hakkındaki kanunun 

16 mcı maddesinin d ğl~tl 
rllmeılne dııtr kanun projesi 
bir kanun tekllfJ ve bir hü· 
lı:umet tezkereıl vürdır. 

Maliye encümenindP.: 

fD ltOILI 

Bir Doktora Göre: 

t 
hi 

t 

Eseri Hepi izin Dört 
im-;;,sı ürk ar·- Ayak Yürümesi 
i Ol rak Altın Harf- Lazım. 

ler e Yazı ı 
Yarı resmi Dnes g zet 

ıl dl}"Or ki: 

"Türkiye Cumhuriyetinin 
bu on be~ 11enellk devresi, 
ıumulü itibariyle bütün me· 
denlyet dünyasının hayran· 
lığını ce'beden terlht ıslahat 
ile doludur. Atatürkün eseri 

bütiio Türk t rihlnde nurlu 
bir devre te kıl eder. 

Türkiye He eulıarCıtan 

arasındaki mün sebetler 
çok doıstanedlr iki memle· 
ltd sulh es rinde ve Bal 
he.alarm umum refahıoda 

umlmlyetle teırfki meıalde 
bulunmaktadır Türkiye, 
Bulgarlıtnom dostluk ve 

ademi tecavüz pahlı akdet· 
mit olduğu tik memleket
Ur. 

Tiirklye devlet adnmian
nın Sofyeya yaptıkları son ı 

ziyaret hu dostluğu her iki 
mlllt>Un ve sulh eıerloln ne· 
finl kuvvetlendlrmlttlr. Bu 
gün Balkan hiık ümetlerl t · 
rafından tnklp edilen ldya· 
setli siyaset sayeelode Av 

rupamn bu çok nazik orl 

Berlln prof eıörlerlnden bt · 

al cak ı • rl diyor ki: 

raman müc deleslnl uzun 
uzadıya anlatmaktadır. 

Aynı gazete, ıkl baıve· 

killerden ndre To~efln im· 
zaslle neıretliğf baımakale

ılade göyle yazıyor: 
"Atetürkün fmsası Tilrk 

tarihinde ebedi olarak altın 
harflerle yazılı luılacoktır. 
Çünkü bu adı taııyan adam 
en buhranlı anlarda yalnız 

memleketinin ıeref ve na. 
muı;unu lıurtarmakla kal 
mamıa nl&beten çok k11a bir 

devrede memleketini yük

ıeltmif ve mtlleUni umumi 
teral,kJ yolunda llerletmtıtlr 

Atatürk tarihtn yılmaz ula· 
hatçılarından biridir. Atatürk 

f"&kl hürafelerle yııoamıı ol· 
an rej •mi gömmekte es la 

tereddü t etmedi Emsali gö 
rülmemlf ve f§ltllmemlt btr 

ceaaretle derin bir ıslahat 
ıtlsıleslnl ele almıı ve dünya 
yı hayrette bn kan enerji 
ve ıüratle tahakkuk ettiril. 

mittir. 

- Güneı banyoıu, açık 

bava kürO, bol ııık, denize 
girmek, çıplak ayak ıezmek. 
Bunlar beyhude ıeylerdlr. 

Bil' fıan ııhhntte olmak, uh· 
hatlı olm k isterse d~rt 

ayak üıtü yürümelidir. 
Ve doktor tez' nl §öyle 

izah ediyor: 
- lkı n yak üıtü yürümek 

hem mantıksız, hem de 
çirkin bir adettir lkı ayak 
üstü yürürkc>n göğde adele• 
lerlne hılkatın yükletmedlil 
bir yükü yüklemi§ olu · 
yoruz Bu yüzden de mütead· 
dit hastalıklara, rtı ha hızlık· 
lara sebebiyet veriyoruz 

lik iosırnlar ıtbl, h yvno· 
lardnn örnek alıp yürümemiz 
lazımdır. 

FJlvakt la111ıolar aaırlar

doaberf iki ayak üttü yü· 
rümeğc alıı mıt 1uoır. Fakat 
her ne bo hasına oluna ol
ıuo bu adeti yenmeli .... 
eünde hıç dcğılıe yirrnı da
kika dört ayak üıtü yürü 

melidir. 

dekı depozito akçelerinin 

Qı'hal i belediyelere te\·dli 
~llltkındakl kanun prejeel, 
'dli evrakın post , t lgr f 
~e telefon idaresi va sıtaslle 
tebltğlne dalr k nuo projesi 
depozito ve manet sandığı 

sayılı kanunun bazı hüküm. 
lerlolo değlıttrllmes! hakkın 

da kanun 18.yihaur, y ngın · 

baı {itfaiye) lcanun lnylhuı, 
yollnrd ıeyrüscf erin tanzt 

teıısı hakkında kanun pro mi ve yolların muhafazası· 

Maliye encümeninde bu 
lunan kanun proje!erl ara 
sındc en mühhule:d ıunlor

dıı: Maliye memu lRrD lca -
nunu proje i, d hhi istihlak 
vcrghıi b!'lkkındaki 1718 nu· 
marnlı kanunu değ:vuren 

2414 sayılı kanunla 1718 
nuaı rnlı l< nuo mfüı:cyyel 
24 ,s e yılı kanunun değl§tl 
rılrneılne datr projı-, evlen 
me l§lerlnde !rnllanılan e'V 
rak h kkındakt kanuu pro 
jesi, memnu mıntakııl&rdo 

yapılan lsU lak bedellerlnln 
tediyesi hakkınd ki 1744 ı · 

yıl, kanunun üçüocü madde 

sinin tadiline dafr kanun 
projesi, d vlet dem ryoU rı 

ve Umanlnrı fflctme umum 
müdürlüğü memurları hak 
kındaki 2454 ve 2904 sayı 
lı lcenunl ra bazı madd ler 
eklenmesine ve bı:.zı madde· 
lerin değıotldlme ine dair 
olan kanun projelerlle selllZ 
hükümt>t tezkeresi vardır. 

ı sında gulhun ve huzurun 
bozulmesı tehlikeleri tama 
mile zati olmuıtur 

Hak•ki btr mucize yarat · 
mııtır Bu glln düny , Ata
türk t raf .odan o zaman 
tevcHül edtlmlı o1an ıeyln 
en Jnce teferruatına kadar 
dGıünlmüı bir devlet ve ıl 
yası::t planı idüğ!nt tealım 

etmi§ bu.unm ktadır . 

Ancuk dört ayak 
yürürken arka ayak 

üıtü 

üıUl 

yQrünürae h zımsızlık orta• 
dan lrnlkar ve hiç bir lnaan 

pandhll olmaz. 
jesı, tın, gümüf ve pla - mn temini h kkmdakl k nun 
tinden yapılan h~r nevi e§ 

hya damga vurulması mec· 
burıyetloe dair kanun pro 

Jesı tle diğer bazı laylhnlcr, 
tekllfler ve hültümct tezkc 
releri vordır . 

Büfce encümeninde: 
Bütce encümeninde bulu

ilan konun projeEI ıunııındn 

trı mühimleri ıunlardır: Dev· 
let Şürnsı konunu layiha11, 
kaçe.kçılıktan b ş.ka tnhissr 
•uçlarmdan doğan ps.ra ce 
ıalarından vaz geçebılmesi· 

tıe izin verilmesine dair ka
nun projeli, devlet memur· 
lukları aylıklarının t vhıt ve 

t"adülüne dair kanunun ha 
ıı m ddelerlnln değlıtırllrne 
•loc ve bezı maddeler ek· 
lenrneslne d~ır k ouo layı 
hası, subay ve ıkeıi me· 
rtıurlarm &yhklerı hr.kkın 

d ı 1453 ve 2702 s yılı 
k nunlarm b zı maddt:l~rln 
de değltlklık )'opılm sma 
dair k nun 1 yıhı.&ı, yab n· 
cı memleketlerde hizmet et ' 

inekte ol o memur ve mÜB· 

tahdemlerJo maa~, ücret ve 
h&hslı tlarının tediye sureti 
h kkmdakl k nunda d g · 

tiklik y pılmasm dair ka · 
nun laylhaısı, devlet memur' 
ları ylıkl rının tevhit ve 
teadül üne d lr olen 1452 s · 
)·ıl. kanun bağlı 2 sayılı· 

Çetveldekl Mdli Müd f aa Ve
kaleti kar krnmı ma'ü!lerl
nın miktar ve maa§l rı de 
rccelerfnfn değlıttrılmeslne 

dair kanun projesi, arazi 
verglaı k nu unun 1 inci 
rnadd sine bir fı ra elden 
oıeslne dair olen kanun pro 
Jeıl, ordudan çık n le.cak 12 
Jaıınd n yukarı hayvanların 
köylü ve yet ıtlrlclye satıl · 
nıe.sın dnlr konun projesi, 
askeri fabrikalar tekaüt ve 
ınuav net sıındığı hcıkkınd · 
kı kanun projesi, aıkeri ve 
mülki tekaüt l· nununun 24 

layihaları vrndır. Bu proje-
1 rden beok11, B. lialıkı Kı

lıçoğlu (Muş) un, müftü adı 
om bnşlmamlığ çcvrHmesl 
hakkındaki kanun tekltftle 
iki hükümet tezkeresi ve 

Süleyman Sırrı lr öz ( Yoz · 

gad) ın, belediye vergi ve 
reıtmlerl kanununun 5 ve 
7 net maddelerinin tef sfriııe 
dair bir tekriri vardır . 

Divanı muhasebat encümeninde:ı 
Divanı aıuhasebat e~cü · 

menfode bir çok hes bı ke
ti laylheları vardır. Bunl r 

arasında Yüksel{ ziraat ens 
tltüeünün 934, taht!ılye um 
um müdürlüğünün 934, Kon 
y ovası ıulam tdarenlnhı 

934, Aok r §ehlr in nr mü· 
dürlüğünün 9:15, İnhisarlar 
umuro müdürlüğünün 935, 
posta, telgraf ve telefonun 
935, Vakıflar umum müdür· 
lüğü, havo yolları d~vlet İf 
letme ide.res., yülue. mü 
hendtı mektebinin 936 ve 

936 seoesı hali he11ııp k i.~u· 
DU projeleri vardır Bu11dan 
baıka encümen de on hü
ldımet tczkeresı bulunmak 
tadır. 

Gü nrük 
cümcn&nde 
lar umum 

ve tuhlearlnr en 

yelmz İohls r
müdürlüğü me · 

murlarının ücret ve derec le 
rl hakkıodakt kenuo pı ojesa 
vardır. 

iktisat encümeninde: 
iktisat encümeninde bulu· 

nan lt nun projeleri ura ın · 
da en mühiıolerl §Unlnrdır: 

Memleketten çıkacak veya 
memlekete girecek üretme 
voBlt larınm y sak edilmesi 
ve yas &darın y bancı mem· 
leketlerln yanak maddelertle 
değl~tirilmeılne d lr kanun 
proj ol, l'ürkıye Almanya 

ticaret anlr.emasıoa zeyl ol· 
an itilafın t sdikl hakkında 

konun projeıl, Türkiye tle 
Alm oy ere sınd ki müba-

1 dele} ... , ve tedtyata müteal· 

illl Müdataa, afıa, Zıra~t · 
encümeninde: 

Milli Müdafaa encümenin· 
de tedldk edllece olau şu 

ihl k oun projesi vısrdır. 

Emerber ve seyh; erleri hak 
km da ki J 600 • yı ı k nuo 

k kanuo liylh sı ve ihtıyat 1 

zabitler le lht yat ulu.ri me 
nıurl rı nnununun 4 ncü 
maddesinin değtştirilm si 
ha lnndakl kanun proj ıl .. 

E cümende, ordu deniz 
ve j 'lı1darm ııubaylurile me
murtan h kkındakl 912 sa.
yılı ke.ounun 4 ncü madde
sinin tefsirine d lr hükğmet 
tezkeresı de vardıT 

Naha encümeninde yalnız 

Z roat bankocının göodcrdiil 
h zne pcralarıncle.n poıta 

ücreti lmıp elıomıyacağınıo 

tef ıirl hak!.nndakt hüküm et 
tezkeresi bulunmaktadır. 

Ztraat ocümenlode, mah 
suldar ve yobani zeylin ağ 

çl rmın ftftlanması, zey· 
llo mahsullerinin iyllegtlrJl· 
mest h kkındakt kanun pro· 
jesiyle çiftçi mallıırının ko· 

runması h kkmdakl projeler I 
•ardır 

Zarla gazeteel neorettlği 

makaleler serisinde yeni 
Türklyenln Bü} ük K urucuau 

Atatürl< ün idaregl altında 

tabakLuk ettlrd.ği terakkı

lerhıf merh alelerini çizdikten \ 
&onra Tür iye "mlili misalun,, 
bütün umdeler ol fazltuıtle 

tahakkuk ettlrmfetlr d rnek· 
tedır . 

Müstakil Slovo gazeteaf 

Türk milletinin kurtuluıuna ı 
yeni Türktyenln lmrulu~unıı 

müncer olan Atatürlıün k h 1 

Yent Türklyeoln yakın 

komşusu, kendlslle ebedi 

olarak dost ieçlnmek iste 
dfğlmfz Türk milletine karıı ı 
samimi doılluk h!r.lerl besh 

1 
yen Bulgari r, Bü~ük Atatür 
ke ıeğlık ve af.ladet sevk ve 
tdare ettiği Türl milletine 
de her un 

dıle fz.,, 
rtan bir refah 

" 1 

sar 
ava 1 

1 

•• 
(Baot~rEıf ı lktncl sayfode) 

let Şürasıo do.va açmak 
müddetı her nevi munmele 
ve k r rlarıo nlikalıl ra 
usulu da lreılode tefhfm ve 
tebltğt tıuihtnden, yahut 
idari vaztfelerln ifası veal 

lesiyle vulı u bulan fuller 

h kkınd ter ya ittıla tarJ 
hloden itibaren hueusi k 

nunlarla müddet tayin edtl 
mıycn halierde 60 gündür. 

ld re heyetıeriyle aza 
aalihiyet ol haiz meretler 

den idari kaza yolu tle çı 
k n ararlar karıı Devlet 
Şurasıon temyizen nıüraca. 

at müddeti, huıuti k nun· 
lıula yrı müddet tftyln edil· 
memlt olan hallerde kar r 
larao tefbıın vey tebliğin 

den ıtlbaren 60 gündür. 
idari davaya me :ıu oi 

btlccek bir ror verilme l 

içln alakaiıların idari mer. 
etlere vuku bulacak rnüraca 
tıarı üzerine bir merc&le~ln 

en çok dört ay içinde bir 
karar ıuıho.z etmeleri lazım 

gelmektedir. Bu mnddet 
lçlode bir karar verılmezıe 
mürocaot reddedllmf§ s yı 

lac k ve bu halde alakah, 

dört ayın bltmeılnden eoo · 
ra Devlet Şurasına idari da-

va aç btlecektfr. 

Alakalılar tarafından lda· 
rl dava çılmadno önce, 
idari bir muamele veya ka
rarın knldmlmaıı, yahut 
cleğtftlrllmesl, mafevk idari 
mercilerden da va eçmak 

ıçlo mu yyen müddet fçln 
de ıntenebtlecektlr. 

r emylz için muayyen 
müddetin geçmesiyle temyiz 

hakln düıect::ktır. Şu k d r 

ki, t raflardan biri müddeti 
içinde temyiz eylediği tak· 
tirde, ııın oetfcelenmerılae 

kadar diğer tııraf müddet 
geçmit olmasa bile temyl 
zeo dava edebılecektlr. 

Dava arzuh lfnlo ve IU

tiklerloln birt:r nüıh 111, da 
va edılen t refa ve dava 
edtlen tarafın vereceği ce 
vep d davıscıy tebliğ edi· 
lecekttr. ikinci layihalar 
için de ayna muamele yapı. 

lac ktır. Dava edılen tara· 
fın verdiği ıkincl cevap li 
ylhıuında yeniden orta ya 
konulnıuı ve dav cının ce· 
vap vermeolnl icap ettire· 
cek huısuslar varsa, heyetçe 
vcrılecek karar üzerine ce· 
vap vermeı! tçln davacıya 

bir mühlet verilecektir. 
Tar flar, yapılac k tedbir-

lıte ılze btlhasaa hazım
aızlık çekip apaod ıttten kor
k nlar yepyeni, paraya pu · 

la bağh olmıyı'iD kolay btı 

tede.vi. 

lere karşı, tebliğ tarihinden 

ttlbaren on beı ııüo içinde ce· 
v&p vermeie mecburdurlar. 

Bu müddet taraf! rdan blrlnfn 
talebi ve heyetin ta11vlbt:rle 
veya resen heyetin ıöreceğt 
lüzum üzerine uzatılabtle

cckttr Ce•ap müddetleri 
ıçlnde taraflardan birinin 
cevap vermto olması, itin 
geclktlrllmeılne sebep teıktl 
etmlyecektlr . 

Tarafların lahylhaları 

ahndıhtan veya llyiha ver· 
mek için muayyen olan 
müddet geçtikten ıonra da. 
va evrakı mutaleaum bU· 
dırmek üzere müddeiumumi· 
llğe tevdi olunacaktır Mnd. 
delumurntllk dava bııkkıoda 
yozıh mutaleaaını btld rdlk
tcn ve baımuavfn, muavin 
veya mü1&zlmlerden bı rl ta
rafından dava evrakı hula

sa edildikten oorn do yada 
tedktkler yapılarak net ce 
h kkında hır rapor hazırlan· 
mak üzere azadan birine 
havale edecekUr. 

Raportör aza, ev.rak üze· 
rinde y pbfı tedkllderln ne 
Uceslnf, tarafların tddta ve 

menf aa tlerlnde ileri sürdük
i eri maddi v kıalarıo ve 
huıuet ıebeplerln huliıa11nı 

thtlva eden reporunu allka· 
h dava dairesine veya da · 
va d Crelerl umumi heyeti
ne btldheceklerdlr. 

Dava dairelerinden veya 
da•a daireleri umumi heye· 
tlode dav larıo ıarülmeıf ıı:

raaanda yeniden ibraz olunan 
evrak ve vealkalar evvelce 
bunların ıösterllmeılne im· 
kin olmadığına kanaat iaa
ııl olursa kabul ve diğer ta
rafa teblli edilecektir. 
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"Bir harp zamanıodft logll 
teren'n denİ~de yepac11ğ-;-• 
naklfyat deniz tayarelerlnden 
elbette bdyük yardımlar gö 

( recektlr. Onun için İngiltere~ 
deniz teyareclliiln~ çok mü

him ehemmiyet vermfttlr. 
Şimdiki halde 6 tane taya· 
re ana gemisi f aallyette olup , 
aynca bet tane.I de tezrah· 
tad1r. Tezılhtakllerde ık 

mal edlhnce,11 J ta yare re 
misine sahip olacak olan 
lngtltere, 6~ıar tayare ana 
gemileri olan Blrletlk A.me-

:rıka ve Japonyadan bu sa· 
hada iki misli kuvvetli ola. 

~caktır. Buaa bir de timdi 
hizmette olan bir deniz ta 
yarelerl ana gemisini de ill
ve etmek lazımdır. Bundan 
baıka, tekmil muharebe zır· 
hlara ve büyük krovazörler 
katapult ta fareleriyle teçhiz 
edıleceklerdlr. 

Btr harp olunca, Brttan
yanın deniz nakltyatıoı ko
ruma iti, naaal bir dava ile 
alakalıdır? 

lsveçten eelen demir cev 
heri, Hollanda ve Danimar
kadan ıettrllen zirai mah · 
suller müstesna, ehemmiyeti!) 
haiz olan tekmil ithalat, lo
ııltereye garpten ıelmekte
dır. Kanada ve Bırleıık 

Amerika tle olan ıtmall Ok· 
yanas münakalatı bir yana 
bırakılırsa, Brltanyaya aıldfp 

•elea L•apurlar, Fransanın 
tlmal sahilleriyle Blskaya 
körfezinden ve lapaayanın 
tlmall ıarblslndea bir yıjın 
halinde ıeçmektedtrler. Ti
caret gemileri, Kap dö Fı. 

Diller açıklarından farbi 
Hindistan ve Panamaya var
maktadırlar. 

Geri kalan münakalitın 

blyük bir kısmı, Portekiz 
sahillerini takip etmektedir. 

Bu ttlbarla, bir harp olun· 
ca, Fransa, ispanya Ye Por 
tekiz Brltanya ticaretini 
doirudan .iofruya tehdit 
edlt edebtlecefl iç memle 
kettlr. Brltanya, Fransa ve 
Porteklzle müttefiktir, Her 
iki devlet kendi ıömürıele
rlnl mOdafaa edebilmek lçın 

logılterentn yardımına mub
ta çtır. lıpanya ile olan mü. 

naaebettne ıellnce, oradaki 
dahili harp hltlnclye kadar 
mesele vazıh değlldtr. Maa· 
maf ıh, ispanya lngilterenln 
müttefiki olan devletlerin 
çevrJlmlt olduğundan, icabı· 
nda, denizlere bakim olan 
Brttanya donanması tara
fından abloka altına alına· 

bilir. ispanyaya ald olan 
Kanarya adaları, lngiltereye 
düımüı olan blc devletin 
elinde bulunacak oluna, 
atratejlk bakımdan çok bü-
yük bir ehemmiyeti haiz ola· 
cakhr. Porteklze ald olan 
Kapverdl adalarlyle Azor ve 
Madelra adaları da aynı 
ehemmlyettedtrler. 

Ticaret ltlerlnde Akdenl
zln rolQ fevkaladedir. Bu 
deniz, hem politika ve hem 
de askerlik bakımından in. 
giltere için çok ehemmiyet
lidir. Fakat, asıl seyrüsefer 
bakımından feda edtlemtye
cek bir denizdir ki, meıele
nlo ruhu da budur. 

Bu deniz, Brltanya tlca 
ret donanmasının en keatlrme 
yoludur, bu suretle hem va -
purdan hem de paradan ta· 
ıarruf etmek lmlcioı vardır . 

Maamafıh, farklıt olen rnü · 
nakalit, Afrikayı do\rıımak 

suretiyle de temin edlleblİtr. 
lngtlteredr, Akdf'ntz ltaiya· 
nın can damarıdır, fakat, 
lnglltere için sadece, bir kes 
Urme yoldur diye MuHoll · 
nlnln ileri sürdüjü fikre mu· 
kabil, deniliyor kt: Akdeniz, 
her ne kadar Brltanya Uca 
retl için kestirme bir yol lıe 
de, ıtratejlk bakımdan, im
paratorluğuoBbel kemiği ol
dujunu söylemek mubalağa
lı btr iddia değildir. 

Cihan harbinde, hareket 
üslerinden çok uzakta faa· 
liyette bulunan ve yarım 

düzüneJI ıeçmlyen denlzal. 
h ııemlsl, bu denizdeki mü. 

nakalatı hemen hemen im
kansız bir hale ıokmuıtur. 
Bundan dolayı, Britanya hü· 
kumetl harp planlarını ha. 
zırlarken, Akdeniz devlet. 
lertnden birinin laaaım ola. 
cağını ıöz önünde tutmak~ 

ve ticaret fılosunuo batka 
bir rota takip etmek zarun. 
da kalacaiını düıünmek za · 
ruretlndedir. 

Ancak Brltanya donanma· 
ıı için, asıl mesele ticaret 
filosunu korumak deflldtr. 
Onun lçln en ehemmiyetli 
dava Akdenlzt askeri bir ir
tibat yolu oltlrak müdafaa 
etmek ve kendine hasım 

olan bir Akdeniz devletini 
mağlup etmek makaadtyle 
Akdenlzde yapılacak muha
rebe meıeleıldlr. 

Tamamlyle askeri mahl· 
yeti haiz olan bu meıele, 

halyanın politika vaziyetini 
deitıttrmft olması, devletle
rin hepsinden bü)ük bir 
denizaltı ftloslyle kuvvet
li bir d o n a n m a v e 

hava ıılabına malık bulun
ması yüzünden bir parça 
müıkülleımtıtir. 

Fakat bir harp olunca, 
lnıllterenln, Akdenlzl bir U 

caret yolu olarak kullanmak
tan vaz ıeçmeal beklenebilir; 
Jikln, burasını ukeıi ba 
kımdın feda etmesi kati 
yen beklenemez. 

Evvell, lneıltercnln müt 
tdlld olan Franıa, Afrika 
dakl ıömürgelerlyle deniz 
lrttbahoı muhafaza etmek 
:ıorundadn; saniyen, icabın-

da ana "fatanda Yeya ıark· 
ta kutlanılabilmeal için, Brt 
tany• donanmasının Ak 
denizde bulunmau la 
zımdır. Harp gemilerinin he· 
men çoğaltmanın lmklm ol 
madığından Kap burnundan 
dolaımak, zaman kaybettt· 
recefl aılbl donanmayı da 
zaafa dOtürür; bundan baı · 
ka Brttanyanın kabloları Ak
deniz ve Mıaırdan geçmek· 
tedlr. Ayrıca M111r, lnallte. 
renin menf aah olduiu için 
müdafaa edilmek mecburi
yeti vardır. Ve nihayet, ln
gtltere, Avrupanın ıarkı ce· 
nubuncla ancak Akdentzdeo 
tesir edebilir 

Bu ıon nokta bilhassa te
barüz ettlrllmlye değeri olan 
bir meıeledlr 

Akdeniz kuvvetli bir do 
nanmays malık olan bir dev
let tçio ideal bir harp ıaha
ııdır. lngiltere, A vrupımın 
herhangi bir devletiyle har· 
bedene etıln, Akdeoız, btr 
çak devlet1erlyle birlikte, Br
ftanyanın donanması, ordu· 

T6RJtD1LI 
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ıN ıl E ıe hyo? 
ıu ve hava silahı için stra· 
tejtk çok b6yük ehemmiyet · 
tedlr. 

Bunun için lnglltere hem 
bizzat harp bakımından hem 
de mOnakalelerlnl emniyete 
almak ttlbarlyle deniz taya· 
reclllflne değer vermlıttr.,, 

Graf Pukler 
Harpte dütman cephesi 

gerisine, düıman memleke
tine tayare vaaıtaslle insan, 
malzeme vesaire indirmek 
çok yeni bir ıey değildir. 

Bılha11a Büyük barpte çar
pıtan büyük ordular bir çok 
yerlerde, bir çok defalar bu 
vasıtaya müracaat ederek 
düıman memleketine küçük 
tahrip kuvvetleri, caıuslar 
indlrmlılerdlr. Hatta bizde 
bile meıeli. Filistin cephe
sinde hazan lnrlliz, bazan 
Türk tayarelerl düıman cep· 
hHI aıerislnde yere inerek 
oralarda casuslar bırakırlar 

veyahut ta meseli su yoJları 
köprü vesaire gibi m6hlm 
ıeylerl tahrip ederlerdi. Bai· 
dat cephesinde 13.000 kiti 
lık bir İDıihz ordusu Kutu
lamara mevkUnde Türk or. 
dusu tarafından tamamile 
muhasara edildıj• zam n, 
lnıtlizler bu kuvvetlerıaın 
her türlü ihtiyaçlarını bava· 
dan tayarelerle ikmııle ça· 
lıımıılardı. 

Bü1ük Harpten senra her 
türlü harp salah Ye vasıtala

rında vuku• eelea terakki 
ve ınklıaf; tabla tile harbin 
se•k ve idaresi ve muhare
be usulleri üzerine de mü 
hlm teılrler yaptı. Bu me · 
yaada tayereler vaaıtaalle 

düıman memleketine ve düı· 
man cephesi aıerlslne büyü 
cek kuvvetler indirmek; bir 
çok_ büyük ordular tarafın 
dan yapılan muvaffakly tli 
tecrübelernen sonra, buıün 
artık her ordunua talimat-
namesinde yer almıı asri bir 
muharebe ıekli olııırak mey-

: dana çıktı 

Havadan tayare va11taslle 
kuvvet indirmek tkl ıekllde 
yapılabilir; Blrloclıl; tayya. 
re evveli yere iner, ondan 
sonra içindeki ku•vetl indi· 
rlr lkiıclıl: Tayıuenfn yere 
inmesine lüzum kalmadan 
havada kifl derecede alça· 
lır ve hu unada içindeki 

insan Ye malzemeyi para· 

tütler v 11taslle istenen ye. 
re atar. 

Bu uıullerin her lklıtde, 
öyle uzaktan zannedlldlil 

kadar kolay deilldır, her 
ikisinde de bir çok ıüçlOk· 

ler vardır. 

Bir defa ıunu iyice bil
mek lazım ıellr ki, her i ı 

usul için de biiyük ve içeri 

sine çok insan ve malzeme 

alan, hususi tertibatı olan 

tayarelerln mevcudiyeti li · 

zamdır. Yoksa her tayare ile 

haYadan kuvvet taıanamaz. 

Şımdlye kadar İngiltere, Fr

ansa, Almanya, Sovyet Ruı

ya, Amerika ordularında ya· 

palan tecrübelere ıöre; bu 

hususta en elveriılı olan ta

yareler. içerisine 12.Jo kiti 

olan tayarelerdir. Mese i 

Fransızların (Potez 650) ti

pindeki bir ta1ue; bütün 

silahları ve teçhizatı 

le birhkte 12 piyade nefe · 

rınl içerisine ıOOO kilometre 

mesafeye kadar ıötürebllir. 

Heomen bir çok ordularda 

bu cını tayarelerden epey · 

ce vardır. Daha bü1ük olan 

ve içerisine 40 nefer alan 

ta yareler; bir d fa da bir 

t kım kuvvetinde piyade 

taııyabilirler, Fakat bu ıibl 

tayarelerln mevcudu; en 
büyüt ordularda bile çok 

mahduttur. 

Bôyle yüklü ve büyük ta

yarelerdenı:r mürekkep müte 
addlt fılolerın düımanın gö 

züne ve ateşine uirama 
dan düşm n ce p besi 
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Hududu: 
Doğu Abdullah 
oğlu Mehmet, ba 
tm Kocntaı, poy 
rozı Hüseyin, kıb
leııl bayır. 

Doğu Süleyman 
oğlu Must fa , bn-
t111 yol, poyrazı 

Helll, kıblesi Ber
gama yolu. 

Hudut ve bulund11klara yerler yukarıda yBzılı ıkı tar 
l dan (1) numarada gösterilen kıııını Knraçepl§ köyünden 
Hüseyin oğlu Hacı lsmailden 40 sene evvel ve (2) nu 
marada aöaterllen parçayı da yine aynı köyden demirci 
Abdullah ojlu Süleymandan 35 tene evvei haricen 8llhD 

almak suretıle Okçular köyünden Mustafa oflu Halil Ôz
demlrJo mezkür tarlhlerdeoberi senetsiz ve nizasız tasarru· 
fuoda bulunduğundan bahisle adı geçen Hali1 Özdemir t · 
rafıodan namına teıclli ve senet verilmcıl lstenllmekte o1-

duğundao bu cihetlerin t hkık ve tesblti için 10 teıdo ani 
- 938 güoü mah iline memur gönderilecektir. 1 irazı olan· 
larao bu müddet içinde yazı ile Balıkeılr Tapu ı;lcıl muha
fızlığına veya mahalline gelecek memura müracaat eyle 
melerl lüzumu ılan olunur. 

il 

3 IKINCITEŞRlrt 19P ,,_ 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ 
v. ~ 
~ Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ K apita/: 100/)00,000 Tiirk Lirası fa 
,,;. Yurd içinde 261 Şube Ve /Jjans ~ 
: Düny•nın Her Taraf!nda Muhabirler :; 
1lıJ. Her türUi zirai tkrııızlftr · diğer btlcümle banka ıııır ~ 
1IJ. ameleri büyük ıubelerinde klrelı" kHolar. ~ 

lhbar11ız t earruf ve kumbara hesBplarında ikra· ~ 
'li mi yeler. ~ 

ikramiyenin lıziafl: ~ Ihramiyt: 
ADEDi 

1 
10 
25 
:m 
40 

Mlkiarl: 

LiRA ~ 
ıuoo ıuoo ~ 
500 soo ,; 
2so 2su ~ 
ıoo 1000 ~ 
50 1250 ~ 
'40 1200 r1: 

LiRA 

20 800 ~ 
108 6UUO ~ 
Bu lkramlytltr htr uç agda lllr olmak üzere se· -; 

"' ntdt d6rl defa bu miktar uzuinden kura flt danıtı· -;, 
" lacaktır. i lk ktşidt 1 Eglul 938 dedir. ~ 

·---~~~--·····~··········· 
Belediye Riyasetiııden: 

Zahire hali iç inde 176, 177, J 78, 179 numaralı dük· 
kanlar fcar verilmek. üzere müzayedeye çıkarılmııtar. 

İhaleai 9. ! 1-938 çarıamb güaü saat J 6 da beledtye 
encümeninde yapılacaktır. Tallplerln ve f zla malümat ıııl· 
mak iatlyenlerln belediyeye müracaatları ilan olunur. 

4-1 - 373 

Balıkesir ' ''<ıpıı Sicil 
i\'lııhafızlığından: 

Kö1ü: 
Kınıl· Yuvadere nam 

Yayl cık 

Cinsi: 
Tarla 

Hududu: 
Doğusu dere, ba· 
tm Sınan ve k..
men dere, poyraıı 
bayır, kıbleıl Ko
cata,. 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Kınık 
köyünden Mellin oğullarından Musa oğlu Altntn tasarru 
funda iken 325 tarihinde öhneıtle kızı Ayteye kaldığından 
bahlıle Ayte tarafından senet almak fıtendiğfnden tasarruf 
hakkı tahkik edilmek üzere 1 l teşrlnsanl 938 günü mahal· 
ltne memur gönderilecektir. lurazı olanların bu müddet 
fçinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahallıne 
gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu iliın olunur. 

Balıkesir 1~<ıpıı Sicil 
uhafızlığıııd<tn~ 

Köyü: 
Kınık 
Ertklı 

Mevkii: Ctnıi: 

Kömürcü bafları Tarla 
Hududu: 
Dolusu dere, ba" 
tıaı yine dere, 
poyrazı Alt Ça
vuı, kıblesi hen· 
dek. 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tula Kınık 
köyünden Koca Yusuf oğlu Abmedin tasarruf ve ztraatln· 
da iken 333 tarthınde ölmuıle yalnız kızı Fatmayn müo· 
hasır bulunduğundan bahisle namına senet almak istendi· 
~inden tasarruf h kkı tahkik edalmek üzere 15 teırınaani 

938 ıünü mahalline ntenrnr gönderilecektir. hırazı olanla
rın bu müddet tçlnde yazı ile Tapu Sıctl Muhafızlığına 
veya g'lecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ilin 
olunur. -Bcılıkesiı· rı~apt l ı il 

i t h<ıfız ığı il ı: 
Köyü: MevkU: 
Kınık Yaylacık 

Cınsf: 

Tarla 
Hududu: 
Doğusu dere, 
batısı Mut:t11fa, 
poyrazı Zeliha 
Akay, kıblesi 

Süleyman tar· 
iaaı. 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Kınık 
köyünden Velt oğullarından Süleyru n oğlu Alının ecda 
dından ıntlkaleo 50 seoedeoberl tuarruf ve zır atında ikeo 
325 tarihinde öldiiğü zaman mirasçı olartik t rk ettfil 
evlatları Veli ve Ayıe ve Süleyman, ar l&rındo aynı sene 
haricen yaptıkları taksimde bu tarla Veli htucıılne tahslı 
edtlmlt olduğundan bahtale Veli taraf andan teselli istentl· 
mekte oldutuodan tuarruf ıebebl tahkik edilmek üzere 
13 teırlnsanl 938 ııünü mahalline memur gönderilecektir. 
ltırnzı oh10ların bu müddet içinde yazı ile Tapu Sicil Mu· 
hafızhğana veya gelecek memura müracaat eyleme! rl lü
zumu ilin olunur. 

Sahıbt ve Be.ımuharrlrı: Hahkeslr Mebuıu H. KARAN 

Çık rım Genel Dl rektörü: FUAT BİL' AL 

Baaımyerı: Vilayet Mat't>aaeı Halıl·eıb 


