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·Hatay Müzakerelerine iştirak 

Edecek Olan Heyetimiz 
Cenevreye Hareket Etti. 
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~aşvekilNisanda A tina a GideceklDe izM ahedesindeki 
imzalanacak Olan Türk - Elen Anlaşmasının Bir Maddesine Göre; 

• 

İki Taraf Menfaatine Muvafık hal Çaresini Bulmak.Üzere 
.. -- - - - - _ _... 

VaziyetiY ide T pkik Ed ceki dir. 
.ı;u:.~-==c=~ 

Yunan Başvekili ve Romanya Hariciye fı üsteşarı memlakelleıine tünüyorlar. Yugoslav Başvekıli, 8. Stoyadinoviç 
yotda Bu'gaı 82şvekHi va Hariciye Nazır' Köse itanot~a görüştü. 

Ankua, 1 (A A.) Yu 
nan Baıvekili ve Komanya 
Hariciye ~1üıteıarı dün ak 

ıam Ankaradan, Yoguslavya 
Baıvekıll de lıtanbuJdan ay· 
rılmıılardır 

Hariciye Vekilimiz· 
le Yunan baıvekilı arumda 
dOo An karada mevcut 
doitluk, bitaraflık uzlaıma 

ve hakem muahedeııle sa 
mimi anlaıma mlsakına 

Munzam bır mu~hede para· 

fe edılmiftlr. 
Muahede, Baıvekllınıiztn 

llieanda Metnl.sıua indei zi 
Jareti esnasında Ati nada fm -

1.alanar.oktır Bu muahede mu

cibince, birini' sebepsiz le 

cavOr. takdu ınde dığer taraf 
bitaraf kalıııcak ve lüı.u 
rnunda ıilihto l<endl arazi 
ıılnden atker. mühimmat ve 

fevar.ım ge .. irmiYPCektir. 
Muhascmc t&kdırındc dı· 

ier taraf vaziyete çare bul· 
rnak ıçin g'ayrd nrfedecek, 
harp bır emrıvakı olurııa 

lkt taraf menfaatme muva 

B. f:t lal /layar 

fal' halçıtr<'8ini butmek üze· 
re yeni~<'n vıni)•rH tf':dkik 
Pd ı> c • klerdir . iki larnf da 
kend memleketlerinde di 
ğer memlt>l<et rejim ve hü 
Hım tine muhalif teılcllat 
lara mÜKe.meha etmiyccek 

lerdir. 

Relgrad, 1 1 Radyo) 
Bir Atına gn:zeleıılnin yaz · 

dığınıı göre \Tlirkiye f aş 
vek'li B. Ce1AI B yarla, 111\
rlciyt Vekılı H Tcvfık nüı · 

tü Araı bir kaç ay ııonra 
L 

Atina ya gideceklerdir . 
Bu zlyarelle Türkiye ıle 

Yunanıstao arasında Türk 
Elen munzam nıuahede 

projesi tascfık edilf'Ct Ltir 
1 O Sene meriyet müddeti 

bulunacak olan bu muahede 
beş maddeden ibarettir. 

Belgrad, 1 (Radyo) Bol 
kan Antanta torlantaıına lf 

tırak eden Brııvektl Ye llo · 
ricıye Vek ıli Enine an Sto 

yadinovıç Bulgar Baıvtbilı 

Köıe İvanof tarafından Fıli · 
be ıstaıyonunda karıılanmıı 

tır 

iki Başvekil arıuındtt mü 

lakat yapılmııtn 

haly .. 
Avu~tuıya hu~uduna as.kar 

mi sevk ed .yoı1 

Cenevrede 
Hatay 
Görüş.meleri 

H. ı'mmcuı .Wen~mencio!ilu 

Ankua, 1 (A.A ) Ha-

rtctve Vekaleti Umuml Katibt 

Numan Menemencı otlunun 

refa&satindeki heyettml1 Ce· 

Tahditler K?Jldınhyor .. 
- -

lapoJyaya bir mukabele olmak üzere İngiltere, f ransa 
ve Ameri~a deniz murah~aslan Londrada toplanarak 

müzakerelerd~ ~utunacaklar. 
Loodra, 1 (A.A.) - Ôi· 

renildiğıne göre Fransa. la· 
giltere ve Amerlkamn deniz 
murahhasları toplanarak bu 
üç devleti 1936 tarihli de 
niz muahedeaıle teablt edil· 

mlı olan tahdtdJerden kur 
laracak olan maddenin tat
blktne karar vereceklerdir. 

Bu karar, To"yoouo mez· 

kur tehdidlere riayet et 
mekten imtina etmesi üze
rine ittıbaz edılecektar. 

Vaılngton, 1 < A .A ) 
P.ularnentonun deniz komlı· 
yoou toplantısına deniz 

müateıarı Charles Edlson, 

Amerıkanın lkt donanmaya 
mahk bulunması lüzumunda 
ısrar etmlıtlr. 

Mumaileyh bununla bera· 
ber bir Atlantik filoıu ibda· 
sıo\n bu arahk pek pabala
ya mal olacaiını itiraf et
mtıtır. 

Charlea E~iıoo, muahede
ledn kudılyetlne artık inan· 
madıiını ıöylemlı ve demtı· 
Ur ki: 

"Kanattme göre, Amerika 
bizzat kendlılal mGdaf aa el· 
mele hazarlanmahdır,. 

Polo ya Hariciye Na
zın Romaya Gidiyor .. 

---------
S3kiz mntta yapılacak o1an bu seych~tta B. Bek 

İtalyan ricahle görüşmeler buf unacak. 
V arıova, 1 (Radyo) -

Hariciye nazırı Kolonel Bek. 
8 marttan 1 l marta kadar 
Romada kelacakhr. Salibt
yattar mehaflller. Polonya -
Roma arasında yapılacak bu 

görüımelere ehemmiyet ve· 
rlyorl~r. Çünkü İtalyan mu 
rahhaıları arta t Ceoevrede 
ıörünmedlkJerl için Lehll
tan hariciye nazıra Romaya 

' giderek ltalyan rlcalile aö· 
rüıecektlr. Polonya, doıt 
luklar tesisi slyaeetlne bü
yük ehemmiyet vermekte 
ve Avrupada devletler gru
plarının, dıfer devletler üze. 
rinde tahakkümünü lıteme· 
mektedtr. ltalya hariciye na
zm Kont Çiyanonun Varıo · 

vayı ne vaktt ziyaret ede. 
ceft henüz belli defıldlr. 

Veni Senenin İlk Ayı ııda: 

Londre, 1 (Rndyo) - Avu& 

turya hududundan çekilmiı 

olıın İtalyan kıtaları, tekrar 
huduttaki yerlerıne ıevkedıl 

mitlerdir Avu11turyo haıve 

kılı Şu~nigın son beyancı

tındaki şiddet, huna Atf~ 

dilmektedır 

nevrede Hıııtsv hakkında M • 
cereyar. ~decek olan müu· acarıstanda Nazilere 

ti DışTica 
selme 

eYük-o z 
Var • • 

rn3 8 zin i~inci~ i ununda0.çen senliye göre it~alatta 
4 milyon hr artış var 

8aıvekalf!t lıtatııtih: Um 
l.lı:n Müdürlüğü l 9J8 senesi 
1 kıtıcıkanun .t)'ana aid dı~ 
ticaret iıtatiı;tıklednı tamam 
1•rnııtır Bu istatlııtıkler; dıt 
licaretımizın yeni ıenesınan 
ılk ayında da tam bir inkl 

tlf halinde olduRunu nlat · 
llıaktadır 

Hu 1938 ztn iklncikfınun
llrıda h ' geçen seneye göre at · 
alltta q mil}'on lira bir 

ıs.rtıı vardır. Bu itha lat arta : 
ıı, rneınl k 

e ette ıı hacminin 
Yenı teıi 1 
ıaf h 

1 
1 erin tam bır ınkı-

rn 1_ a inde olduğunu an1at 
""tadar ç- _ 

bilh · unku hu artış , 
a11a tn 1c· 1 ve I a ıne 1 e demir 
Çc lk A • 

\:•rp k lllarnu atında göze 
rna tadır 

8~rıenı 1 k. 
l" 

0
.. n 1 a ınd ithali-

•0re ihra 
ıtır . catı . ı ız dört kü 

lllılyoo lı 
taktltrıl ra fazladır Bu 

d ar, son u .. ç e ene ıçln -
ıu ıeyrı t k 

dir: a ıp etm 1şlcr -

1935 
lt'-al&~ •enenıra ilk aymdn 

~••ıa 6 tı24 ·~ 000; ıhra 

catıamz 9 . 1 ~5 000; 19.>7 se· 
nesınin a y nı ftyında uhalah 
mız 5 .~U2 UOO; ıhrdclltımız 

15 284 OUO \'C 1938 zın aynı 
ayında ıtha ılıhml7 9 J62.0ll0; 
ıhracatımız 13.454 OtıU lıra 

olmuotur 

Son ıki sanen:n io~alat 
mu~: yesesi: 

1937 ve 19~8 senelerinin 

ithalat rakamlara araıuıda 
mıkte r ftızlalığı olduğu ka 
dar. uevıler , balumırıdan da 
bir hususiyet göze çarpmak· 

tadır Yukarda da ı~tuet et· 
tığımiz gl bı, bu hususiyet, 
yena tesısler ve endür.tri c ep 
hesınden bilho &a mühım

dır 

19..ı7 de yün \·e kıl ıplik 
lere J 11 bıo; )9J8 d - 306 
bın; pı!nıuk ıplığlnf' 1937 de 
139 bin. 1938 de 5 40 bın, 

pomuklu n n•uc t l g3~ clt" 

855 bin, 1938 de bır mılyon; 

{ Sonu tklo<:ı 1&Jfada ) 

kerelere İfhr& k etmek üzere 

~~;u,. "k,am huekel--~·ı. KarşıŞiddetli Mücadele 

• 
1 

gili 
at 

K bir e i 
ı Yapıl 

de Ta
c k .. 

8. ~urçilin yenı ka~ineya gumesi muhtemeldir. Lord 
HalifaKs kabinede vazife almıyacak 

Berıin, 1 (Radyo) - Al· 
man gnzetelerı, lngıltere ha 
ricıye nazftretını kabul eden 
Lord Halıfaks hakkındıı uzun 
mnkalelt'r yazıyorlar 

Bu guetelf"r; Lord Hali 
faksın Almanye yı iyi anla 
dığmı ve lngıltere Almı'snyl\ 
müı.akerelerimn ha~1amRk 

ür.ere bulunduğu bir 7.ll 

manda, Lord Halıf akıan ha· 

rıcive nrı2 retlurlf! bulunmn 
sının , rnlh aç ı n bir ;.aman 

teşkil eyledlğıni ilave eylc

mektedir ler 

Roma, l (Radyo) ltal-

ya matbuatı, Lord Halifak

sın harıchıe nazardıne g el 

mesını iyi karşılamıştır 

l.ondra, 1 - llrtVas ııjan 
1 sı munabiri bildırıyor · 

Lord Hahfaks, haric:ye 

na:ıaretirıdt- az bir müddet 
ka lacak:tır Ye baıvekıl, Ede 

nln çekilıılnin doğurduğu 
hcyet".an yahıtaktan sonra 
kabinede yeni tadıliıt yap 
mağı derpı~ etmektedir. 

Lord Halif aksın haricıye 
nazaretlne tayini , logıl ı 7 

ltalyan müzakerelerlnırı mu 
vaffaklyf'lle uettcelenmeılne 

kadar :tamcın kazanmök için 
yapılnıışhr Böyle bir mu 

yaffalcıyet kabinenin mev 
kiini kuvvdlendırecel t ir . 

Dığer tahminlere göre, 
Churchıll kabineye girecek 

tir ve Chamberlainden 6on· 

ra en muhtemel baıvekil 

olaralc da Sır Thomaa lns 
kipin ısmi zikredilmektedir. 

Görlng barline ~ön~ü 
Varşoyııı, 1 (Radyo) - Av. 

partisi dün gece bitnııf, Ma 
rnoal Görinsr Berlıne hare 
ket •lıuiftlr 

Map~şlede bır çok kımseiii tnkif edildi. Hazi pro· 
pJğandası yıpan gizli bir mat~aa meydana çıkanldı 

Varıov , 1 (Radyo) -
Opera grevi devam etmek· 

tedir · Opera müdürü, açığı 
240 bin Zoah bulan büdce 

için t!\hsisat istemiştir . Halk 
grevcıleri seyretmektedir. 

Hudapeıte, 1 (A.A.) 
Macar zabıtası, birçok Na 

zllcri tevkif etmtıUr. Bazı 
re•mi Macar ıahsiyetleri 

hakkaoda tahrtki.mlz yazıları 
muhtevi riıaleler neıretrnit 

olan 15 kadar Nazı dün 

gızli bir matbaamn meydana 

çıkarılmasını müteakip tev

kıf edilmiıllr . Bunların fefi 

eskı hır komOotıttir. Binbaıı 
Szalass)' ıle arkadaılarından 

71 Nazi 22 ıubatta tevkif 
edllmiılerdi. Bunlar hallı 

polisın kontrolü altandadar
lar. 

Mılıi müdafaa için 600 

milyon pengoeslik bir iıttk 

raz akdedaleceil ıu ıuada 
muzır ıınsurlara karıı ahoan 
tedbirler banka mehafılfe· 
rinde memnunly~tle karıı 
lanıq11tar. 

•••••••••••••••••••••••••• 
i Küçük Habeılar i • • 
···•••ııı••················· Amerika mebuaan mecllıl 
ukerlak t ncümeni mubaaa · 

mat baılar baılamaz Cum· 
hurreiılne endüıtrlde ıef er 
berlik ilan etmek ıallbiye · 

tini veren lfıylbayt kabul 
etmiıttr . 

7~ Cenubi Af rtka Bırliit 

harbiye nazm, Pıron Guee 
nıtovrenda, ıöyledljt bir nu· 
tukta Cenubi Afrika birUil 

ntn önümüzdeki bet sene 
zar fında logiltereden beı 
yüz aııkeıi tayare alacafıoı 

bıldlrmiıtfr. * Sof ya cıvarJoda V akarel 
köyünde büyük bir radyo 
neırlyat merkezi yapılmııtır . 

Bu radyo merkezi Balkan 

larao en büyGk merkezi olup 
Hamburg, mOnih, radyolart 
kuvvetinde 100 kilovatlıktar . * Bulgar hiikumetlnln net 
rellifi bir beyannameye ıö 
re Bu lgarlıtan mebus seçi· 

mı 6 martta haıla~acak 
tar. 
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~AYFA l 
, t • n e as ır = 

Ta rihi Tetkikler: 

Ayv alı T i h i 
YAZAN: Ken1al Özer 

Dttlw evvrl. yine bil stitmı- dost ne münnıebatm ve 
lardu Aı,v lLk l·ırılıiı i ya- ba:zıları Ja. ( 1770) tarihmde 
zc..n 8. Kı·mul Ö:ı:rın bugıin Çt>fmPde \•ukua g,.Jen meı 
d~ll itıbareıı bu yıı:ıl mna hur denıı muhllrebeıinin 
tk o'la.ı buu l"dk,klerfoi s rgüuıtile dlôl<ade.r '"'bep 
n~şr~dLyoru:.: v~ teelral atfedıyorlar . 

1 Mevıuk rivayetlere naza · 
{Ay•ahk tarıhı) ıtdh eıe · ran: Ç .. ırre m bftreb.-i bah 

ramde: ve (A9valıjın leslııl rlyeı•nde Ruılar tarafuıdan 
·az111oda; tEolyan) denilen nıeRIOp edilen Türk don11n 

Kavahden bahsedilirken zık· mrıınnın yQlue~• ıOtbeh hır 
fi geçen (Eolvan} veyahut bahrıJe :zabUı k11ra t rıktlf! 

.(Eol) Jar b"kkındaki tedkt · avvalılctan IJf'Çtvordu Bu 

katımı yaz•yorum: zabit o ~Amcn kt>ndi çıftlt 

(l::ol) •e (ion) bu ıkl ka· fınde ikanıf"t etnu&lte t-ıu 
vtm; aslen Yunan kavı mi • lunmuı olan (E" onomüs) ta 
rlndendır. Müverrıhler bu tkı rafmdan MhOk bir mısaftr 

kavim hakkınd1t fU mar'(i· perverlıae ve ço" ip bir 
'1J•t• verıvorlar; müzaheret ve him veye 

(Eoller ); Eol. J6plter zade· ma::ıhar oldu. Bu ff'vka 6.ie 
dır ROzıir ftlüdQrQ o·up cnııafırpenerlıfe nı•zh,.r ol 
r .. tpari adalarından lathom· an bu zat zı.maDln 1t6 ter 
boh adaııoda otururlardı. Cfllff mOsaıt bir ıırnda d 

Yıne bu natndakl (Hele. E•ono·nüaa) mınn~ttarltlın 
noz) l&rın baba 11 ıayıl•n, k1trıılıiını verecefınl v1tdeıtı. 

(Heıen) tn otlu babaaından Dedıjımtz o mQaelt ıünler. 
me•rus memlrltt>t!erf: (Ado o muktedir Zkblt fçın ç -
rıı), tElrıtoı) ile taktım ey · buk lnf ilk ey1t!dl ve "en 

ledıklerınde (Eol~) Tııalya dtaı ııultanın b6yük ıtlmat 
kıtaaı lnbet etmıı ve bılA •e emnlyellnı kazıınan ve 
bara bu kıta ıükkAntn•i Türkıye b61' tiınet nde pek 
( Eolıı l deomtıtır. Fakat t.üyuk hır tkttdar eahıbi ol 
Eoller ıonralara Anaya hıc· an b!r P"f payer.ıoe ırtak 
ret ederei Baba Kaleıınden, etti a.,. Hncağı •e ha•• iılne Yine mev•uk rnavetlere 
kadar ve bu bavaltdeki me· nazaran. Türkıyenı.. bu bü 
.vakı l lfial ve bu suretle on yük reçü ü; bctb•i mubarebt-
ıkt ıehırde •baret bir ıda- lerde göıterdıii iktidar Jl 

reı hükumete malık olrrıuı- keııbt öhret etml ve gazi tar •e kablelmtl t (l 124) finvanına kazanmıı (ı-\mıral 

hrtblnde Mıdtlhyi payataht He11an Paıa) •clt ( 1) 

ittıhaz etmıılerdır . Ekonomo , öy.e hüyuk •>ıt 

l lon ) tıe; Jüpiter zade ıiyui kuvvet ve oüf uz mev-
E1utosun oj'u olup Yuoan· kıtne yükseJnılf olan m sa· 

lıların ceddi aayılır. Namına f rının vuil u bulan daveti 
:oisbet edUmlı memleketlu; Ozerioe, veyahut mıuf mnın 
Fuçaılan Mıliıa kadar uza itgal etmekte bulunmuş ol 
nan Sakız, Sıaam adalare da duju nıevkıio ehemmı etini 
dahtl olmak ftzere ( 12) ıeh· haber alarak İstanbula azi 

rin ıttıf alundan mür"kk• met eyledi 
b1r ıdarel hüku-:n~t •dı Son- ( Ekonomüa iıtımbulda 
ııdarı.; İzmu ehri de bu it paıa tarafından parlak bh 

t tf aka ahndı. ~unlar ev•eli ısUkbale naıl oldu. Ve pa 
Lıdya e ~oara, lran, .1a· ıa; evvele~ görnıüı o 1du - u 
kedonya Berıama. Roma mls11fırperverltl.. mukobil 

hükOmdarlenna mağlüp ol· 'E4'onomüıün) ne aıbı bir 
ular an.usu oldu unu sordu ve 

(lon) lar Yunao terakki- vatanperver ( Ekonomüs) 

)'.abtıuı miire~vici ve bir üı· kendi ıab11 i ·in fereğalt ne 
lubu mimarinin muctdı ıll· fatle hıçbır ,ev iıtrmedi 
yjlarlar, hHn e tllrlerl Yu· Ya!oız hem~~hrılf!rının miiıkıl 
nan İıaaıuodan ayrıdır .. vazıyf!tının tahflftn~ delfı 

il let etme fnl rır.tı ili Paıe: 

Ayvalık Rumlarına çok Ekonoırıüaün ıstirh.anuoı itaf 

büyük hız metler YDP n ey l~dı Eac ononı üs; n za me ıı 
(N ani Otmttrakeliı• Ek- nüfuz ıehıhl buluıı1r1uf olan 
onomils) adındaki btr rahip· (Salıf üz~ıklr doıtlrırı lMa v· 
ten bahsetmlı ve bu ada- ruyl'li, Pctr1ıki t de tr rık 
tmn; Ayvalık içi doiıudan ederek ( 1773 ) tarthınde 
doiruya ve baılı baııoa btr Ay•alıja. o zamanlar tçtn. 
mubtarayetı idare i temin pek harikulade ve pek kıy 
eden ve birçok tnfiaaadat ve metli demek olan v~ muh 

unttyazab m&hıuıevi bah§e 
tartyet idare tesi11ne kifıl 

..,..,., ____ . 

rORKDlLt .. 
t, •• • ' 

· ~ ~. 

• r.a e 
·Ne ic 
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• 
1 

-----
Kadır. ı öldüren ki Suclu da 9 • 
zar Seneye Mahkum Oıdular .. 

B fıtdıctA Bo nak H hce 
adııe maruf bır ı, d.nt ol 

dürmektf'n euç'u olanların 

aRır cezada devam f'tnukte 

olan muhak~me i dün neti 
celenmlıtır 

Suçlulard n mehkf'me rs 
ki zabtl kit•plerinden Veh 
bı ile akr basından HeHnıQ 
yazılı m· d faalöra dınlf'n 

m ıt 0 r . B laher mahk~me 

UEun bit miiukereden aon 

ra kararını bııd•rmiotir. He 
vt>tı hllome, mGdd .. unıucr11 

l:ğlence 

Yerındeki 
Kanlı kaga 

M t"rkeze baill U.pınar kö· 
yünde:n lsmail oğ u Al!, Alt 

oğlu Recr.p, M\lıtttf a oilu 
Fettah, Hasan oğlu Ahmet, 

Hdsan oglu Klmı ı . Mustafa 
oğlu ibralıim , Şeref, Satt , 
Ncc tit Rttmazı:tn oğlu Mu 

harrem, Muıtt fa oğ u Recep 

ve Bdlıkeauin f 1.mırler ma · 

hca1'e11ndf'n Mustafa ojlu Mu 
hetrrem, İ naati oğ u Oekır. 

t1alıkealrın Şeyhliıtfullah ma
haflesınden Halal İ >rahim 

oğlu Nuıııll adındaki kıoısf! 

ter, bu köye eötürdukleri' 

Havranın Yeni mahalle11ndcu 
1 lüıeyın luz• 2U yatlarında 

Ahye adaodakı kadınla eg ~ 

leoU yaptıkları esnada ar · 

larır.da 

lfahl 
avga 

lbrllhim 
çıkmıı, 

og 

lu Nec.uu bıçagını çeker~k 

Muatafıı ojh.a Kecebı i"ı ye· 
rındcn yarıılamıthr. Suç'u 

lar yakalaoıuak adhyeye 
verilmııler dır 

Sıı a~ taş.rkE n ya~alandı 
Turguth .. lu İsmail oghı 

Huanırı, Dınkçıler mahalle · 

sınde tüphelt bır vazıyette 

dolttfllğı ııörülmüe, yapılan 

ıuaıtırmada üzerınde dolu 
b1r taı>anca buıunerak mü 

sadere edılmıı ve hakkmd., 
kıınuni n1uameleye ba lao 
uuıtır . 

Biı taırruz 

Vali 
Bü rhan iyeden 
Geldi 

Bir gün önce 8(lrhaniveye 
gıden Vahmiz ' . Ethem Av· 
kut d\in avdet etrn ıtır. 

inhisar/ara 
Memur 
Alınacak 

lob urlar tdısresınin teıkı. 
latıod" eçık ve açııec tk otan 
muhak~m•t ıubelerı imtr ve 
mo:murtukıarı ıçın ımtıhan a 
memur ahuecaktar . 

İmt .hana ortamektt"p me· 
zunlarııe, hukuk mezunu 
olupta bakımlık yapmıı bu. 
luoanl r ve aditye mlf'glek 
mekteplerınden mezun o· 
duktan sonra icra memurlu
ğu, mQ tırnli l ı k , zabıt ki 
tıpliği gıbi vaz f el erde tat 
b1kat görmüı bulunanlar ka · 
bul ~dıl-ecek tir 

Müracaat müddetı bu 11yın 
hf'tı•ode nıhayet hulmakla 

dar 

Bir kadının 
Parasını 
Calanlar • 

K mçıllı kö •ünden Halil 
kızı Hdtace , çaroıda 
alı~ ''eriş ~derken iz· 

1 mirler mahafle5Jnde oturan 
Muııtafa ln:Gı ZeyneJJ ve Na 
zif kızı Fa ma ve oğ u İzzet 
tıuaf andan yanke ıcılık ure· 
tile on bet lira para•ı çalm-

t P I• ' mı ır. o.ı e yapııon ıt 

kay t üzerine suçlıı ·er 

den btr fermanı hünıayua bulunan bar takım ımtlyııza 
t b h l f h" K.aseplnr mafıai l eıılnde e. de eltffınl yazmıttım ı a ıey ıyen ermanı u-

ka l n ı la11 gı 1 çtılmnn 

par d ~hnmıftır 
m.•unun iıd•rı .. u ff ı. oturan 8ab Eıheol oö u 

Bu yazımda bu rahıbla bu :T " n .. m "" "._ e 
oldu. .. Hüıeyloio, Dınkçıter mah"l k/ d 

fermanı ne uret'e elde av , a 
dttitnl, btldtren müverrıh ~ 1) Ce:airll Hasan Hasa leıııodl'n Muııtata kızı Le 

-

İstasyon 
Ambarlarında 
Mua el 

Devlet Demiq 0111.ırı Umcm 
Müdürlüğü muhtelif cşle t ıne 
tstanonlMtoe bağla v~ mü
haı.ıı iple ıdflre olunfln arnbu. 

larm ınüstn kil mb rlarsıbl 
mu m le }apmalarll'ı ve 
cuu arteıt günlerinin utve 
huabında tam tatıl günleri 

ib. se\ ılma111nı tenıın et
mlıtır 

Müıı;tııkıl 

na katalan 
larder : 

ambarlar ııraat 

·•ta. yonlar fUI\ 

Balıkesir, Sivas, 8a ma

h•oe v~ Alıaucnk mharl 

rt 

lıtaıayonl11rıo baılı batına 
emri altında olm kl bu 

ber ambar •tletl rnuhaslpİe· 

re aördürü len tenzllli truıfe· 

lerın tatbık ıartluını hatz 
olan ıu lıtaayon arda muay
yen mesaı ıaatletiyle tatıl 

günlerinde miiatııkıl 31Dbar 

lıu gtb; muameleı fnpacak 
lardar. 

Bıleclk, Keraköy, Pol tlı, 

Kmkkale Yerköv. Çahkırı, 
Karabük, Fılyoı. Çata rszı. 

Manı ... Akhisar, Kırkağaç, 

Soma . Bandırml'l, ıebir ve 
ııar latasyonlareyJe, Turhal, 

Amaıya, Havza, Samı;un. 

Çerf&mha. Narh, Malatya, 
Maden, D•yerbakır. Elazığ, 

Karaman, Erf'ğh, U uluıla , 

Nığde, Tauuı, CcJ•han, Top· 
rakk le. Fevzıpa a , Addna. 
Afyon, u,,.k, Aıa rhir. ıt· 

lıhlı, Turgutlu. Ort11klar. S 
rayköy. Dın"r Eğ ardır, Ôde 
m I• Tıtrfl' ~öke., 8ıdttl'dur , 

' 1 parla , Ktsrııyalca. lzmır ke· 

m~rı. -~ ydıo . Nllzi U Denızlı, 
Selçuk, Bftytndtr, Mudany , 

~uraa. Erzurum i. taıyon 
lara 

Yarım günlük tatiller pe 
rakeode eıyauın teslim alan· 

me mühl"tı arıuına girerse 
tam günlük tatıller g bı llf 

zıve hesabından haraç tutu 
lacaklan tatıl günler inde 

gt'.lecek tnt>ıMjera, ıevri ~eri 

' Ye ~J·rf h i ftf ı. ı , ki ye ev -

ratdarı ela tatıldcn s..:>nra ge · 
kcek günün torıhı y ıo.zıla 

c.akttr. 

ışTic 

s 
(Baıtarah bariocı tıısyf dr.ıJ 

derı11r \ie çelik mau Üıf\tına 
1937 d e 9 18 hın iY38 de 
1.403 Lin uıakloelere 1937 
de 674 b n , if}38 d e 1 780 
bin. kar na lch ve yasatalara· 

na 19 7 de 23 1 btn 1938 
de 461 hın ltra v rilmlı -ol nusın? mamn evioı taıladığt iddıa 8 • k 

Joıj Sakkarinin tfadelerı ır lZl 
nl a ynen naklediyorum: K olunduğundan yakalenmı(I Ur. 

"Ekonomüs bu mtıhur ümesten afman ördek ve adhyey ver•lmı t•r açıra n lar Son iki enenin ihrıcat 
fumaoı ne •uret'e istihsal Y' kazlar 8 k k Kavekla l<o ündt-n lbıa 
edebildı? Bazıları; Etwnom(i- u ça çe mıs hım klZJ 15 yaı Artndaki muk yeses~: 
ıün bu munffakıyetf ken Çandır !st ıyoo men-: ru Gündoğan mahillleıin Hatıce, a)nı köyden Rama 3 
ıtlnın lıatanbulda yükıek ihunın evındeki kOm" t~n den H " lıl •brahlrn 

9 8 
in ılk cyında. bir ıene .. ı z~n oğ u Munır tarafmdao evJtnln ayna zamanına göre 

mevkıler ltıral eden rlcAli ei ita kazla, bır ordPğl ı· im oğ u Bedrett ı n ile 1 önü ma k çıra l rnı•tır L 
Y v müuım b r fork gösteren 

yaıivel deY etle vey bı ha • mııtır Yap lan t h ,ı . tta b .. 11 .. ı nd N 1 Ah M·· k k k 1 il al ... en urı o u u rı ın iZi açırma V8 8 • maddeı iz .tütündür Tütun 
a Türk donanma11 tercü. Çandır ÖyündPn Oınıar oi· met araıınd çıkan ğıı sındR I.< ndiı•ne \ard nı e dt n 937 d 2,700 ()QQ l ı nilık H 

aaanı olan (Ntkolao Mav lu Ormnn ve Mehmet oğlu kavguı i erlenıı.t ve Hali\ arkada~ı 1u t?Jfa oğlu Şev. tılmıthen 9 j 8 de bu cnikt8 r 
ruy ti) ve büvük bir rıilfuz Adihn bu vakad ft a~edar lbrahim bıçıak teıh•t etm f ket, Must&f oğlu Nıyazi ya· 5 520,000 ir1t yı bu lmuıtur 
aabıbl olan banıer (Petrakı) olduklau anlatılarak y ke olduğu dan yak l~n rak kalaomıtl r ve dltyeye ve Fmdık ı•taıeoda. azntmc vıır 

___ _ _ _ ıl_•_•_•_•~cu~t--bu_ı_u_n_m_u_ı:...__•ı_._., __ ••_o_m__:ıı~l-•_rd_•_' ______ __:_•=d=l=•r~e~y~•:__:•~e~ri=lm=lt=l=•r _ ___ _:r:il:m:i:'l:e~r:dl:r~---···~d11 937 ele 1 745 000 lira 
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Köy Ü}'e 

~ rilecek 
laklar 

-

Bnıbalı:~n R Celil ıayar. 
birkaç ay öncf! Ormaı Çıft· 
ltğıode toplanan Orta Ana
dolu köylüleriyle görifmüı 

ve köylült!rln dilekleri ara-
ındR bu unan pulluk -.~ su 

ni ııübr j 1 için darekt fler 
vermııtl . 

Ziraat Bakanlığı, bu dt 
rektıfler Gzerine çalıımtla 
rına baılamıf, koylülerimlıtn 

tarla11nı kuvYetlend1recek 
0 1an ıunl ıübre istihsali 
Oı:erlnde tetki lertnf ilerlet~ 
mııt•f 

Şımdlye ludar yapılan 
tetkıklerden altnan neUcele · 

rt- g6rf' O ta AnAdoluda. Or· 
t Anadolu lcövlüsGn6n g6b· 
re ihUyacmı karıılıyabilecek 
ıuni ve kimyevi bir ıübre 

fftbrtkaaı kurulacaktır. Fab
rıkanan bütün p 1inları ve 
ıstthsal lcudrttl t~!lbıt edıl 
mtı ve pfan1ar Zıraat Ba 
kıınlığırıa veıilmil!tır . HAber 
ft ldıRımıza gör~ SUl\İ, ktm· 
yevi gübre f abrtkAıı Kiitt b
vad" kurulacıtl.:tır 

Dığer taraftan Z•raat Ba · 
Jc.an l ıfı pulluk fabriluuı ü.r:e
rınJekı ça hşmalarmı da bi· 
tırm ttlr Fabri'4a sf'nede 
500 000 pulluk ımal edecek 
bır kudrette ol"cakhr. f .,b. 
rlkanın orman çiftl•i nde, 

devlrt ç·ftlıkleri itfetme ku
rumunun hal~n mevcut pul -

luk abrlkasanın gen•t'f'tll· 
me11i uretıyle test edılmcıf 
dütünü meUedır . 

Mevcut bulunan bu pulluk 

f brıkuı ıon günlerde köy 
kalkancnuı proğramımn tat 
bıktnd.. lüzumlu olr.ın pul 
lu'klar içın Zıral\t Hakanlığı 
ıle 5.ooo pullukluk bır an-
leıma yapmışlar G~ne ayn• 
fabrika Orta Anadolu mu· 

hacirler1 içtn tıkan genel 
dırektörlüğfi ıl e de 5 ,0 O 
pullukluk hır muka•ele im 
zalamıı bdunınahıadır. --Gelenler Gidenler. 

bar h4fta kadar önce y· 

valığa giden Hususi Muhaae· 
be Müdürü 8 . Raııt Seken 
d iz di1n geh uıtır . 

L - .. 

ar .. 
Jı İındı k aatılmııken, bunA 
muf.. a hil 938 de 1.413 000 
lfraya dü~mÜftÜr Kuıu u:r 
üm 643 btn lıradtın 821 bif'I 
lıray e. ça vdıu. darı vf!saJre 
602 n liradan 759 l:ifl 
l ırava. hn m d..,ri 320 bin il 
radan 39 l bın liraya vOluel· 
mıetır . 

Oıı tfcarctin baflıc1t mt-dl 
leketle ri itlbarıvfe tıtluiıfl 

eövledir: 
hhalit lhrAcat 

It hal'ı t 
1937 ıoss 

J 095 3 37.f 
3Stı 1 066 

f\U!:ya 3()3 1 01 5 
mPrıkl 474 l 105 

ltaly 5Cı 50 
Be lçika <ıl 264 
Çekoslovak 89 20 
• ı:d~ı • 109 4 

lhrarıı 

1937 ı935 
- _..1 

9 ato 6 s 
t8S ;3'l 
997 221 

ı 418 ı:ıil 
480 9r/J 
415 ~ 
272 1tıb 

'° 

.. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
14 

Bundan evvelki on vç nu· 

marah makalecie b"hıeUlil 
mtz ntıanlanmadan ıonra 

evlenmeden imtina eden ni 
ıanlıyı evlenmeğe tcbar için 1 

kanun dava hakkı vermt 
yor V c halli böyle hır tm 
Una vulcuunda tazminat "'e· 
rilmest tart kılınmıı i e bu 
tartı da mu•eber addetmiyor 
Nııanlftnma mahiyet itıba 
riyle ikı taraf ara11nda ev 
te-nme maksat ve gave11iyle 

bfrriza J•pılmıı hu'4ul&i bar 

aktd iıe de bu •"it borçlar 
kanunundaki ukudattan ha 
rtç ve ınf atle müuslıeıl 

hakkındaki ahlcAmt mahnı 
sa_ya tlbt bır aklddır B.nae 
naleyb bu akid ve muka· 
veleden dönmek <:ezayi btr 
oet ceyl intaç edemlytcf'AI 
gibi, bu baptftlrl mukaYeleye 
riayetle de mecbur tutmu · 

yor ve zurınındakl tazminat 
mukave!e ve ıuhna da hu· 
kuki bir kıvmt>l •ermiyor. 
'Sebebi lıe nfıanlanma akdi 
ileride vaki olecak lzdı•aç 
akdlnın mukaddf"meıi ve 
iki tarafın kuracağı aile yu· 
va11mn ilk temel taııdır. 

Bırl erkek. diğerı kedın 

olmak üzere beıka baıka 
1 

ai eden biri dığerine y bl!ın· 
cı bu1un110 iki ıe hsın ebedi· 
yen yeldijerlne rahta kalb 
ıle evliliğtn Üzerlerine yük~ 
lettıjt vazif eyı tf a ve mesut 
bir yuva ve bir aile ocaaı 

tes s ve lf"fkil edebtlmelerl 
için daha evveid'!'n bk oi · 
ıan akdi münasebctıyle biri. 
birmin bütün ahlak ve al 
varma ·ak•nt."n bılıp anlt\ 

wa!arm• ve ileride vaki ola 
cak izdivaçhın bekledikleri 
ıaa detl halfo hu u! bulup 
bulamıyacağını temine ma 
tuf bir akid olmaklıt akıl 

bal bu akdin bir takım ce 
l:ur ve tazyıkla tekemmül 

etmit ve binaenaleyh bır ta· 
rufın rıı:a ve muv fftkatı hi · 
lafında evlenmı:ağe idrnr ed 

Şöfer. 

- lıte geldik, 
Takıl karda 

kazarak durdu. 

dedı 

derin ıı:ler 

Sizl bekliyeyiın mi? 
Engin kırda ~ar lekuız 

hır beyazlıkta idi, çam aiııç 
lan ıki katlt ta~ bir evin 
önünde inf~ halinde uzanan 
bahçede, mnvtye yakın yeıll 
stlüetleuni yük elttvor!P.rdı 

Grane: 

Şüphe11ız dıyc cavttp 
v rdı Çok durmıyacağaz 

Çiğnedıfı tütünü, ~.arı 

İ<irletmel>ten endlıc lmt.k 

!lfzt .. , tüküren töfer: 

0~! Zamanınızı kul•a· 
nınız. Dedi . Küçük dostum 
bir polı•le evlenmek iizere 
benden ayrıldıiınden beri 
bır günümü bile kuda gt
çhrnedim 

Evde bir köpek hiddeti~ 
havlıvordu Azametli bir hız. 
metçi kapıyı ardına kadar 
•çlıiı eınade. Grane bakır 
tokmağı ik•nci defa çalm•k 
üzere ldl le"oç ctnslnden 
olan, köpek homurdandı ve 
onlara atılmak lıtedi 

8ny Vharton burada 
rnı? 

Kıını haber vereyim? 
A.ı;nı ••mand• . Vharlon 

dmft olmHı kanunun ve 
bi lha11l'I 23 cü mRddenin 
b1thft-ltlğl medeni hakların 

htimalindelcl hürriyet ve ıer· 
beaUyetl ıalıp ve lrnrulması 
ıle birçok refahü saadd bek 
lenecek olan aile u1o1asanı 

lcb r ve fkrah ıle teeııÜtün 
deo h içbir menfaat haaıl 

olamıyacafı aibi, bilikitı iki 

taraf arasındak i rabı\ai iz· 
dıvaç bir 2incırl eııtrf:t ha
hne gelir 

E•et huıcen görüp be 
ğf'ndift bir kız, veya bir t!r 
kekle evle-nmek keah ıle 
aralarında ha1•l olen nlf•n 
akdi dolayiıtyle ıörüıüp aw 
leıtılr.ları esnada bıri dlğe· 

rinin iffet ve namuıundan. 
veya feYkalade israf veya · 

hut yyeı ve kumarbaz ol 
maıandan ve ıefllaoe btr 
lıayat geçirmeıloden velb" 
111 ılertde kuracaklart miit 
terek heyaho meıudene ld 
ame edılemlyecefi kanaatı · 
na temin eden niıanlıyı nl · 
tanlama akn ve mukave 
letine riayete mecbur tu
tulması tamamen rubu ka· 
nuna muhalif ve mufaytr 
düıer. 

Bu bahıe dair olan kanu · 
nu medenının 83 cO mad· 
deılnin (evlenmeden im tına 
halinde tazminıııt vHilmul 

ıart kılmmıı iıe bu tart mu 
teber değıldır.) ıbareıııni ha 
vt olan akıncı fıkra11 !frnnun 
imtina eden ntıanlayı evlen 
meğe icbar için dava hakkı 

vermez> abareainl ıhtıva edeo 
bıriocl fıiuanm mütemmimi· 
dır . 

lklncı fıkraya gö e ııırt 
kıhnmıı olc111 tAzmuıatı ni 

ıaolılardttn hariç baıka bir 

tahıA deruhte etmit o u brle 
yın~ muteber dcgıldır Çün
kü nifl'lnlı t1:1zmin1:1t lcü r~ti 
ni deruhte eden üçüncü t h 
111 bu külfet ve yükt~n kur 
tumak için kt>rheo tzdlveca 
muvafakat etmlı a yıhr ki, -
hızmef çinin arka.ı1'Jda Körün 

dü . Arkasında bır spor ko5 
tümu ve cel<ctuıın &!tında 

deve vüoünden bir ıüveter 

vardı 

Hıçdt- dostça olmıyan hır 

edl\ ile: 
P~kala 1 dedı , d71 kım 

g~Urdı? 

Hi:r.:naet çi ~ve ~ırdi otur 
ma odaıaom ocağında bir 
odun ateıi pi\ı lıvordu. fak at 
Vharton onları ıçeri gır. 

mf! 'e rı tçın davet etmedi. 

Sıze bazı sualler ıor 

mağı arz• edtyon•m 
Bana telefon rri.-mez 

mi ınu? 

- Ahize}· ı kapeyavermek 

kolf'ly. 
Vharton: 
- Ne münasebet, dedi 

Beul eyi dınleyinlz, saçma 
larmıza kulak vermek niye 

tinde dejiltm 
Grane: 

Bu benım içın ayol 

ııey dt"di ben yalnız a mu
canızı lcuttaımağa çalıı•yo· 
rum Eğer btrk~ ç suale ce 
vop verroeğe tnhamnıül et
m emek ıçtn kif ı <lertcede 
ona karıı sevıt be .. Jemiyor
nnı7, bu ılze aittir 

Vharton, r·la kepının lok 
matıDda ve • tereddll aa 

rôRKDh.1 
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bu da e•lenmeoln ruh ve 
esuındski hikmet~ münt\fl 
dir. Buraya kadar eerd ve 
beyan cdtlen erbeatii hare· 
kete karfı ıunu da 11nutmı 
•alım ki nitanhlık esnuında 
doğan çocufun Df'Aebinm 
bılmuhekeme te bit \'C tas· 
hıhi mümkün olabilt!Cf'ği gi 

bl, vadı izdivaçta tza 'ei bikir 
.kanuni ve ahlf )d bir ıuç ol· 
mftkla Türk ceza kanununun 
423 cü maddt!111 mucıbtnce 

altı aydan ıki e~ne-ye kad1ır 
haphı cezasına mabt..ümtydi 
müstelzimdir . Ve kanunu 
medeninin i§bu 83 cü mad· 
de&ıni taktp eden 84 ve 85 , 

ve 86 cı maddel-erlnl de "" 
zardan k&çırmamemız liı 
ızımd1r . 

S"yın okuyuculaum; mev 
zuu müult bu 'm,.kla uzun 
ıenelerdenberl kalbimde bu 
hmıuıa dair ıakladıiım ııcı 

bir noktayı n1tzann1zA ar:ı.et 
mekten lcendtnıt 1 m:adım 

Niıanlanme , evlenme, bo 
ı•nma ııbl her f~rdl al 
kadar eden bu mühim ve 

hatta ehem olen key · 

ft yet k&nur.u medeninin net 
rlnden mulc.-ddem hemen 
hemen keyfi bir ıelcilde ıa· 
ktm blr adet. ır1 antıfa ~·ğ 

mıyan küflü btr zl,,niyet 
alıında güzeran etmekte ve 
kurulacak otan ve kuru lmuf 
buluorın bu yu\'8da birçok 
yılanlar, ,,krepler huıl ol? 
rak tüyl erı 6rpetmelıte idi 

Meıela. hiç görfıp anlama 
dığı ye ahvali umumıye ve 
huıoıiyuıoden zHre kadar 

haberdar olmAdığı bir in%, 
veya bir erkek ile sn f ana 
ve babuınm emir ve hstır 

lan ah1nda nifAnlanmıı ve 
bir dcftıc ı lc olıun tüı.ünü 

görüp sözünü it\tmed~n ev 
lenmıı olan iki genç ve iki 
müıterek ha~ Bl ar8'ada~ınm 

bu evlerıme neticesıa:ıd~ y~ k 
dfğera tle anlaıaınamaları 

yüzünden ne tıcı felaketler 
doğardı . Güya din ve teıct 
tür buna mani hnlı . Hayu I 
llayır! Bu husust" dini hıç 

bir mani ve bir emir yok 
tur . Sarf cahilane bir idet 

~e köhne bfr zihniyettir 
Hundan ba§ke Rhlı nH '~ 

bıkade kerhen evlenme ve 
kerhan boıanmada f\bth ve 
muteberdı Hntta rak8 ve 
latire tarz1uı da ctdrliyet ve 
••hhate tnkil8p ederdi. 

Çok defa vaki oln uıtur ki , 
ana ve babasının bin n.ü 
tkülitla bü\·ütüp lıeslediğl 

ve btıkbalde mesut edebil
mek iimldi ıle çahıhğı kızı 

na göz dıkf'n ve tıtemekle 

ke11di$ine mOnesıp olmndr 
gından vertlmtyt>ceğini anlr 
yan bir fllhll adi lıu kt%C8 

ğızı, yanında ıkl de ıerıki me
lineti ile yılan a una düı
müı kut yavrusu gıbi, çığır· 

ta çığırla dağa kaçırır ve 
her suretle liendini kurtart 
cı bir elden mahrum kalan 
bu lu:r , bir tnlnm tehdıt ıle 

akdi nt1c6hın ıeraitinden bu· 
lunan (tu kadar kuruı meh 
rl mueccel ve ıu kadar ku
ruı mt-hrı mileccel ile bana 
vardın mı •e yahut y lnız 
bana vardın mı) ıuahne lsar· 
fi tehdıt altında keıh.-n, ver· 
dım, crvabına orada hazır 

bulunftn iki aıkadaıımn ıa · 

hsdetl ile yapılan Akdın ııh
hatıne hükmedılı rdi Hatta 
mehrl muaccel \'e mü~ccel 
teıımiye edilmem11 olması da 
akdin ııhhahna gıtyri mües 
sir ve bu nolcsanhğın m•hri 
rrıil:lıle telifj•f mümlc On idt. 

Bu ıur" tle vaki tzdivaç ıle 
"•nunu ıneıienfntn nitanlan 
nı&, evlll'nme ve bopnma 
hakk1ndallt ahlıimının mu 
ka yeıeıini u ;•m okuyucula • 
ra terkederlm 

BoıanmBy3 geline•, bu
nun da böyle tehdıt ve h d

det v ~ ikrah ve ~aka terz · 
laun ın da sıhhata ınkıli.bı ıu· 
retı ile senelerce evvel ku · 
rulmuı bir aıle yuv"sının h•ç 
yoktan bir§ey ile yıkıhp harap 
o lma111 ve bır çok yevrul -
rın ortada kelmHı gibi acı 

bır felaket doğurduğu da de· 
fatla ıördüğüm hnkı~ı1t ıar 

dandır . Kerhen akıt ve kt'r · 
hen talakın ııhhat ve ede 
mt sıhhati beyn~ln.üçt~ htdm 
muhlt·l,fünfıh )'Bnı n.üçh hıt 

• == =..:sc 
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• • rünüyordu. -· Sant on btr buçukta , 

Nıhayet : dedı, bira~ ~rkt'n gelmfş, 

- Ne öğrenmeğt lıhyor · ö~ leye kadar takriben kuk 1 

ıuouz? de<lt dıtkika heklemfştim. Bolıton 

- Evvela Bayan Veat· geldığınde gıtmeğe hn:ır 

land iıe ıatnımiyetinlz.ln ne tanıyordum 

kadar olduğunu. Saat kaçta? 
Onu ıöyJe böyle tanı Ôğ eyi ı!d dakika ge

çiyordu . Bayan Brentinoya 
ö~le olduğunu ve artak bek 

lıyenıiyecejimi henüz •Ö~·le. 
miıUm . 

yordum. 
- Oüpmanları olup olma

dığını bılıyor muıunu2? 

Vh"rton baı•nı sall adı. 
. Ôıümünü ne zaman 

öirt n yet•ıtirdiniz? 
- Ve.tlanduı büroıunda 

bana bunu haber veren Bots · 
tondur . Tevlof edıldıği gOn 
Boba re.dneavü verm'§tlm ve 
Bolıton geldı ~t, cine~ eh ha . 
ber vet'diğl" esnada ben onu 
bekliyordum. 

- Voodbur büroda de 
i•I m•dı! 

Evet, fakat Vestland 
ile ıılm vardı 

lskoç av köpeğ i Granentn 
pı:.ntolonunu kokluyordu, fa . 
k&t poli hef ıyeıl kulaiını 
o1ctamak iıtedtğf zaman tld 
detle UZ "ı. klaıtı . 

Vıllıam alevler saçan 

12 Sene 
Yaşıyan 
Balık 

Dünyada. yaıadıkça in ki· 
t•f eden yegane hayvan: 
Almanların, Sonnenfııeh de 
dtklerr balıktır . Bu mah ak, 
doadu§u zaman, bir, bir bu· 
çuk kt lo eğırhğıorfa olur. 
Fakat bir ftZ büyümeie bat 
lada 1111, lnk•taf etttkçe eder 
ve nıhayet, muazzam bir 
fey olur On iki at!oe y 81, 

yabilmlı btr Sonnenfııebia, 
Altı bıo ton cesamet ıkttıap 
eltıği vakldır 

Hırsızlık 

Rekorları 

Otuz sene uyuyan turhrğı 
Nevyork ıehrinde bir cad · 

denın asfaltt tamir edilirken 
çukur bir yerde ö .ü ~anno 
lunan iki kurbafaya teıa · 

! düf olunmuıtur. ~urbaia\ar 
beı on dakika ıonra bayat 
eseri gôıtermeie baılayınca 
yolu tamir edenlerin nazarı 
dıkkatlni celbetmiı ve kur· 
bağalar ın ıklıi de bir libo 
ratuvara giitürü • müıtür . 

Yapılan tetkikat netice· 
aıod~ kurbaiaların bundan 
otuz aene evvel aıf altlanmıı 
olan yolun Altında kaldıkları 
ve ruıubeth bir tabaka 
olarak bır müddet yaıadık
tan ıonra uykuya daldık 

)drJ ve o vak ttenberl uJlsu 
1 halinde bJ.1luoduklen t~btt 

edil mittir 
Londrada tanzim edilen 

bir lstatıattje SÖre, Genede 1 

muhtellf Mrmleketler kata 
hırıızlarlle alelide hır1t:ılarm 
çaldıj• itan bir Qıtiyon ikt 

yüı. bin lnaU11 lir ııoa b8lil 
otuyor 

Avrupıda kır sporu 
.\vrupahlar.ın; karlı hava .. 

farda avcılık lJ&pmak -.e 
karlar Oıer•ndeo ıpor oyunla• 
rı terlıp etmek buıuıundald 
Uyadları ma lı1rndur. Bu tU· 
barla Avrupada bJıtOn aycı· 
ler, karlı havalarda .Çok ıe· 
vintrler 

Hırı zlıum çaldıkları l· 
tınlann yüzde altmııı ur 
raflara , yüzde 10·15 j ~a. 

'hnlnrıı ve mütebaki•• de ce 
nubi Afrakaya aatalmaktadır 

ler arasında ihtılfıf • ı o up, 
ıaltanat devri zanıanın ve 
her tevin tatbık u~hasındaki 
teıırtni düıünmek ıbtlyllcını 
bıle luuetmemest dolay 11yle 

knhen akit ve kerh~n te a 
kın sıhhah haklundakı lçtt 
hadr kabul ve mucıbince 

amel edllrnestnt emretmit 
olmakla ailP yuvaııında btn 
l lr çeııt fe aketler tevlidine 

meyden Yerdirmfttir Şaya · 

nı tlikrendır kı kanurıu me 
deni bu m~hzurları tamam~n 
kaldırrtH§, e11r ve 2eman1n 

ıhtiy cı ıle mütenasır bır 

hale gPtırmtıtir 

Düzeltme: 
Dünkü yazının ıondan ıktn · 

el ııatırındaki ( ffacız) tibıri 

(lfac.r) olacaktır. Düzeltiriz 

AVUKAT 
Kas11n Sami Paylı 
- Sonu Var 

Gran~ söze devftm etti: 

-· Canayet fl"cesine ge e · 
hm . Sacat on btrl ıki ara 
sand11 nerede bu'uodujunu 
zu bizt" sôyliyebihr misin iz? 

Vharton doğruldu 

- Lahavle . Sızı a\iks
dar eder mı? 

Çehresi aararmııtı . 
. . Şuphe lJ o•du umu mu 

ıö vlemek ıstıyoraunuL? 

Hayır. faka, ekil iti· 

bartl , herkeıio zunanını 
kullamıını kontrol ••tml"'ğe 
rnecburum 

- Bu çeııt bh ıu le ce 
vap vermektense asılmıı ol 
mtığı isterdım Bu, ancak 
beni alakadar eder 

Vıllıamı Greoeı bır ta 
rafa ıterek: 

- O nleyintzl dedi. Bir 
yerde degtldınlzıe . hemen 
ıöv!eyınlz, bunun bizim tçın 
klymetl ver 

Grane eöze devam etti 
Amuca zaden zf lcur 

tarmok iç•n tmkin11z olanı 

denlyorur. ve bunda muvaf · 
fak olmanın tek çare t ka 
tilt bulmaktır 

Eğer bir yerde- ldfnfzıe 
sizi sakin bırakaceiız. 

Bir bale dans8rü gibi, 

Bır hafta ev•el, BudapPf" 
tede meıhur ~ vcılardao dok· 
tor "Deıtnger., g .. ce y11rıım· 
dan ıonra ava çıkmak üae· 
re h.u.arlanmaia baılamıt ve 
fakat; köpeklerande ıördOiil 
harekeh•zıtk. dıkkat nazarı
nı celbetmit ve o ıece ıar· 
fıoazar eylemtıtır. 

Doktor. ava çıkamadığın· 
dan mütee11ir olarak yata• 
ğına gırmıı ve ıaba hleyın 

kallunca; ortahğ n, karlar 
altındİ\ oldufunu aörmOı. bir 
az ıonra de, o g_.ce ••• 
gıtmtı olan arkad.tılarandaa 

bir çoğunun dondufunu ha· 
ber almııtır Şu hidııe ile 
birkere deha ıabit olmuı· 

ıur ki, h11yvanlarda ve bıl · 

ka1aa köpeklerde hi11ikab· 
lelvulrn fazladır. 

Dolctor Deltngerin köpek· 
leri, hı1vanın bozulaceiını 

daha e\'Vel hı11etm•ıler ve 
bu sayede velinhnetlerinl 
muhakkak ölümdean &curtar· 
mıılardır 

ıüratıle btr ejaca brmandı 
köpek arkaııorlan tlddetle 
havladı 

Vharton polts haftyeılnf! 
hiddetle bakarak: 

Lihavle, dedt ıösüme 
inan ı mı~·orsunuz? 

Grane ıordu: 
Nf'!yP b ir enıhk aöre 

teltnı . 

Allahım! Ben .. 
Vharton aaabt bir ıurett~ 

bıy!Jını 11vazlıyordu 

Rob iyi bir cocuktur, 
onun elektrtkle 6\dOrülme· 
•inden tee11ür duvacajım 

Air buda'a gıbi hareket edt10 
rum, fakat •azifemi yapa· 
cağım O akıam nerede ba· 
lundujomu bılen birini 161 · 

termek iizere ıörmeie ,ıtdt 
yorum. 

Kapıyı ıtddetle açta. 
. Carter ! pardlıü mü Hız. 

metçi kalın bir parC:leıll ve 
kestane renıt bir ıepka tle 
eöründü. Vbartoo geylndl 
ve l&öpeli çafırdı 

Bır baıamak iizerlnde du 
rarak: 

Roıey 1 gel! . 

- Bu randev(l Vestland 
tle aaat keçta kuarlathıal Aılzel ateıe ar~u ile baln 

yordu 

1 bir ılncep avludan ıeçlyor 
du; kap~fl clrOnce. bGtOn 

Sizin tçlo bu t•ıebbOıte 

bulundujumu zannedıyor• 

sanız, yaruhyoraunuz. Bana 
kartı azıcık olıun sempati 
ıraıt•rmı1or rnu•vnus 

SOROYR ~ 
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Bu'gar Ord· 'SU Yükse~ Kumanda 
Heyti de Değişiklikler Vapı ! dı .. 

Eski Bulgar harbiye nan 

ra gener1ıl Lukofun tekaü· 
de sevklle bnılayan hareket 
devam etmektedir. Bu kerre 
harbı ve n8Zftrt'llnln kernrı ve 

lual Borısin tasvip ve tas· 

dıkiyle ordudan dört gene
ral; 12 miralay ve iki yüz
baıı tekaüde ıevkedllmftlir. 

Gazetelere göre tekaüde 
ıevkedilen generaller ıunler . 

dır: 

1 Sof ya garnizon ku-
mandana general Kodantin 
Zlatanof; 

2 - Erklnı harbiye! umu

miye reis muavini general 
Svetos ıav Popof; 

3 - Ordu müf ettıılerlnden 
general Potır Petrof; 

4 - J,ndarma kuvvetleri 

müfettitl ıeneral Georıi Pe· 
nef 

Bunların yerine yeni aıe 

neraller t'ayln edılmııtır. Ua-
11nda bu hi.dııeye dair tek 
bır ıahrlak bir f jklr ve mü· 

talla dermeyan edalmemek
tedır 

Eıkl Bulgar dıplomatların

dan ve ıazetecılerinden olup 
uzun mücidettenberl Lon 
drada bulunan Bulgar elçııi 
Goıpodın Sımon Radef 8r
nkıele nakledllmtıtır. Sözü 
geçf"D elçt vaktiyle Ankara · 
da da bulunmuıtur Bulıar 

pohtlk tarihine aıt değerlı 

eserleri vardır. Aı l en Make 

donyalıdar . 

Goıpodin Radefln yerine 
vakUle 8u1gar milli banka 
umum mü".fürlüğünde buluo 

mut olan Gospodln Nıkola 
Momçılof tayin olunauuıtur . 

Bu zal ıon zamanlarda Huf. 
garlılanm Cenevre elçiıl idi 

•o bon gu,, adını taııyan 

büyük bir endüıtri f ırmaın. 
Sofya civarında ki.ın Pav · 
lovoda modern bir ıuni ipek 

fabrlkuı kurmuıtur. Fahri 
ka, Bulgariıtanın ıuni ipek 
lhU;açlaranı karıılıyacak bir 
mükemmeliyettedir. Avrn 
pıuian en modern mBklne 
ler •e en yükıek teknlılyen· 

ler celbedilmlttlr . Firmanın , 
Parllteki bOyük fal--rıkalar . 

dan bazılarJyle münasebeti 
vardır Bu itibarla en ıon 

dHenlerl imal etmektedır 

"O bon gu,. Sof yada büyük 
bir satıı mağa2aaı açmııtır 

Gazeteler Bulgar ihttlil
cllerınden Vasıl Levskının 

idamımn yıldönümü müna 
ıebetıle bir Bulgar papazı 

tarafından ele vertlert:k 
Sofya Sancak mahkr.meaın 

ce idama mahlnlm edilen 
Lenkinin b11yah, ideah ve 
faaliyeti hakkındt\ mutad 
yazılarla doludur. 

Slovo gazetesi bu fırsat · 

tan istifade ederek Vutl 
LeVlki gıbi Bulgar iıtiklalı 

ujrunda canlarını feda eden 
"büyük,. lerln "vaıiyetleri,, 

tutulmadıtım ve milletın 

kötü bir partlzııınlıia u pa · 
rak yurdu niheyet 1913 ve 

19 '8 f eliketlerlyle kartı 

karııya getirdiğini; bugün 
olsun artık bu hadiselerden 
mütenebbih olmak gerekti· 
ilni yaz111aktadır , 

Mır . gazeteılnde de pro

f eıör Bohceh, Avaatefenos 
ve Berlin muahede lerınl ta 
hlll etmekte ve Berlinde Bul 
gar mllletlne karıı Ruıyanan 

maddi ve manevi bunca 
fedakarlıkluına ra ğnıen 

I 
yapılan baksızlıklan anlat. 
makta; Mı.kedonya va Trak 
yanın Osmanlılına; Dobri 
cenin Romenlere bırakıldı 

ğını ve Tunadan Balkanlara 
kadar olmı;k üzere küçük 
bir Uulgnr prenııığınhı ka 
bul edtldığ.nl; cerıuU Bul 
gariıtanın dn Rumell11 ıarki 
namı altında "Anayurttan 
kopa rıldıtını,. y azmn \t ta dır 

12 Şubat 1938 tarıhll Ti 
mes gazetesi Romanyada 
b"tlanan bir ha:zıne ve de · 
vamh bir surette düten bir 
ticare tle karıılaıan ve idare 
baıına geçirdıği yarı fatiıt 

hükumetin mebusan mtcli 
sinde olduğu gibi gelecek 
ıeçimlerde de mağlubiyetini 
muhakkak gören kral Ga· 
rolun yeniden bir milli itti 

hat kabineıi kurmak lüzu 
munu hi11ell•ilni, ve Goıa · 
oın lstlfaıının gerek Roman

yada, gere"•e komıu aranda 
beklenmedik bir hadııe ola 
rak te lakki edı l medıjınt , Go· 
gaoan batanda bulunduiu par 
tının adet bakımından z4y1f 
olduğunu , ıttıfaklarına aü 
vendıAI dıier partilerin ıae 

büsbütün -ıaaf içinde bucala
dıkl arını, bu vaziyet kar · 
1111nda Garolun 45 ıün ıü · 

ren bu tecrübeden vazgeç 
mealnm pek tabii olduğunu 
bu miiddet zarfmda yahudt 
aleyhtarlığını ve Almanya 
ve İtalya anlatma taraıtar 
lığını güden Goga hüküme · 
tinin hıçbır it bataramadıjı · 

oı, bilhaasa yabudi muhacir
lere kartı vazedılen tedbir · 
lerin demir muhafızlar tara 
fından tavaıye edilen ve na
zı Almanya11nda tatbik cdı · 

len usullere nazaran çok da· 
ha hafıf olmakla beraber 
büyük devletlerin nazılt.ane 

müdahalelerinden kurtula 
madı~anı ve Romanyada ye 
nl hükümetln iktidara gel 
meıile Almanyanın Romen 
dıt politıkuında bekledıği 

taha vvülü göremedıil gıbi 

ltalyanın da hayal ıukutu 
na ujrödıjıoı kaydettikten 

ıonra dıyor ki: 
"Goıanın sukutu logılte 

reyı politika aleminde bır 

müıkü den kurtarmııtır Bu 
nuola beraber kral dikta · 
törlüjüne muadıl olacak bir 
sistemin l ioı keyfıyetınin 

Romanyayı d.-mokrasl dev · 
letle" arasına sokacaiı ıek 
imde olan umumi fran11z 
kanaati logılterede bir az 

mantıkıız aörülmektedır.,. 

1 :..! Şubat 1938 tarih li Da
ily telegraph gazetesine gö 

re R o m a n y a d a kral 
Karolun teaiı ettiği ıabıi 

dıktatörlük ne derece fÜp· 
heyı calıp oluna o lsun Go· 
ga hükümetinın düımeaio · 

den dolayı logilterede hıç· 
bır teeuür hıucdılmemltlir . 

Pek tabıi olarak rlerlın ile 

Roma da kaybedılen hır nü · 

fuz fıraatı olmaıı itıbariylc 

bu hidıse teetsiirü mucip 

olmuıtur M~clıaın yüıde 

onundan deha az bir muza· 
herete dayanan Goga hükü 

meti bir taraftan daımi su 
rette kral G .. rolun preatlj ne 
iılinat ederken dığer taraf
tan meanleketin ekonornlk 

ve sosyal muvaz~nealnl boz 
makta idi. Bırçok sabık bat 
vekillet den Dı Ül~ft klul olan 
yeni kabine daha kati ve 
aııJ<lr bir kral diktatör · 
lüğüdür . Yeni kabine 
bütün partilerin muzzharet 
ine malak olduğu ıddıaeında 
değıldh; fakat bu kabineyi 
t~ıkıl eden politı kacılar 
arasanda kıymetli tecrGbe 
lere sahip klmaeler vardır. 

Romaoyadabi ıastları bılen 

insanlar kral Karolun po.i· 
kabıliyetıoden kolay kolay 
ıOphe ed~mezler Ramanya 
krala cedleri llohenıollern

lerin enerf ji ve azimleri !le 
birlıkte anneıi &lrahçe Ma 
rlnin entelektüel vuıflarına 
malak kuvvetlı bir ıabıAyettır 

Kral Kaıolun ceaaretl ve 
ve enerj ıl hürmetle kartı 

landıktan ıonra yine ıuraaı 

vardır ki aansür ve azmi 
idare gibi vaaıtalara daya 
nan yeni Romen r•Jımınln 

tam blr itimada mazhar 
o1auAı ıüpht 1 dır. 

Bu tarihli Yunan basını 

birtakım dahıli meaeleleı le 
ittıgal dmektedır. Pıoıa ıa 

zeteai, ıehrin ç6pleri hak
kında bir baımakale yaz· 
makta Ye bundan tıtıf ade 
edebıleçefinl tlerl ıürmek 

tedlr. 
Katlmerinl, çöp teneke · 

• lerloe ahlmakta olan na · 
meıru çocuklara dair aıa
tıdakl likonık fıkrayı yaz. 
maktadır . 

.. Atına ıokaklarında her 

gün metruk çocuklar bulun· 

maktadır. l1unları b ı rakan

ların bulunarak cezalandı 

rılmalarına imkin olmadığı 
aolaıılmııtır. Bu mesele nıü 
hım olduğu kadar da müı 

küldür 
MetrGk çocuk ların en ço· 

ğu namt:fıfa müoaaebel erin 
eseri, bır kıımı da fakir 
ailelerin yavrularıdır. 

Htnaenaleyh bu yavru 
cuklar, güneıi aördükten 
ıonra ıokak ortasında alı· 

iacak yerde daha evvel 
alınacak bar tedbir bu akı 
bete ujralıimHalar, daha 
ıyı o uıdu liugünlerde bu · 
nu 6oleyenler vardır; fak at 
bırtakım cahil ebeler, an· 
neleri de öbür dünyaya 
yollamaktadırlu . Çocukların 

akıbetı ııe ıokak ortHma 
atılmaktır. 

Bınaenaleyh bu ııı kanu 
na ııjdarmak, ve mutlak bir 

ketumiyet daareılnde 
bir ıe&ul Je yapmak 
doğru olmaz mı? ... 

fenni 
daha 

Vima gazetesı B Tatares 
kunun beyanatı hakkında 

ıunlara yazmaktadır: 

w 8ay Tatart!sko Homa oya· 

nan gerek küçük antant ge 
rekse Balkan mısakına ha· 
ğlı kal~c ,. ğını ve bunun Ro
men ıty.uasının anıı çizgile 
rlnı l eokil ellığlni u ç ı kça ııö 

ylemıttır Yeni Romen dış· 

bakam bundan daha sarıh 
ve berrak ıöı. söyliyemezdi. 

Etnıki gaz t-tea ı . Yunaniı 

tan ve Almanva b"f ıjı al· 
tında yazdıiı lakonik bir' 
fıkrada diyor ki: 

"Almanln r tüccar ve t ir 
ket memurlara mübadelesini 
teklif elmıılerdir Bundan 
de ha ilımane bir tekhf ya 

pılamazdı 

Hıer tki memleketin ihra 
cet emteası hakkında ıhtl· 

aaı sahibi tüccar ve memur · 
lBrın baıaracakları itler her 
halde büyük olacaktır. 

Pu mübadele aayeslnde 
iki memleketın m6nuebet · 
lerl ııkılaıacak, yekdıierinln 
ihUyaçlarırıı <İahıl iyi •tıh· 
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Balıkesir Ziraat 
Müdürlii.ğünden: 

Mülga Kepıüt zıraat mektebine ait ya111 ve çaJır tat 
lalar iki ıene müddetle icara veriltctğladen taliplerin 
3 3 938 Perıembe a6nü Ziraat müdGriyetıne 1rı6racaatlerı 
illn olunur. 
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yacoklar ve maddi cıhr.tler- !-======::.::==============--====== 
Sahkesu Cun ~ur iyet 

MüddıiumLm.I ğir. dtn: 

.. -······:·············--. den faydalanacak lardır 

Vıma gazeleaı batmaka
leslni Avusturya meaelt"lıne 

hurederek. A .. uıturyanın 

gösterdiil itidalın Almanya 
da çok iyi intiba. bıraktığı 

g ı bl, teblıkeleri de karııla 

dığını ileri •ıüı meUedar 
Mııır matbuatmda bun 

dan önce cereyan eden ıtd· 

detli mOnakaıalar hararetle 
devam etmektedir. Matbuat 
ikiye ayralm.ııtar. "Elmısrl,. 

gazeteıt batta olmak iizere 
vafdıı gazeteler Mehmet Pa 
ıa hükumeti , Alc Mahir Pa 
t• ve kardetl Ahmet Mahir 
bey hakkında, ııddetU yazı 
lar nepetmektedirltr. Vefd 
alevbdarı gazeteler ve bun· 
larm batanda "Elbelii .. ga· 
zet~ıi olmak üzere, Muıtafa 

E t- Nahaa Patava ve eaki 
malıye nazira Makrem Abed 
Paıaya - tiddetU hücumlar 
yapmaktadır. Bu h\icumlar 
prenılp aahaıından ayra larak 

t•hıi bir mahiyet almakta 

dır . 

Ancak bGyük Brttaoyanın 
dostluiu ile tanınmıı olan 
"El · Mıkattam,. gaıeteıl 

Mıaır matbuatının hare. 

kctini ıtddetle tenktd etmek· 
le ve bunların münakaıa· 

larında prenılpler üzerinde 
durmalarını ta .. ıiye eyle 
mektedir. "El· Mukattam 
bazetesıne göre,,, demokrat 

ve parlemanter memleket 
lerde matbuat aruında ce· 
reyan eden müoakaıalu ta · 
bii ve fCtidelıdir . Fakat pren 
sıplerden ayrılmamak ıar 

Uyle Lakin ıon zamanlar 
da Mısır matbuatının ıahıi 

meıelelere glıiımelerl hıç 

doiru defıldtr. Mıaır mat 
buah milletın iyiliği ve iı· 

tıkbalı için pren11pler üze 
rınde durarak faydalı mü 
nakaıalar yapmalıdırlar.,, 

Gazeteler, kra l Farukun 
doium günü münaaebetiyle 
yapılan ftmlıkler hakkında 

uzun tafaılit vermektedirler 
.. !Saikan antantı, önce der· 

plı edılmıı o lan tarıhlen az 
ıonra olmak üzere Ankara· 
da Metakusm rtyıueh al 
tında toplanacaktır 

içtima larıhi ıle buıünkü 
tarıh arasında ikt büyük 
hadise olmuıtur. Bunlardan 
bira Roınanyanda kabine 

deiltikhğl , dığerıd.. Avus· 
turyada kabine değltıkltği 

Bu ık ı hidlıeden btrınciııi 

doğrudan doğruya Balk"n 
Aotantını alakadar etme k 

tedır 

Bütün 

Ankar..ı 

yetınde 

bu';..lara rağmen 
toplantısının z hni 
hıçbir değişık hk ol 

mamıtlır Romanya harıci 

politikası Goga kab luesio 
den en•el ta o p etrnıt oldu 
ğu bal tı h areketi takıp et 
mekte berdevamdır ve sul 
hu haleldar eden hıçbır ha · 

dıae zuhur e tmit deği dir ... 
"Türkiye, hu son yıllar 

zarfında, hava ·teık lata iti · 

barile çok büyük bır lerak · 

ki göıtermlıtir Mahaza bu 
terakki keodiıtni a11l dahıli 
münakalit ıaba11nda bellı 

Gönen kaza11 noter mua 
vlnlığı inhi.il etmıı bulun 

dujundan lmtıhan11z noter 
olabılmek ıartlarmı haız ta 
hplerin müracaat ları tlio 

edıldığt halde tal ip zuhur 
etmemit oldujundan ımll 

banla noter olabtlmek va11f 

! TURKDILl ı 
: Pazarteıinden baıka her ! 
: ıün çıkar . Slyaaal ıazete.. : • • : Ydhiı: 800 Kuruı 1 
: Altı Ayhjı:400 : 
• • • Sayııı: 3 • • • • • , ... u- nu- 1 25 • • ~ geçınıt ıayı ar • 
•• • 
ı • kuruıtur. • 
.i ADRES: i 
: BALIKESİR TÜRKDİLi : 

ve tartlarını baız olanların 

noter kanununun 14 ve 15 1 

.............. 0 •••••••• ~ 
evr•"ı müıbttelerile birlikte 
26 3-938 cumarteai giinü ıa· 

el madde:eri mucibince ad· 
l.ye encümeni huzurıyle im · 
tibanlarının icraııı zımnında 

at 9 da Balıkeılr adllJe en 
cOmenlne müracaat edılmesi 
ilin olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

24 2 938 Tarıhinde eluiltmeye konulan 7000 kilo zey· 

Un yağına talıp çıkmadıfmcian on gün uzatılarak '7 3 938 
pazarteai aünü saat 11 de ihaleıı y•pılacaktır . Taliplerin 
Kor ıatan alma komlıyonuna miracaatları 

etmlttir. Bu ittbarla timdi 
teıkılahnı harici a lemle da 
ha sıkı bir ıurette baf lans 
cak tekle kurmayı ist ı hdaf 

etmektedir. Pek tanınmıı 

olan lnııllz havacııı bay Ne 
vt tle Stackın yarmıle Tür 
kiye. bar Bükreı, Helırad ve ı 

Atina bava ıeniıi kurmak 
tadar liu ıervısıo , Türkıye· 

nin "Hava sünü,, o lan ~3 

nıaan tarihinde açılacağı ümit 
edılmektedır. 

Hu .23 nlıan tarihi, Reu 
ter ajan11na ıöre, aynı za · 
manda lıtanbu l , Ankara, lz
mlr ve Adana gıbı ıchırle 

rln ı e r v l ı 1 e r l n i n biri 
b •• r ı n e bağlanacağı gün 
olarak teıbıt edılmlttir ki 
bu da Suriye yolundan Tür· 
kiye, Irak, İran araamdaki 
hava komlnikasyon lar ının 

tesııına doğru atıl"n ılk 

adımı tetkil eder. 
lıte Türktyenın , Surıye 

yolundan geçen bütün Av 
rupayıt hav• ıerviılerıne 

kartı evelce duyduğu füphe 
teyak kuz bu ıuret l e kaybol· 
muş oluyor Şöyle kt Tür· 
klyen ın bu yenl k11rar ve 
vazı yeti, bu A vruptt servis 

lera üzerinde mühim ı:ırdte 
müeesir olabilmek ı ıtıdl\dan 

dadır. Zı ra Avrupad 11 n tAr 
ka giden en kısa yol, Tür· 
klyenln pek yakınındadır . ., 

(27 sonkinun l YJ8 larıh 
iı WGreat Brıtaln and the 

Eıut ,, Londra) ınecnıuuın 

dan: 
"Bir memleketin mana 

ve ehemmiyetı. daima, bu 
memlek•tin eenebi ülkeler 
de kend11ini temsil tıden d ip· 
lomal ık mümeıaıll erin evsaf 
ve göıterıı l erıle ölçülemez 
Bazı memleketl~r , elçılak ve 
büyük elçılıkler i ne f ula pa 
ra sarf ederler f akat fÜphe 
yokkı Türkiye, bu memle 
ketler den Lirı degıldh; zira 
1 ürkiye parasına mukabıl 

değer ve itıbar eder 

Şu balde meaell Ttbldye· 
nin dıplomatik temıll edıli 

ıtnl gentıletmek •e bunu 
bılha11a Cenubi Amerikada 
yapmak iıtediiinl okuduiu· 
muz zaman onun bu hare· 
ketinin manaıını, ecnebi nı . 
kelerdekl münaeebetlerlni 
daha ıumu\lö yapmak arzu . 
sunda oldujunu anlamalıJıZ 
T\irk inkilibı, hayranlık Ye 
rlci bir suretle ilerlemekte; 
Ankara hükiimett de. rerek 
eıki gerekıe yeni d6nyada 
son derece büyük bir itibar 

kazanmıı bu onuyor. Gör6 · 
lüyor ki Türkıyf'nin milli 

hayatmın bu ilerleylıi ara 
aında diplomatik temıllıne 

böylece ehemmiyet veritl, 
dünya konıey l erinde ıilUkçe 

artan btr itıbar kazanaııt ol· 
ma11nın bir rümuzu, bir it•· 
retınden baıica btrıeJ dejal· 
dır.,. 

Hariciye vekili B. RBtUl 
Araa. kendiıloin M111ra ya· 
pacağı ıeyahatan prenıip ltt· 

bartle karar gır olmuı oldu · 
ğunu ve fakat bu ıeyahaUn 
tarıhınin henuı tayin edtl 

ınemiı o 1duiunu beyan et· 
mııtlr. Mumaileyh.kral faru
kun .\nkara zıyaretinln gay · 
rı reımi surette hober veril· 

miıolduğunu ı l ive dmittır. 

Siyasi meha{ıl. bu zıyare 
te husuıi bir ehemmiyet at · 

felmt:ktedır. Bu ziyaret eı · 
na11nda. müılüman devletle 

rin ve Yakan Şarkın umumi 
ıiyaaetini alikaclar eden 11 • 

yasi meıelelerln ve bilhusa 
Akdeniz meselelerinin tetkık 
edilece~i söylenmektedir. 

El Mısr i gazetesi mü~üıü 
tevkil edildi 

Kahire, l (Kadyo) - Vevf 

oıg11nı El\hsıri ıautesinln 

direktörü tevkif edılmlttir 

Seçimde tedhit uıulOne le 
veaıü den suç udur 

Sah bı ve 8ıttmuharrırı: lhhkf's•r Metıuıu H KARAN 

Çılnram G enel Dırcktôrü: FUAT BiL' AL 
.. ..-· .. .-.-..w... - .. ·-= 
BHımyeri: Vilayet Matba111 
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