
-· 
• 

Mudanya Hattına Tahsis Edilecek 
Olan Trak Vapuru Dün lstanbula Geldi 
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f""At~~-~-~k···1 VekillerH ye iBaşveki 
= -····- i ~ ·ı Rı· a t·ınd toplandı i Pazar günü An~ara~a bir : _ _ ,._ 
i gezinti yaptılar. ~ Mareşal f vzi Ça~mağm da iştirak ett i ği bu toplantı~a 

Ankara, 16 {AA) Ata 
tQrk, dün ıehlr içinde bir 
gezinti yapmıılar ve Anadolu 
Kulüb6ne gelerek bir müd 
det lıtluhat etmiılerdlr . 

Yollarda bekit yen halk küt 
leleri Büyük Şefi lçden te
zahOrlerle ıelamlamıılardır. 

Kamutay 

bazı mühim kararlar veril~i. 

B. Cel<il Bayar Maraşal Fevzi Çakmak 
Ankara, 16 (A.A.) - Ve· mühim kararlar ahnmııtır. 

killer Heyeti bugün büyük Başrekil H Hariciye Vakili 
Erkanıharbiye Reısı Ma · pazar günü Ankaraya döndüler 
raıal Fevzi Çakmağın da Ankara, 16 (A.A,) - Beı· 
İftlrakile Baıvekil Celal Ba- vek ı l Celal Bayar ve Harici
yarın riyasetinde toplan- ye Ve kili Tevfik Rüıtü Araı 
mııhr. Bu toplantıda bazı dün b uray.a gelmiılerdir . 

====-===::;============ 

Butcılır ozüindeki muza. Almanya Brezilyayı il
~arelerine devam ediyor. h k E k 1 . ? 
_Ankara, 16 <AA.) B;;. a mı tme stıyor • 

yuk Mıllet Meclfslnin bugün ------

::1::11!1 ~~::7;~~:deba:::~~ ihtilale teşeb~Os etmekle suçlu bulunan mevkuflar 
kale yapılmasına alt kanun
lar müzakere ve kabul edil· 
mııur. - -··-........... .. 

Vapuru istanbula geldi. 
İıtanbul, 16 (AA ) - Al · 

manyada tnıa edılmekte olan 
gemilerimizden Mudany• 
hattına tahılı edılecek olan 
Trak vapuru bugün latan· 
bula gelmlıtlr 

arasında birço~ Almanlar var .. 
Berlin, 16 (A.A.) - D.N. 

B. Ajansı bildiriyor: 
Brezilyadaki hükümet 

darbesi teıebbüıü üzerine 
• 

Brezilya federal hükümeU 
tarafından alınan tedbirleri 
ve yapılan beyanatı mev
zuubahı eden Döyçe Al 
gemanye Çaytung gazeteıl 

diyor ki: 
"eırçok Alman tevkif 

olunmuıtur. Mahsus yapıl 
makta olan ıey . Amerika 

Birleılk devletleri tardın 

mubaleğa edilen ve Brezil
ya re.fsicumhuru tarafından 

teşvik olunan bir poletil<a 
propağandasıdır. 

Bu münasebetle yapılan 

acaip ıayialar, hatti pek 
mana11z btr surette, A'man · 
yanın fazla m iktarda Al · 
man halkın oturduğu bazı 

Brezilya eya letler ini müs 
temlekc olarak ilhak etmek 
niyetinde bulunduğunu ela. 
hf ileri sürmektedir. 

F rankist T ayareler ·Bir 
lngiliz Gemisini Batırdı. 

Hatta bizzat Reiılcumhur 
Vargas, hükumet darbesi 
hakkmda yaptığı beyana· 
rında hükümet darbesine te 
ıebbüs edenlerin yabancı 

ideoloj iler teıiı inde bul uo 
duğunu ve bunların yabancı 
memleketler yardımı ti e Bre· 
zllyanın tamamlyetini ihlal 
etmek lstemlf olduğunu EÖy· 

liyerek Almanyaya l<arıı 
hakarette bulunmuıtur. Hal 
bukı unutuluyor ki Almanya 
daima ıunu söylemiı otu 
ran Almanlara müteaddtt 
defa ıuou emretmfıtfr: Mı
ıaflr olarak bulunduğunuz 
memlekeUn polettkaaına her 

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

Milliyetçiler birçok muvaff a~iyetler elde eltiler. Bar· 
ıılon va Valinsiya yeniden bom~ardıman edildi. 

-, 

Frank/si Kmmellu 
Teruel ile ( Sonu ikinci ıa1fada ) 

türlü müdahaleden kaçını -
nız .. 

Yugoslavya 

Harbiye ve Ba~riy., Hazın 
bugün isi n~ula geliyor. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Yu
goslnvy Harbive ve Bahriye 
Nazm G eneral Ma rlç TOr
kfyeye gitmek üzere refi· 
kası ve malyett ile dün ak· 
ıam buradan ayrılmııtlr. 

:•········································•• ıt •••····························~ • • • • 
: Gazetemizin 13 ncü yıl 1:" TÜRKDİ Li,, Bugünkü sa- : 
i yısı ile 13 ncü yaşına bastı. i 
! '' TÜRDİ Lİ,, nin 12 yJ/ bilafasJ/a neşriyat fıayatında yer almasuun ! 
i yegane s1rn yurd ve ulus işlerini herşeyden üstün bir d(Jva ola- İ 
! rak gütmesi ve hayaflnı bu büyük ülküye vakfetmiş bulunması- ! 
: du. : 
• • ! '•TÜRK DİLİ,; Bugün on iki yJ/da etral!na topladığı sevgili kari- ! 
i !erinin bir eseri olarak neşriyat hayatır:da bir sene daha a/Jyor. 5 
! Onun gelecek günlerinde, gelecek yJ//annda takip edeceği yol, : 
i aynı yol, iilküsü yine aynı ülküdür. 1 
! Yenı ydımıza bu inanla girerken, kari/erimizin gösterdıği yük· ! 
i s ek teveccüh ve alakaya teşekkürü bir borç biliriz. i 
: . 
~ . 
••••••••••• &• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' === ~-~-=-'-=-==-===;;:=:=-==-=================!:::=~,;=ı::;::::::;:=;::,:::;;::::;:;=;::::;l=!'!'ı!ı 

Şili de Mille ler Cemi - Aksarayda 
yeti den Ç e k i 1 d i • • 

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

Milletler Cemiyeti Konseyi is-
viçrenin bitaraflığını kabul etti. 

Şiddetli ~ir zılzılı ıldu .. 
Akıaray. 16 (A.A.) - Din 

burada 6-50 da oldukça ııd

detll ve onu takiben hafif 
olmak ilzere yerdeprenme· 

lerl hl11edtlmı1t1r. 

~-

Havayolları 

için dart yılcu ııyıraıi 
daha ahmyor. 

Ankra, 16 (Huıuıi) 
Devlet Havayolları ldareıl, 

Mllltller Cemiyeti Toplanlt fıalindc 

lnılltereden yeniden üç yol· 
cu tayaresl satın almafa 
karar vermlıtlr Nafıa Ve
kaleti, havayollaramız için 
dört senelik bir proiram 
hazırlamııtır. 

Ceıı evre . 16 
Milletler Cemiyeti konseyi 
bugün son toplantısını yapa 
rak, l s vıçrenln tam bitaraf 
ta lebini kabul etm ı ı vt! Ja 
ponyaya kartı mücadele 
eden Çıne fınat düıtükçe 

yardım etmek üze.re bütün 
Cemiyet a7. larına ta vslyede 
bulunmuıtur. 

Cemiyet paktının tadili 
hususunda tekiif de buluomuı 

olan Ştli murahhası, bu tek
lifin asamble toplantnına 

ha vale edıldiğindeo, Şilinin 

Milletler Cemiyetinden çekil
diğini bıldlrmlıttr. 

Murahhaslar memleketle· 
rine dönmeğe baılamıılar

dır. 

Cenevre, 16 lA A ) - Mil · 
!et ler Cemiyeti Kooıeyi 

dün öğleden sonra lsviçre 
nln daimi bitarftflığı ile Mıl-

letler Cemiyeti paktmıo oo· 
altıncı maddeıl arasmda bir 

ahenk teminini btihdaf ey
liyen bir karar sureti kabul 

etmtıur. Milletler Cemiyeti 
konseyi, Cemiyet paktı mu 

cıblnce al ınacak zecri ted 
birlere lsvfçrenio bundan 
böyle iıtırak etmlyeceğl 
hakkındaki n iyetinden ma 
lumat almakta ve l1Viçre 
hükumeti ise geri luslan kı· 

um için Milletler Cemiyeti · . 
ne karıı olan v11ziyetlne 
herhangi bir deitılklliln vu
kua ıelmedlil b~yan eyle
mektedir. 

13 ncü Yıla Girerken .. 
"Türkdıli,, bua6n 13 ncü yaıına gtrlyor. Bir vilayette 

çıkan gazetenin seneleri böyle aımaaı ve iıtikbale intikal 
etmek üzere yoluna devamı Türk matbuatı için de ıereflt 
bir hadisedir. 

Oo iki yı ı lık bir hayat dil ile pek kolay ifade edi-
lebilir. Fakat zamanı, içindek ı ıartlarlle ölçmek icap etti
ğini unutmamak lazımdır 

Çocuğu 13 yaıına giren bir ana, baba oaaıl ıevlnlr 
ve göğsünün kabardıfına hi11edeue "TOrkdtlt,, ot çıkaran· 
ların da aynı hisleri duymaları en tabu haklarından biridir. 

Geçen on iki yıl içindeki İstanbul matbuatına bir ıöz 
atınız: 

Gözlerinizin önünde ıayııız mezar taıları sıralanacak
tır. Bunlar kuyruklu yıldızlar gabi aörOnüp kaybolan ga· 
zetelerJn bıraktıkları hitırala~dır. 

İstanbul gibi nepiyat huıuıunda birçok kolaylıklara 
sahip bir ıehirde bu itle uğraıanlar muhtelif güçlOkler 
karıııında yok olurken bir v ı liyette neıredilen ıazetenln 
tutunması çok büyük bir mana ifade eder. 

Her ıeyden evvel on ikt yıl yaııyan bir gazete oku· 
yucularına kendisini sevdtrmiı, memlekette mühim bir 
boıluğu do ldurmuı ve vazifeı lnl yapmıt demektir. 

Netekim bu mu•affakıyetl göıteremtyenlerln pek ça · 
buk yok olduğunu ~örmedik mt? 

Bir gazetenin muvaffak olup olmadığını ıöıteren en 
güzel miyar da okuyucularının alakası delil mıdır? 

itiraf etmek l azımdır ki, "Türkdılı,, nt çıkaranlar. vl 
layetlerde her l"Zetentn karıılaıacafa müıkülitla milca· 
dele etmektedir . Elinize aldıjınız ve hazan birkaç dakika 
içinde göz gezdlr ıp ahverdlfınlz gazete, ıeceli ıündOzlO 
yirmi dört ıaatltk bir emek mahsulüdür. 

Su çalıımanın ne kadar çet•n oldufunu bir güolerlnl 
bir gazele idarehanesinde geçirmek fırsatını bulmuı olan· 
lar takdir ederlt:r. 

"Türkdıl i ,, gibi bir gazeteoıo yaıamaaı Balıkeılr için 
bir ıeref veılleıtdir. istikbalde Balıkeılrln on Oç yıllık de· 
ğil , yüzlerce yıllık bir ıazeteıl olmasını kim lıtemez. 

Bu ıeref de "Türkdtlı ,.nlo olursa ona emeil •eçelt 
olanlar için ne mutlu! . 

Kemal Demiray 



Binici/erimizin Romadaki Mu
vaff akiyeti ve İtalyan gazeteleri 

İ l a 1 yan g a z e t e 1 e r i 
ıpor ıahlfelerlnl; A vrupada 
Türk binicilerinin kazanmıı 
olduklara zafere tahılı etmlt · 
lerdlr. İtalyanlar bu at ya. 
rıtlarına fevkalade ehemmi · 
yet vermekte ve elde edile 
lecek neticeler hakkında 

uzun müddettenberi müte
lealar yürümekte idiler. Bu 
mütalealara. ıöre , İtalyan 
hfnicflerf birinci çıkamaz lı~ 
onlara ancak Alman birin· 
elleri tefevvuk edebilecektir. 
Bu ıuretle ltalyan efkarı 
umumi yeıl Roma - Ber 
lln mihverinin tee11üıün 
den ıonra en ııkı mü · 
naaebetler peyda edllmiı 
olan doıt Alman milletinin 
ıalebeaine hazırlanmıı bu· 
lunuyorlar. Roma yarııları 
nın ltal1anlarca beklenilen 
neticeyi vermemeat hem ltal · 
yan efkirıumumlyeılnde 

m ühlm bir tealr ıöıtermiı, 
hem de hayret ve takdirle 
karıılanmııtar. BütOn İtalyan 
ıazetelerl bir ağızdan olarak 
T6rk ekibinin muvaffaklye· 
tini ilan ve ıonıuz takdirle
rini kaydeylemektedlrler. 

Türk heyeti tarafından 
kazanılan ve gelecek ıene 

müıabaka lar1nda T6rklyenln 
elinde kalacak olan altın 

kupanın hem manevi, hem 
maddi b6yük kıymeti oldu · 
iu ayrıca ltaret edilmekte 
dır. Bu kupa üç ıene üıt · 
üıte blrlnclllfl kazanan takı· 

mın malı olacaiından ıele
eek aenekl yarıılarda tekrar 
ortaya konacak tar. 

Altın kupa bizzat Mu110-
lfnl tarafından ıalip Tftrk 
ekip ine ~erllmlıttr . 

Mu11ollnlnin ekibe kupa 
yı tevdi ederken alınmıı 
re.mi bütün ltalyan gazete 
!erinin ıörünür ıahlfelerinl 
ıGılemektedlr. 

Gazetelerin bu veılle ile 
yazdıiı ve birbirinin hemen 
aynı olan makale ve yazı· 

lardan bir mlıal olmak üzere 
"il Gıornale d ' halla,, dan ıu 
parçayı alabiliriz: 

"ile r bir noktalnıııı:ar dü · 

ıünceılnden, te11kldden veya 
itirazdan mukaddem, TQrk 
ekibinin zaferini en ıamlm1 
hlılerlmlzl bildirerek ıellm· 
lamalıyız. Hiç beklenllmlyen 
ve hayretler uyandıran , fa 
kat her türlü takdire ıayan 
olan bir vakıa kar111anda ka· 
lınmııtır . Hılalln hıymetll 

ıüvarllerl heyeU umumlyeıl 

itibarile en mükemmel bini
ciler olduklarını ıösterdıler. 

Avrupanın en kıymetli 

ve en iyi hazırlanmıı ekibi 
oldukları; clhaoan en mahir 
ıüvarllerl tarafından lttlrak 
edilen bir kıtada . yapılan 

mühim ve çok müıkül ya -
rııta zafer kazanmaları ile 
ıablt olmuttur. 

~ura11nı ıöylemek borcu · 
muzdur ki, onlar itaat ettik· 
lerl ıeref mevkllal mu hafa 
zaya layıktırlar Çünkü Du· 
çe altın kupaaını bihakkın 

elde ederek mühim rakipleri 
mağlup etmefe muvaffak 
olmuılardır. 

Hu mevkti kazanmak için 
yükıek teknik, atletik ve 
manevi vasıfları haiz olmak 
ıarthr. Onların kazanmuına 

bizim ıüvarllerlmlzln az çok 
talihılzllil yardım etmıı ile 
de bu hal Türklerin büyük 

muvaffakıyetlerini aıla ihlal 
edemez. Biz penaltllerlmlzl 
kimıenln kabahati olmadan 
yaptık. Onlar bu ıerefl ken 

di maharetleriyle kazanmıı · 

lardır . Onu kazandıran dl · 

ğerlerlnln maharetalzllğl de 
ğildlr.,. 

La Stampa, 11 Corriere 
flella Sera,, mlhabakanın 

na11l baıladığını, ne ıuretle 
devam ederek neticelendiği

ni uzunca tahlilden ıonra 

mütalea makamında diyor

lar ki: "Bütün kanaatler Al · 
man ekibinin birinctilğl ka-

zanacaiında emin idi . Fakat 
Türk binicileri k11a bir za· 

manda Almanlara ciddi bJr 
rakip olduklannı iıbat etti 
ler.,, 

Gazeteler, yarııları bütün 
taf ıllitlyle yazmaktadırlar. 

TOrkler 35 penaltı, Alman. 

lar 36 penalU, lrlandalıler 
37 penaltı, ltalyaolar 39 pe
ualtl ve Romenler 61 penal · 

U aldıkları cihetle TGrklye 
ikinci ıelen Alman taımına 
nlıbetle bir puvan f azlalak -

la btrlncllıil elde etti. Mü 
ıabakalar eınasanda penaltl 
almayan iki birinci Yıldız 

atı ile YGzhaıı CeYat Gür · 
kan ve Alklmiat aliyle Al · 
man yüzbaıı Mommdur. 

_ _.... ................. -

F rankist taya
rele r bir ingiliz 
vapuru batırdı 
( Baıtarafı birinci ıayfatla ) 
Akdeniz ara11ndaki mıntaka . 

da Frankocuların bazı yeni 
muvaffaklyetler elde ettlkle· 
ri bildirilmektedir. 

Dün gece Franko tayare · 
lerl tarafından bombardıman 
edllmlt olan Valiaalya li · 
manında demirli bulunan 
Greytend İngiliz yük gemi · 
al tutuıarak yanmıı ve bat· 
mııtar. Gemi 1100 ton tdi. 
Bordada hiç kimıe yoktu. 

Banelon da bu aabah tek
rar bombardıman edilmlıtlr. 
Bir çok klmıelerin öldüğü 

bildirilmektedir. 

........................... 
• • 
1 Ev kadınlan! : 
• 1 

: Bütün doklorlarrn bir- ~ 
• • : leşliklerl lıakikat ıudıır: : 
: Reçtl ve şurup en iyi : • • • sağllk uc ku t1vet ildcıdır. : 
• • 
: Uluıal Ekonomi ve : 
• • : • Arttırma Kurumu • 
• • •••••r•••••••••••••••••••• 

Elektrik 
Şirlıetinden: 

19 May11 töreni müna · 

ıebettle , elektrikle donan· 
ma teılaah yaptırmak lı 

Uyen ıayan mütterilerımi

zln ıtmdlden idaremize 
müracaat ederek muame· 
lelerini bayramdan önce 
yaphrmaları lazımdır . 

Re11mi tahl günlerinde 
büromuz kapalı olacaiın· 
dan bu aıbı taleplerin ye 
rlne geUrtlmeılne imkan 
olmıyacafı ilin olunur 

Müdüriyet 
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Marmara Balıkçılığı inkişaf Ettirilecek: Hava s ehi t 1 e r i Saygı 
Manyas Gölünden Çı- l ı e An ı I d 1 
karı_la ___ n_ l!t_ak_ozlar.. Cumhuriyet alanında yapılın hazin ihl;fa~de aziz 

iktisat Yekiletince yaptırılan te•kikler sonunda mem- şehitlerin hilırası yaşıtıldı. 
nuiyatin kaldınlacağı anlasıhyor. 

iki gün önce ıehrlmlze gelen lktııat V ekllett Deniz 
Mahıullerl Müdürü B Kemal Bayrakcı dünkü trenle Ban· 
dırmaya ıttmittlr. 

B. Kemal Bayrakcı, Manyaa gölüne giderek buradaki 
tatla ıu lıtakozları üzerinde tedkiklerde bulunmuıtur. 

O clva r halkı bu gölde ne de giderek bu ıölün ba
çok iyi yetlıen lıtakozları lık yumurtaları üzerinde ted

tutarak yabancı memleket- kiklerde bulunduktan ıonra 
lere aeYk etmektedirler Bil · Ankaraya dönecektir. 
laa11a Almanya, Manyaa ıö · Haber aldıiımıza ıöre, lk · 
liinün lıtakozlarına fevkal Uıat Vekaleti önGmüzdekl ıene 
ide raibet ıöıtermektedır. Marmara denizindeki adalarda 

Son zamanlarda maliye bal.kçılığın lhy&11 için esaa 
ile bu gölden lıtakoz avlı · h tedbirlere bat vuracak ve 
yan balıkçılar araıında bir muhtelif tealaat vücude ge · 
lhtlllf çıkmıı ve neticede tlrecektır. 
maliye; balıkçıların buradan 
lıtakoz avlamalarını men· 
etmlıtır . Bunun 6zerlne bu 
itle alakadar olanlar lktııa t 
Vekaletine müracaat ederek 
memnutyetln kaldırılmaaı 

için müracaatta bulunmuı· 

lardır. 

lktlıat Vekaleti, çakan ih
tilafın mahallinde tedklklne 
lüzum 1örm61 ve bu ite 
Deniz Mahıullerl Müdürü 
B. Kemal Bayrakcıyı me· 
mur etmııtır . 

8. Kemal Bayrakcı, ma
hallındekl tedklkatını bitir· 
mit ve Vekalete vereceği 
raporun ea&1larını hazırla· 

mııtır. 

T edkiklerden varılan neti· 
ce bahkçıların lehinedir, ya· 
ol lıtakozların avlanılmasına 
müıaade edtlebllecefl yolun· 
dadır. 

B. Kemal Bayarakcı Ban· 
dırmadan Apolyond gölü· 

Bu ıayede Marmara ve 
civarındaki adalarda balıkçı· 

lık yakın bir iıtlkbalde hiç 
ıGpheılz büyük bir inkitafa 
mazhar olacaktır . 

Güneşin girmedi
ği yere doktor girer. 

Ou~~inlardan ışya aşuan
lır ya~aland1. 

Çenıelköy6nden Hikmet 
oflu Nihat ve arkadaıı Af· 

yonkarahlıarlı Alt oğlu Halt . 
lln; tuhafiyeci Servet, Elblıecl 

Aziz, hırdavatcı Necip ve el · 
btaecl Ahmedln dükklnların 

dan muhtelif ıuretlerle eıya 
çaldıkları görülmüı, ıuçlular 

etyalarla birlikte yakalanmıı· 
lar ve adliyeye verllmlıler 

dır . 

Elektrik Şirketinin Bir Alicenaphğı?!.. 

İnanalım mı, İnanmıyalım mı 
ihtifal proframınan bir 

maddeal ıarlp, ıarlp olduiu 
kadar da acı bir vaziyet yü
z6nden iyice tatbik edile· 
memtıtlr. Proirama göre ku. 
ledekl ıehlr düdüğü ıaat tam 
1 1 de çalacak ve meraılm 

böylece baılıyacakh Düdük· 
le beraber o anda bütün na 
kil vaaıtaları ıehıtlere hürme 
ten bir dakıka kadar dura. 
cajı gibi, alandaki ve rcımi 
mtie11eıelerdcki bütün bay 
raklar aynı müddetle yarıya 
kadar lndırilecektl. Saat on · 
bire ıeldi, kuledeki ıaatln 

çaldığı duyuldu. Fa· 
kat düdük duyulmadı 

Bılmecburlye, projramı tat 
blkle mükellef olanlar düdü • 
iü beklemlyerek meraılml 

kumanda ile açtılar 
Neden ıonra, meraılm ya 

rılandığı vakit düdük ötme· 
ğe baıladı. Bu gecikme yü· 

zünden ıhtıf eldeki topluluk 
ile ıehlr içi arasındaki bera 
berlik temin olunamadı. 

Yaptığımız tahkikattan, 
bu proğramın böyle çapra 
tık vaziyet a lma11na elek . 
trik tirketlnin düdüğe geç 

ceryan vermtı olmaııuın ıe· 
bep oldufunu hayretle öğ

rendik. Yine hayretle ve 
acı ile öğrendik ki; ıtrket 
düdüğe ıaat on birde cer· 
yan verilmesinin temin edil 
meıl için o ıünün akıamın 
dan proğramı hazırlayan l a· 

rın yaptıkları r ıca ya kartı 

ertesi gün pazar o lduğu ve 
lfçi bulunamıyacagı ıçln 

saat 11 de kuleye cer 
yan verllnıuinto müm -
kün olamıyacağını bildırmıı 
tir.' Pazar aabahı yani me· 
raaim gün6 olunca a laka 
darlar ıtrkete tekrar müra . 
caat etmlıler, bu defa da 
aynı garip cevapla karııla 

ıılmıfhr. 
Neden ıonra nihayet mu · 

vafakat edılmlııe de o za 
man da vakit geclkmiı, ça· 
lan düdük de tabii bar fay 
da temin etmemittlr. 

Aziz ölüleri anmak için 
toplanılan hazin bir günde 
elektrik ıtrketlntn bir dakl · 
kahk ceryan lütfetmek hu 
ıuıunda gösterdiği ıu azim 
gayret ve l; olaylık cidden 
takdire ıayandır derlerse: 

Ey Kari Sakın İnanma .. 

Tayare ıehltlerl lbttfali 
pazar günü aaat 11 de Cum· 
hurtyet alanında yapıldı. 
MerHlmde Korgeneral Sabit 
Noyonla Vali vekili Vali 
muavini B. Ekrem Yalçınka· 
ya, ıubaylar, öğretmenler, 

memurlar, halk, bir piyade 
bölüğü, liıe , öiretmen okulu 
talebeıl,e , ilkokulların ıon 

ıınıf talebeal Halkevi ban · 
doıu bulunu1ordu. 

Saat onblrde meraaime 
baılandı . Verilen kumanda 
üzerine ıerendekl bay. 
rak yarıya kadar indiril· 
dl. Bu esnada alanda hazır 
bulunanlar ıelim vaziyeti 
aldılar . 

Müteakiben Ordu, Parti, 
Ha va Kurumu, Halkevl a.lına 
bayrak ıerenlnln dibine çe 
lenkler kondu. fıtıklal marıı 
ıaygı ile dinlendi . Piyade 

alayından atteimen B. 
Tevfik ıehitlerl temıll 

eden bayraia kartı heye· 
canlı bir hitabede bulundu. 
Genç ıubayın, kahraman ha
va ıehltlerlne kartı du1ulan 
ıayıı ve ıükran hlılerlne 

tercüman olan nutku alkıı· 

tarla ıona erdi. Ha va Kuru· 
mu adına da öjretmen oku· 
lundan bir talebe ıaz alarak, 
bu yaslı toplantının manl
ıını anlattı ve alkıılandı. 

Müteakiben askeri bando 
hazin bir marı çaldı . Daha 
ıonra btr manıa aıker bir 
subay kumanda11nda bayrak 
yakınına kadar ıelerek ha . 
vaya üç defa at~ı etti. 

Aıker kıtaıı, okullar ıehlt

lerl temıll eden bayrak önün 
den bir ıeçltreımt yaptı · 

lar ve mera~lme böylece ıon 
verildi. 

Bakkal DiJkka- Lik Macları , 
nının Dıvarını Tehir Edildi. 
Delenler Mah

kum Oldu. 
Suııjırhtın Ômerköy na . 

hlyeılnden bakkal Mehmedin 
dükkanın dıvarı delinerek 
elli lira kadar tutarı olan 
bazı etya çalanmııtır. 

Tahkikat neticeılnde bu 
hınızlakla alakadar görülen 
Dinkçiler maha llesinden Ra 
mazan oilu Münir, Kasaplar 
mahalleılnden Ethem otlu 
HOıeyln, ManyHın Kulak 
köyünden Ah otlu Recep 
adında üç kiti mahkemeye 
veril mtılerdır 

i kinci aaliye ceza mah
kemesinde dev•m edem du 
ruımaları nıhayet bulmuı, 

m a h k e m e , ıuçlulardan 

hınız lıfa lttlrak~ anlaııl amı
yan yalmz bu eıyalan bilerek 
aatan Müntrl otuz üç gün 
hapse 33 lira para ceza s ı 

na , Recebin de üç ıene beı 
ay dört gün hapsine karar 
vermittlr . Diğer suçlu Hüıe 
yio beraat etmtıtlr . 

Güzelliğin iki şar
tı: Neşe ve hareket. 

T ah~ir et mis 
Vicdaniye mahalleılnden 

Eyup oğlu Hamdlnln , ıerhot 
olarak fırıncı Cemtlt ltıanen 
tahkir ettlğ( iddia ve tıka 
yet olunduğundan suçlu 
hakkında tahkikata ba ıt ıı n

mııtır . 

Hı~aret iddiası 
Okçu.kara mahalteı ln · 

den Murtaza oğlu Re
ı adm, Ma rtlı nıaha !lnin · 

den Hahl oğlu Eminr. llaa
n~ n h&karette bulunduğu 

iddia ve t ikiyet o lunduğun

dan htt kkında tahkikata baı-
l ıanmııtır . 

Lik heyetince huırlanan 

f lküıt6re göre 21 May11ta 
baılamaıı mukarrer olan 
ıampiyonluk maçlarının, ıö

rülen lüzum üzerine 4 Hazl · 
rane tehiri kararlaımıt ve 
vaziyet bu maçlara lttlrak 
edecek olan bölgeye bailı 

on bir kulübe dün blldlrfl. 
mittir. 

Şen ol, genç kahr
sın. 

·~BUL RADYOSU 1 

17 Mayıs 1938 Sah 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
123:0 Plakla Türk muıl · 

ktıl 12.50: Havadlı. 13.05: 
Plakla Türk muılklıi. 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti : 
18.30: Spor ve gençlık 

bayramı Fakih Ôzlen. Yük
ıek Mühendiı mektebinden. 
18.40: PJakla danı mu11klıi. 
19 15: Konferans: Fauh llalk· 
evi namına : Reıad Ekrem 
Koçu. 19.55: Boraa haber· 
leri: 20: Vedia Riza ve ar 
kadaıları tarafından Tilrk 
nıusiklıl ve halk ıarkıları. 
20.45: Hava raporu 20.48: 
Ômer Kiza tarafından Arap 
ça ıöylev. 2 1: Tahıln Ka · 
rakuı ve arkadaıları tara · 
fındao l 6rk muılklıl ve 
ha lk ıarkıları , [ıaat ayarı). 

.21 45 : 0rkeıtra 22 IS : Ajanı 

haberleri. 22 30: P!ikle ıo 

lolar, opera ve operet par · 
çaları . 22,50. Son haberler 
ve erteai günün proframı 

•• Sıhhat en büyük 
saadettir. 
t::~•i. ' ·~ . ..,.... p...,r. ~ . • 
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Hul<uk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Kayıplık Hakkında 

YAZAN: 
.A11ukal Kasım Sami Paylı 
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AhYall ıahıtye ıtcll kayıt

larına dair ikinci f aılın 42 
nc:t maddealnde her ban· 
ıı bir ıah11; öliimüne 
muhakkak nazarı tle bakıl
malı icap edecek ahval için· 
ele ka1boluraa öUbi ltulun
•a•ıı bile olaa mahallin en 
bi1lk mülkı1e memurunun 
emri ile kOnJetlne ölmOı 
ka1dı diıGrOleblleceilnl ıör
miiıtük . 

94 ncü madde (kayıphlı 
na b&kmolunan klmıenln ko· 
caıı veya kar111, hlldm ev
lllliln fethine hükmetdlkçe 
evlenemez. Ka71bın karı ve. 
J• koca11 evllltiln feıblnl 
kayıplık davaıı ile btrltkte 
talep edebtlec~il gtbl, •Yrt· 
ca da dava edebllir, boıan 
ma hakkındaki uıul burada 
dahi caridir). Yukarıdaki 42 
net maddeye ıöre de milklye
nln en bOyOk memurunun 
emri ile kayıbın künyesine 
dOıtlrOlmOt olan 6lü kaydı
na karıı her allkAdar olan 
klmıenl• ölO ve7a ••I oldu 
tunun hlklm taraf andan 
hOkmedtlmealnl talep etme
ie bakh bulundufu da ıöıte 
rllmekle 42 net maddenin 
birinci fıkraaınm bir emri 
idari olduju anlaıılmakta
dır . 

lıbu 94 nc\i madde tıe 
mahkemece verilecek karar 
ve nete ylclnden bahıedl 
yor. 

Hlklm tarafından verilen 
kayıplık karan kara veya 
koca araaındakl izdivacın 

zati olduiu manl11nı temin 
etmez. Bu karar karı· koca 
be1ntndekt nlklhın butlanı 
malatyetlnde olmadıiı ıtbl, 
talik zOmreılnde de dahil 
cleitldır. Kendlılne hlı ay · 
rıca bir tıtlınalyetl haiz ol
makla beraber allkadarın 

talep ve hlklmln takdirine 
baihdar Bınaenaleyh karı 

veya kocadan biri de dile 
rinin kayıpl.jına dair aldıfı 
kararla ikinci bir evlenme 
akdi J•pamaz. Meler ki ve
fat talebi ile birlikte kayıp· 
lık lddla11 ıebkedt-r, ve bi. -

aıla aenetl için de · 
ili - \ lnkü. evlenmek 

kim de o yolda karar verlr
ıe artık taraflar hakkında 

dul muamelesi cari olmakla 
tekrar evlenme akdi yapa -
bilirler. 811 kabil davaların 
lklıl birden ikame edlldill 
takdirde daha kolay ve da
ha miiımlr bir netice huıu 
le ıetlrlr . 

Şu halde mefkutlar bak 
kında ki ıördtliimGz tarif ah 
kinunl t e dalrealnda kocaaı 

ıayıp olan bir kimıenln ka 
rııı biklme müracaatla ve 
f atla birlikte bir karar iıtlh
ıall talebinde bulunduiu 
takdirde ilanall lizlme ba 
dellcra m6hletlere de riayet 
edilmek ıartiyle biklmde 
taha11ul edecek kanaat üze 
rlne o ktmıenin karm de 
aralarındaki izdivacın zail 
oldujuna h6kmeder. 

lıte bu ıuretle vaki ola· 
cak hüküm butlana benze 
medtil aıbt, talika da benze 
miyor . Hlkim burada hu 
kuk uıulO muhakemelerinde· 
ki ıerattl deill, mefkut hak· 
kındakl kavaldl nazara ahr. 
Şayet böyle, yani hem ka. 
yıplık ve hem de vefata bO· 
kiim lıtenmezde iptida mef
kutlula ıonra da vefata hü 
küm lıtenecek olursa hilum 
bu defa talak hakkındaki 

uıul ve kavaıde göre hare
ket eder. Bu kabil talepte 
teıkıll tarafeyn de mümkün 
deflldtr. Her ıkt ıurette ve· 
rtlen b6kmün keıbı katlyet· 
le kazl)'yel muhkeme halanı 
lktlıap etmeal lizımdar . Bu 
baptaki karar Ozerlne ikin· 
el bir evlenme akdi ile izdivaç 

eden kadın veya erkelin bir 
müddet ıonra koca veya ka· 
r111 aaj oiarak ıeldıji tak 
dtrde bu yoldaki hüküm ke 
enlemyel&-Qn addedHemıye· 
celi ıibi , karı veya koca ik
inci evlenmenin butlloını 
lıtlyemez . 

Hükmü hakime müstenit 
olan ikinci evlenme mevcu 
diyetın(muhafaza eder. Böy· 
le uzun müddet aai oldu · 
tundan aileılnt haberdar el· 
miyen ve evlilik hayatının 

tahmil ettiği vazaifi ifa et
meylpte kendisini bir ma-

mi9 ... 

TGIUU»ILI 

İspanya B u g ü n N e 
Halde Bu 1 unu yor? .. 

Lö Fıgaroda Lüsyen Ro-

mlye 1azıyor: 1 
"İıpanyanın iıtıkbali birçok 

meçhuller ihtiva eder. Fa · 
kat muhakkak olen btr ta 
rafı vardar: Memlekette bir 
yabancı harbi kadar kurban 
verdlrmit ve aynı niıbette 

aileden aileye, ferdden fer 
de kinler ve huıumetler do· 
turmuı olan bu ılvll harp · 
ten ıonra, mılletln hakiki 
bırlljlnl teılı etmek, nizamı 
devamlı bir ıektlde temin 
etmek ve - daha az müı 
kül olmıyan bir tı bOtün 
enerjilerin · kalkınma itinde 
elbırhil etmelerini hazarla · 
mak için çok otoriter bir 
poletika icap edecektir. 

İıpanyol harbinin bir dık 
tatörlije mQncer olmama11 
imkinıızd1r. 

Zamanımızda, hakiki bir 
dtktatörliik, memleketin lı 
tlhaalt, iatıhlikt, teıebbOıle 

rln f aydaeı, ıellrlerln müv 
azeDeıl, ıermayelerln kulJa 
nılıı ıekll, kredinin lıtimall 
ıı rejimi gibi ancak bütün 
hayat ıertları üzerinde tam 
bir kontrol tealıl ıuretile 

mümkün ola bilir 

halde ıizlemiı olan koca da , 
kar11ıoın hakimden aldığı 

hüküm tle ikinci defa ola 
rak evlendiğine ağzanı açar 
bakar. Kanun, klmıeyl had 
ve dereceılnl tecavüz 
eden müıamahaya kurban 

etmez Y aplleceğl bır 

ıey vana o da zarar ve taz 

mlnat talebloden ibarettir. 
Şunu da arzedeylm kt mefkut 

ile aralarındaki izdivacın 

zati olmaaına dair verilen 

hüküm üzerine henüz ikinci 
defa olarak evlenmemıı olan 

kar1 veya kocnın aat:olarak 
a vdetl halinde hOkmü ha . 
kimle aralarında zati olan 
izdivaç avdet eder. Yani iz 
dtvacın zevali haklundakt 
hükmiin kıymetı ka lmayarak 
halı izdivaçları baki sayıl., 

Eğer karı veya koca, l'lra 
lar1ndakl izdivacın zevalini 
hükmü hiktme lkttran ettir 
mekslzin evlenmiı olur ve bir 
müddet ıonra mefkutta av
det edene iktnct olarak va-

f ılkat blSyle bir kontrol 
içeriden dııarıya kaçmaları 

olduğu kadar dırarıdan ıçe 
rlye müaaadeılz aızılhları 

yok etmek için 11mııkı bir 
ıurette kapalı olmak li.zım 
dır Hem ekonomik, hem de 
polettk aebepler dolay11i1le 
lüzumlu hale ıelen bu kapa
lılık, Jıter istemez bir •otar· 
fi. ye, yani hudutların çer 
çeveılle tehdit edil mlı vaaı 
talarla milletin bir kapalı 
ekonomi lçlad.e yaıamaaına 
ıevk eder. 

Halbuki, lıpanya, tabii 
ıartlara itibariyle, böyle bir 
rejım içinde yerletmeye pek 
az müıald bir memlekettir . 
Sivil harbin onu ı6riiklediil 
polettk rejtmle, bu dramı 
takıp edecek olan rejimin 
ekonomik ve ıoıyal netice· 

1 

lerlne tahammül huıuıuoda 
kl tab•i lmklnıazhklar1 ara
ıında pek vahjm bir tezad 
ıöze çarpmaktadır. 

Hu tezadı ıarmemezlıkten 
gelmek, lnıani tahminleri 
de yanıltabtltr. 

* • • 
Evveli. Tamperaman me · 

ıeleaı . 

ki evlenme baht addolunur 
Karıaını tekrar alabilir. 

lıte hikımden nıkilun ze 
valtne dair alınan hüküm 
ve karar üzerine ikinci 
defa olarak vaki evlenme 
tle btli hüküm ve karar, 

evlenme arasındaki farkı ıa 
yın okuyucularım derhal in· 

ttkal buyurmuılardır. Kayıp 
lığa karar lta11 talebi mu· 

hakkak kan ve koca tara 
fıodan ıebketmeıl ıart de 

ğildtr Mefkudun alacakhıı 

veya vereseaı de bu kabil bir 

talepte bulunabilir . Hakim 
kayıplık karar1 verir emvali 
beynelvereae tevzi ve tak · 
ıJmde olunur. Fakat bu 
takılml emval karı v.e
ya koca araaandakl izdivacı 

ref ve izale etmez . .[Kayıp· 
hk, emvallol muhafaza ve 
idare ~decek klmae bulun 
mazaa 377 net madde muct 
hince ıulh mahkemeıl bir 
kayylm tayinine mecburdur. 

- SONU VAR -

Türkdilinin Romanı 
ticari bir btrleıme deill 
dır . Kızımın da onu ıevdlil 

ıüphealzdlr . Bu evlenmenin 
karar altına almacağı gün 
ler yaklaıı1or. İhtiyarladım, 
ne olur ne olmaz, kızım 

iıtlnad11z kalabillr ... Bunun 
la beraber, içimi bir ıiiphe 
kemlrlJor: Kızımla ba1atını 
btrleıtlrecek olan erkek aca · 
laa meaut olabilecek mi? 

Mösyö Anaıtae gidince, 
acıklı vazlyetiml dütün.dlm. 

Göklerden derın bir uçuru- ı=;:.:_§§-~ c\l\'IARİLİS 
ma düımüıUlm!.. . Saadet 11:: :~~~~~~~~==ç~~~2~f~~~~~~~~-~-

Gayri ihtiyari haykırdım: 

Erkeklerin en meaudu 
olur! ... 

Llkln, ıeılmln fena .. alde 
tltrecllilnl farkettlm, Möıyö 
Anaıtaa bana dikkatle ba 
kıyordu Dalma ıtUerek ba· 
Da elini uzattı: 

- Size inanıyorum, te 
ıelrktlr ederim, dedi. Dü 
tlnceleriniz beni tatmin et· 
ti . Ben de vadimde duraca · 
iım. 

ldam hOkmiimün tarafım -
tlaa lmsalan•aıı mukadder· 

bana doğru bütün ıl&hl ı: Çeviren: Zeki Tunaboylu 
ıüzelllkle:ri ile gelmıı, 
yanıma ıokulmuıtu. Tam 
ellml uzatıp da meyveleri · 
ol devıtreceğlm ıırada bu 
nun, bir hayalden baıka bir 
ıey olmadıiını aolamıthm. 
Ümit yamacmda kendi ken · 
dimi ta111ncaaına yuvarla · 

mıt durmuıum ! 

ilk verdiğim karar -
bunu bozmamak f\'ln kendi 

kendime yeminler ediyor · 
dum - Şu oldu: Saadetim 

mademki yok olmuıtu, hiç 
olmana lzzetlnefalml ayak· 

lar altına almamalıyım. 

Llkayd ı6riinmekten ve he · 
men erteıl gQn gıtmekten 

baıka ne yapabilirdim? 
Herıeyl beıka türlü gör 

mele baılamııtım. Aauı rili· 

ıln hareketl•lnde kadınlara 
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hit bir koketlık ve mani 
11zhk buluyor, en küçük bir 
aık ve alaka bile ıöremi · 
yordum. 

Kızı hakkında bana, 
düıüncelerlmt ıoran baba 
nın tuhaf hareketine gelin
ce, onu da ıöyle tuh edi
yordum: Her halde kızını 

ıevdijlml anlamıı. biitün 
ümitlerimi nezaket dalreıln · 

de ıöndiirmek için kızının 

bir baıkaaını ıevdlilnl , bir 
baıka11na vaadli olduiunu 
haber vermifti ... 

Sonra, dflı6ncelerlml bir · 
az itıdal altıoa aldım: Karar, 
benltilmde iyice kök aalmıı, 
tı, bent tuhaf bir tee11üraüz 
lak içinde bırakmııtı . Son· 

radan ıelecek bütün fik ir 
değlıtklık lerloe red çekmit 
olmak için tehire hemen bir 
adam yolladım, erteal gQn 
hareket edeceğimi telgraf la 

amucama bi ldirecekti . Eıya 
lar1mı hazulamaja beıladım 

köylüler üzülüyor ve ıaıırı. 
yorlardı. Kahya da hareke. 
tamden ıonra harmaolardan 
lıtıfade edecejınl dOtünerek 
ıevlnıyordu. 

Hareketim haberi az za. 
manda etrafa yayıldı, kom 

ıuma kadar ul"ttt Kendı 
ıtyle vedalaımağa gittiğ im 

zaman btrıey ıöylemeje 

vakit buln maden, Möıyö An· 
utaa hayretle ıordu: 

- Ne o? Hakikaten 1rldı-

lıpanyol tamperamanı ne 
Rusun, ne Almanın ve ne 
de ltalyanın tamperamanana 
benzer İıpan1ol ıon derece ı 
ferdlyetçidir . ferdçt.ltfl bu de
receye çıkarmıı bir milleti 
sivil harbın hızandan vazge· 
çlreceğlo l ıanm ıyorum. Bi
lakis, yangın ateıı söndOr
mez. 

~onra, muhtelif mıntaka

lann ananeleri, Adetleri ve 
idealleri ara11ndakl ayrılık · 

lar ıelir. lapanyaoın bu di 
kenli, her' yerden daha di
kenli manzara11nı herkes bl · 
lir. Bir diktatörlük, ancak 
herıeyden önce, hiçbir 
zaman hakkiyle yapılmamıı 

olan birliğ i vOcude getlrdljl 
takdirde ıağlam olablltr. Ak
ıl halde, derhal kendi ara 
ıında lnkiıama ufrıyacak 

tır . Bu vaziyet, İspanyada , 
meseli, Hasen tahakkuk et· 
mit ltalyan btrliil üzerinde 
çahımıt bir duçenln, veya 
ırk tezlnl ortaya atmıı olan 
bir f übrerin ihtiyaç duyma
mıı oldukları daha büyiik 
bir taı.ylke lü:ı.um ht11etti 
recektlr. 

Göç meaeleal. Totallter 
rejimler göç(l menedlyorlar: 
Bu ya1ak rejtmlerl kendi 
tçlertne kapanmaya ıevke · 

den ekonomik ve poletlk 
mottflerln umumi heyetine 
bağl.dır imdi, lıpanyol mil
leti için göç daima tahıl 

ve lüzumlu bir hareket ol. 
muıtur. İspanyanın, İspanya 
içinden zfyade dııında ahfa 
dı vardn. Bu vaziyetin de 
llımeat için mllli çerçeve 
içinde tabii aervetlerln ve 
karlı tı tmkanlarmın yalnız 

bugün olmadan değil, harp 
ten evvel olandan çok daha 
yOkıek olma11 icap eder. Bu
nun için endüıtrlyel ve zirai 
lılihat ve teçhizat yolunda 
muazzam bir gayret llzım

dır . Çok daha müıait ıart · 

lar içinde on tkt ıene dur · 
madan böyle bir gayreti 
ıöıtermlı olan B. Mu11ollnt 
ıöç davaıının halli için btr 
imparatorluk aramak zorun
da kalmııhr. 

llem göçten. hem de im 
paratorluktan mahrum olun· 
ca, bir yandan da ıartlar 
buıünkünün aynı kaldıkça 
totaliter bir devletin iç em· 
niyeti ve soıyal iıtlnadıi.hı 

olan, herkeıe it ve yiyecek ı 
temin etmek ııt , lıpanyol 

yor muıunuz? 
Soğukça : 

Evet, dedim, Attnaya dön 
mem lazım . 

- Lakin, bu sabah buna 
dair bana birıey söyleme· 
mittlnlz. 

- Ôğle Ozerl bir telıraf 
aldım 

Buoun yalan olduğunu ta
bii anladı , lAkin inanmıı 
göründü. 

Bu 11rada kapı a~l~, 
içeri Amarlllı girdi, ıünf'ı
ten yanan yüzü kıpkarmıu 
olmuıtu: 

Serzeo lıle ve hayretle : 

- Gidiyor muıunuz? Di
ye ıordu . 

- Evet Maale11ef! 
T ee116rümü belli etmemeğe 

muvaffak olmuıtum; fakat 
bu görlıOn ıon olduğunu 

düıünerek kalbim bur~ulu· 
yordu .. 

Benliğimi ıaraan tatla bir 
yalvarıola: 

- Gttmeyiols! Dedi. 

SAYPAıl 

hükumeti için müdhlt ıuret 
le güç o lacaklar .. Ş ımdlye 

kadar General fran -
ko kendi kendtlerlot beılt· 
yen mıntıkalara fethetmtı 

olduiu için, bu ıüçlüie hiç 
raatlamamııt ır . Fakat Mad 
rid, Baraelona ve Valinıl

ya ve Akdeniz kıyılarının 

diğer kalabalık kmmları, bir
kere harp bittikten, lıtlınai 

lıler nihayete erdikten, dı 

ıardan ıelen yardımlar ke· 
ıtldıkten ve aıkerler terh ı ı 

olunduktan ıonra vaziyet 
deilıecekttr. 

"' • • 
Sivil harp ndlceıinın ona 

empoze edeceil dıktat6r • O J. 

karekterl heaaba katılmazuı 
lıpanyanın yabancılarla ller· 
deki mQnaaebetleri hakkın 

da dotru bir fıkır edınilf' 

mez. 
Şüphealz, ispanyada ya 

hancıları Hvmezler. Her ali l 
taraf için bu bir hakıkattır 
Harp bittikten ıonra bu h11 
daha da artacaklar lıpany ,. 
yabancıları ku1acakbr . v~ 

bu müıterek huıumet, hü 
kumete, lıpanyolları müıta 
kil birlikleri ıuuruna erl9tlr 
mek için ilk manevell his 
metini görecektir . 

Fakat fiiOıGnfllen ve ı6yle· 
nen ne oluna olıun, meaele 
burada deitldır. Meaele, dlk
tatörlüjiin, mekanlzma11 ve 
kendiılnl ıaracak mitkOllt 
yiizünden haarl yabancı 
devletlerle münasebet teılıt· 
nl tercihe mecbur kalacaiı
nı bilmektedir. 

Şüpheılz, ılvll harp niha. 
yetleadikten ıonra, lıpanya, 
ancak bir yeniden lnıa iti 
ne glrlttlfl takdlrdedlr ki 
emniyet, birlik ve hamleıl
ne kavuıabllecektlr. Bunu 
lıe, hangi harici yardımlar. 
la ve benıı miibadelelerle 
elde edebılfr? 

Btr y-.ndan lnılltere Ye 
diğer 7andan (Almanya ile 
müteaanid olarak) ltalya lı· 
panya üzerinde kolayca mu · 
tabak kaldılar. Fakat bu mu. 
tabakat mOphem bir formi· 
le iıtinad etmektedir. 

Gerek lnıiltere, gerekae 
ltalya, her türlü m6sakere · 
lerden daha kuvvetli olan 
hldlıelerln en büyOk payı 

kendilerine ıaraatl edeceflne 
inanmakta değil midirler? 
Her lklıt de beaaplarını ay
rı donelere lltlnad ettlrl1or
lar. 

- Sizi temin ederim ki, 
gltmf'ğl ben de latemlyorum, 
fakat, mecburiyet var . 

Ben bu mecburiyet var, 
cOmleslnt daha kuvvetle ıÖJ · 

lerken göz uclyle, Möıyö 

Anaataaın kurnazca aOlüm· 
ıediğlnt g6rdüm. 

Amarlllı kaıtarını çatarak: 
Mademki mecburiyet 

var, gldebıllnlnlz, dedi. 
Her zamankinden bam

baıka bir llkaydl ve kurum · 
lu bir eda takındı, yemek 
devam eltfil m6ddetçe ve ta 
ıece yarı11na kadar vazlye 
tını bozmadı . 

Son defa olarak kendlıme 
elimi uzathfım zaman tıtrı· 
yen dtslerlml bir ıandalya 

ya dayadım ... Çok ıücün • 
ııden aldarıt etmemezi• i ı 

bili muhafaza ediyordu 
Keodlılni ıe11lzce ıe l in 

tarken kendi kendime: 
- Benim iç in htçbı· 

duyguıu olmadıiı muha k 
kak diyordum 

- SÜRÜYOR -
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Fransız - /talyan Görüşmeleri ~mleJffiı[:)tmlilmımımıtml!lmımıınırmcınmımııınmımımımJmırın ~ 

MÜH Ve Rusya.. mı Bal a Pa ırı ~ ~ 
(Evvelki Yazının Devamı) rafından bılmecburlyc bat El IID ' ' • 

olmıyacaiı •e ancak tedbir· kumandanlJğa getirilmesini I~ Balya Belediye Riyasetinden: ~ ~ 
li bir geri çekilio aayeslode intaç ettiii ve b u n u C1 mi it. 
Napolyonu ihtiyat kuvvetle- haber alan N a p o 1 - ı mı Panayır 27-Mayıs-938 de açılacak ve 29 ~ 1 ISTİFADENIZi DÜŞÜNÜNÜZ. 

rinden uzaklaıtarmak ve za· yonun: - .. Ah. fU ıtmalin ifil may. ıs 938 tarihine kadar devan1 ede~eklir. Wl 
yıf dütürmek neticesinde Fr· kart tilkisi." sözlerlle hem lffil mi 
an11zları Gallçyanan derinlik Kutuzufun askeri ltyakatlni mı Panayırda her nc,·i (1 0llİna ve hay, an filı ~ 
lerlnde tepelemek kabil ola takdir, hem de böyle bir ta · ı rın ah m satımı yapılacaktır. fili it. 

Böyle, gü· 
zel bir ev
de rahat 
ömür ge· 
çlrmek Is· 
termlsiniz? 
Beklediği · 

ntz mevsim 
geldi.Mal· 

caiı mütaleasında bulundu· ytnın kendısınde uyandırdı mı Bozırk, kara sı.!!ır havvanlarile Tiirki- ~ ~ 
ğuodan, böyle bir mutale- iı endııeyi ıfham etmtı ol mJ <:""" • a!ll it 
ada bulunduğu içın tıden el duiu tebarüz cttır lmekte mı yenin her tarafında tanınmış olan Balya pa- mı 
çektlrllmtı olduğundan ve ve Kutuzufun düımanı tuza mJ nayırı ~."e<_:en sene çok rağbet ..... o·firnıiistiir. ~.~. 
onun mutaleaaı hilafına Au. ğa düıürmck için kullandığı mJ - . . ~ ,_, • 1:.:1 i 
sterlfhde Fransızlarla yapılan s~vkülceyti tetbirler netice ffij Görülen hu raghet. iiz<·ri ue hu sene daha mı 
çarpıtma neticesinde Rus sinde Nllpolyon ordusunun ffil ziyade t•henımiyet \'(•rilerek her tiirlü ihti- ~ ... 
ordusunun müthlt bir bezi açlığa, felakete ve ınhlzama mJ L::.I 

mete uğradığından uzun uza . uğradığmdan ve onun bu mJ yaç lemin ediJıniştir. 1FJ 

~ zemeo 1 o « ucuzluğunu 
• fırsat bilip 

d mahira ne ve avnı zamanda trı ll t" 1 l l ·ı r.:'1 iye babı ve Kutuzufun yü· l.!!I er llCC31' ve ıayvan a l 'H sa lllH ~ JHeŞ- l::.i 1 
~ ı canıiperane gayreti sayesin ffil ffiJ 

ruyüt er esnasında yürüyftı r.:w ~ul olanlara Bal.va paua,VJJ'Ull bir defa ... ,0 ()r- r.:w 
ıüçlüklerlni iyi önltyebllmek de Rus)•anıo hnklkaten müt 1:.:.1 ..__---. u ~ 1 

niyetin 1 z 
o lan i ı e 

batlama -
dan evvel 
ticarethıı · 
nemizeug 
rama nı z 
siz.- mu· 
hakkak 

için ıahsını btrrok mabru- hı, bir felaketten kurtuldu mı nwleri tavsiye oluuur. ~-
'" ğundan ııtayft 1 erle bahsedtl ffiJ 14. O ı::.ı 

mlyetlere maruz bıraktığı, r::1 8 ~ 1 -
mektedtr. &::J 

zabıtanın askerleri dövme· Çar Aleksandrın lngıliz- IEJ 
lerlne katıyen müsaade et- Ierln teıvikı ve Kutuzut sa mJffilmJınJınJm.Jffil · mJm.JmJf!JlfilmJffiJltE]lfilffi)[!!JIEJffilmJ 
medtfl, aıkerln iyi laıe edil- yesinde elde edilen büyük 1 

mesını Te taıe için verilen zaferın tesiri altında ve ih- 'ı Balıkesir 
tahsisatın suiistimal edtl Uyar kumandanın arzuıu 
memeılnl daimi ıurette ko htllf ına olarak Paris üzeri· 

·nhisarlar 
kar temin JI 

Başmüdürlt1ğünden: 1. edecektir. ~ 
ntrol altında bulundur -
duğu, haıta askerlere kar· 
ıı gayet h a s s a s 
da •randıiı ve batti hazan 
mQzayekada kalan •skerlere 
kendi parastyle yardımlarda 
bile bulundufu ve onun bu 
harekatı yüksek tabaka ta· 
rafındıtn hoı rörülmedığt ve 
bu sebepten alevhtnde ent
rikalar çevrtldfğl kaydedil
mektedir. 

Maka lenin ikinci kısmın 
da ise, Napolyonun yaptığı 
meıhur Rusya seferinden 
bahsedllmektedlr. Napolyon 
ordusunun, o zamanlar Mos 
kovanın anahtara meaabestn· 
de bulunan Smolensk ıehrı· 
nt zaptederek Moskovaya 
dofru akın etmesi üzerine, 
vatanı bu mOthlt f eli ketten 
ancak Kutuzufun kurtarabl · 
leceğl kanaatinin hasıl olma· 
11 onun Çar Alekıandr ta 

ne yapılan yür üyüı esnasın 
da hastalanarak yatağa dü · 
ıen Kutuzufu alelusul btr 
nezaket aalkastle ziyaret 
eden Çar Alekıandrın : 

.. Mıhaıl tllarlonovlç, heni 
affet,. diye özür dilemesi 
üzerine Kuuzufun: - "Ben 
affederim haımetlu, lakin 
Rusva sizi hiçbir zaman 
affetmez,, cevabı nı vermlı 

olduğu ve Kutuzufun 28 
nisan J 8 J 3 de öldüğü itarel 
edflmektedtr. 

Sovyetler Birliğinin yirmi 
senelik tarihinde timdiye 
kadar eıkl hiçbir kuman · 
dan ve generalin adı anıl
mamıı ve medhüsena edil
memiıtlr. Eski hiçbir ku 
mandan, general ve batta 
çar hakkında gösterllmfyen 
böyle bir iltifat, Sovyetler 
Birliği tarihinde ilk defa 
olarak Feldmaraıal Kutuzu 
fa nasip olmuıtur . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

l - Kor merkez kıtaatının günlük ihtiyaç nlsbetinde 
5000 kilo sıfır eti 19-ma y11 · 938 tarihinden 3 J mayıs 938 
nihayetine kadar olmak üzere pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarhfı 18 5 938 çarfamba gfinü saat 10 da askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin muayyan sa· 
atte komlayona müracaat eylemeleri tlln olunur. 

Balıkesir çifte! emanet anbarında kalma kanuni müdde· 1 Bu, tecrübe ile ahittir. 1 
tini tkmal eden 14 ekiciye ait 934 mahsulünden (2 l] i Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 11 
balyede (298) kilo tütün açık artırmaya l<onulmuıtur. ls· btlu:num malzeme! intalyeyl gayet ehven ftatla sat· ~ 
teklllerln 27 5-938 gününde yepılttcak açık artırmaya it- maktayız. Bir kere deneyıniz. ~ 
tfrakları ilan olunur. 4 - 1 - 139 ~ Her renk yallı ve badana boyalarile boya yağları ~ 
-------------------------•it, ve malzemesi de bulunur. _ " 1 

r•••••••!•••••••••••••• ... ~ Köylü ve rençberJertmız için pulluk ve her turlu ~ 
Bahkesir asliye ~utuk 

ha~imliğinden: 
Balıkeslrin Dinkçiler ma -

halleslnden Abdullah oğlu 

MustAf a Camgöz tarafından 
J 6-2 938 tarihli arzuhalla 
Balıkeatr AıJlye hukuk mah · 
kemeslne müracaat edilerek 
üç senedenberl ayra bulu· 
nan ve halen ikametgahı 
meçhul olan karısı Konak · 
pınar nahiyesinin Kiraz kö 
yünd~n Bekir kızı Hatice 
aleyhine açılan boıanma da 
vaaıoın yapılan muhakeai 
sonunda müddeaaleyha Ha-
ticenin kocaaı davacıyı terk 
ederek semti meçhule gitti· 
ğl ve ortada bir sebep olmadı 
ğı halde halen kocasının evi 
ne dönmediği ve yapılan 

ihtar kararından sonra da 
tarafların blrleımediğl din 
lenilen ıahitl~rin ıahadettyle 
anlaıılmıt olduğundan mid· 

: TURKDILI : il dbzen de mağazamızda ucuz bir fıatla Htılmaktadır. ~ • » Masa, kollu teraziler, kısntar, lıtre, kılo ve metre ı 
• Pazartesinden baıka her : 
: ıün çıkar. Siyasal gazete •. : ~ gibi ö çü ve tartı düzenlerini!' pazarı da mağazamız 

i Yıllığı: 800 Kurut •.• dır· 1 
!ütün fidan ve tıulalaıtle, meyva ağaçları ve her 

: Altı Ayhiı:400 : » ~ • S 
3 

• türlü hububa.t tarlalarında kullanılan ve randımanı 
• ay111: • • 
• • ~ arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,, nl ıiz de tec- ~ : Günü geçmlı aayılar 25 : 
• • rübe ediniz, memnun kalacakaımz . 
• kuruıtur. • ';ti 
: ADRES: i S"raçlar Başrnda Jlasan Cumollo[j11/ları ~ 
: BALIKESIR TÜRKDlLI : " ~ 
~ .............. .. ........ it. Mehmet, lsmaiL Abdullah ~ 
detlaaleyha Hattcentn da•acı 1 1 
Mustafa Camgözden 9-5938 ~~~ ~ ~ ,.., ~ ~ -.gJ. 
tarıhlnden itibaren bo~ bu ı• 'l .. ~:~:l .. ~.'l ~:l 'l. 'l 'l. 'l 'l 'l 'l 'l:l 'f:l 'l:l 'l• 
luoduğuna ve muarıfı mu ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~: 
hakeme ıle ilam harcının ~1 r 

Hatıceye tahmiline kabili = Kapital: 100,000,000 Türk Lirası = 
temyiz olmak üzere 9 5·938 JIJ Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans ~* 
tarıhınde karar verilmiı 01- ı~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~! 
duğundan ikamet1ıahı meç. 1 ~ 
bul bulunan Hatlceye ilam l~ Her türlü zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu· '* 
tebliği makamına kaim ol· = amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. = 
mak üzere keyfiyet ilin ıfd İhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra- '* 
olunur. fJ mlyeler. pir 

1'1- lkram/y{: Miktari: ikramiyenin !ulan: = 
~ ADEDi LlRA LlRA 'f* 
~ ıooo ıuoo ,_ 
"" J 500 500 ,. 

Bahkesir Vilayet Daimi E cümeninden: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 
ıo 
J 1 

12 
13 
14 
ıs 

Cinai: 
Hane (Raylar müdürlüğfinün 
lfgallnde) 
Mektep (eski Mlthatpaıa mek
tebi, halen lisenin bir ıubesi) 
Hane (Cumhuriyet H . Fırka 

aıoın oturduğu bina) 
Sebze bahçesi 

Mahalle ve mevktt 
Börekçiler mahallesinde 

Karaoğlan mahallesinde 

Eski hükumet caddesinde 

Anafartalar caddesinde, Kasaplar mahallesi ve 
park civarı 

Mektep bina11 (eski 11hhlye Martlı mahallesinde 17 nci mıntıka kuman. 
binası ve Hasan Çelebi mektebi) danlığı ffgaliode 
Hane {eski, muhasebe blna11, Martlı mahallesinde 
halen ebe mektebi) 

Bir senelik icarı 

Muhammen bedeli 
180 

300 

150 

20 

240 

180 

Muvakkat T. 
Lira 
13 

22 

1 ı 

17 

13 

Kr. 
50 

50 

25 

50 

00 

50 

Maza 71 -3 Umurbey mahallesinde 30 2 25 

" 71 5 ,, " 30 2 25 
" 7 1 . 8 " " 45 3 7 5 
" 71 -7 .. " 45 3 75 
" 7 J 6 " " 45 3 75 

Dilkkln (yemtıçl dükklnı) Camtkebfr kar~ıaında 120 9 00 
,, (kalaycı " ) Abacılar jçinde 125 9 37, 5 
" (kahvehane} Martlı mahallesinde 40 3 00 
,, {terzi dükk&nı) Kasap Muta adflsmda 40 3 00 

ldaref hususiye akaratından yukarıda clnıi ve mevkii yazılı J 5 parça akaratın 938 ıenei maliyesine alt bir ıene· 
ilk icarları hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 23- mayıa· ... 38 tarih ine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 
ihaleleri yapılmak üzere 15 gün müddetle açık arhrma)a lrnnulmuıtur Her akaretın muvakkat temlnet miktara bt
zaaıoda yazılmııtır. Şartnameyi görmek iltt)·~nler her gün fçln encü01en kalemine müracaatla görebilirler. 

· ihale muayyen vakitte hükumet konağında müteıekkil datmi encümen tarafından yapılacaktır. isteklilerin muvak 
kat teminatı malıandıiına yatırdığına dair makbuz veyahut banka mektuplarlle thale ıüoü muayyen saatte encüme 
nl vlll1ete mOracaatları llln olunur. 

4 - 1 135 

"" 1 250 250 '* 
JfJ. ı o ıoo ı ooo '* 
~ 25 50 1250 = 
2' 30 40 1200 ,. 

~ 40 20 800 ~· 
" ı 08 6000 '* 
2' Bu ikramiyeler ller ıiç ayda bir olmak üzere se· 1* 
~ nede dört defa bu miktar uzerindeıı kura ile dajjllı - = 
~ lacaktır. plt 
,_ ilk keşide 1 E1Jlı1l 938 dedir. fk 

,••····~·-·········-~---~-· 
1 Balıkesir Vilayet Daimi 
' E .. __J 
1 ncumeni aen: 

1 - İdarel buıuslye akarahndan Biiadıç nabiyestnfn 
Hıaar köyündeki kaplıcanın 9:i8 malt senesine alt bir ae-• 
neltk icarı muhammen b, deli olan 150 lira üzerinden ve 
23 mayıa 938 tarihine rastlayan pazart~sl günü saat J 4 
de lhaleıt ynpılmak üzere 15 gün müddetle açık artırma· 
ya konulmuıtur. Muvakkat teminatı 11 lira 25 kuruetur. 

2 İstekliler ıartnameyl üzere her rün için encüm D 

kalemine mOracııatla görebilirler. 
3 - ihale Hükumet konağında teıekkül decek Dai· 

mi Encümen tarafından yapılacal~hr . lıteklllerin muayyen 
vaktinde muvakkat teminotı malsnndığınn yatırdıfına dil · 
lr makbuz veya banka mektubilc müracl!atları ifan olu 
nur. 4 l - 136 

*" • 
Sahibi ve Baımuharrirl : Ralıkeatr Mebusu H. l<ARAN 

1 Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL.'AL 

Ba11m7crJ: Vilayet Matba ı - Salake~lr 


