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MisafirHarbiyeNazırı Bu·' İtalya, General F rankoya 
gün Ankaradan Ayrılıyory ardıma Devam Edecek 
Milli Müdafaa Vekili misafir dost •evlet Hazırı sarafina •ir ziyafat verdi: Gen~ı~I f ransanın Cumhuriyetçilefe esliha-göndarmeğe başlımasi Ozarinı itılyan- fransı 
Mariç, fabrika 11 moesseselerimizi gezmek Ozere don Kırıkkale ve Karserıre aıuı. arasında haslamak üzere bulunan konuşmaların suya düşeceği zannolunuyor. 

Ankara , 20 (A.A.) ~ Yu
ıoalavya Harbiye ve Bah · 

• rıye N.ızırı General Marlç 
bu sabah Kırıkkale ve Kay· 
ıerlye gitmek 6zere 
karadan ayrılmııtır . 

An· 

General buralardaki fab
rika ve mile11etelerlmlzl ıez· 

dikten ıonra yarın akıam 

Ankaraya ıelecek ve luaa 
bir tevakkuftan aonra da Eı
lrııehlre ve iz mire ıttme k 
Gzere Ankaradan ayrılacak· 
tır. 

Ankara, 20 (Huıuıi)-Yu· 
aoıla vya harbiye ve bahri· 
Je nazırı Oreeneral Martç, 
buıün de ziyaretlerde lu 
lunmuı, bazı müeaaeseleri, 
mektepleri gezmiıtlr Doat 
•e müttefik devletin harbi: 
Je ve bah ·iye nazırı ıerefl · 

ne 6ileyln ve akıam zl1a
f~tler verilmııtır . 

Ankara , 20 (A.A.] - Mılli 

Müdafaa Vekili Kazım 

Ôzalp tarafındın dün ak · 
ıam An\carapalasta Yuııoı · 
lavya harbiye ve bahriye 
nızırı Orıeneral Martç ı•

ref ine yOz kiti ilk b ir ziyafet 
•erllmııttr . 

Vekl\ler Heyeti ile Büyük 
Erkanıharblye ve Milli Mü 
daf aa Vekaletleri erkanı tle 
Yuıoılavya ıeflrl ve ıefard 
erlcanıoın , Kara, Deniz ve 
Hava kuvvetlerimize men 
ıup yükıek rütbeli ıubay · 

ların ltllrak etmtı bulun · 
dukları bu ziyafeti bir rea · 

mı kabul talclp etmtıttr . 

Ankara, 20 (A .A) 
Mtlli Müdafaa Vekili Kazım 

Ôzlllp dün akıam Yuaoa 
lavya Harbiye ve Bahriye 

Nazıra Orıe'!eral Marlç ıere
f ine verdi il ziyafette aıağı 
dalcı nutku ıöylemltUr: 

B•y Bakan; 
• 

"Doıt ve mütteklk Yugoa· 
lavyanın mümtaz devlet 

•da11una bugün Türklyeye 
hotaeldtniz demek benim 
lçtn huıuıi bir zevkim çok 

büyüktür. Çunkü Ekıelanıı 
'Hıın bu nezaket ziyareti 

bllna bütün Türk orduıu na· 
ttııııa ılzln mümtaz 1ab11nıa· 

da kahraman müttefikimiz 
Yugeı l a vyanın ıanlı orduıu 
tıu ıeli.mlamak fırsatını ver 
'bektedır . 

Baıveklhmıı ile arkadaıım 
liarlclye Veklllnln Belırada 
Yaptıkları aeyahahn akabin· 
de •ukubulan bu ziyaret bü 
k6ırıet relalmlze mOttefık 
lberıılekettn 16zel hGkCimet 
lllerlcezlnde yapılan kabulün 
h•raretlı ve samimi kudeıllk 
ha•aıını burada sevinçle zlk. 
ret11aelc ve devlet adamlarımı 
tın her temaımda devamlı 
l•Jretlerlmlzln blrleıttllnl 
•\llh ldealtnt elaemml1etle 

kaydeylemek eıbı bana ze- l..ondra, 20 ( A.A.. ) _ hane ederek Genral Franlco 1 ıanıq Raneloııa 1ardımd~ 
vkll bir vazlft>yi ilham et- A taf ürk Havu ajanıı muhabtrlndeo ı lehinde yeni bir mudahale· bulunmakta olduju ıuretln · 
mektedlr. İnglltorenln Roma ıeflrt de bulunmaaından korkul- de yapılan ithamların hede· 

Kadehimi Yugoılavya kra -••••- d Lord Pört, dün Ktıı maktadır fi Franıa11 1 Moıkova ile ol"! 

h Majeete Plyerln ıereftne Spor va gınclik günün 1 Hrayında Kont Clano ile ltalyanın b&yle btr hare· an tttlfaklle ltalya ile 1apı-
. h' ı b "ilk t 1 f ı lacılc bir mukarenet ara11n• :~:1:,~: ~::~.;

01

:c1;: gösterilen samımi ıs 818 °'i';. :,: ':.:mb:~::pm~:.:· ~;1~;,0, 01:!~1ık•Y• 1~;.~· d. ıab,,, •lm•k oıdutu ıı• · 
azalarının &abhattoe ıiztn t919Lku·rıer'ın'ı bildirdi. ntldlitn.e ıöre Lord Pört, bu recektır . Lord Pl>rt6n ve edılmektedır . 

9 1 ıörüıme esnaaanda lapan bu noktaya, Kont Ctanonun Dıjer taraftan M. Haya 
bay General ve h9· Menin, 20 (A.A.) Rt- yol meıeleat yüzünden çıkan nazara dtkkatını celbetmit laynın Loodrayı zlyarettntn 
zuru ile bizi b1lba11a ıevln· ycuellcumbur Umumi ki müıkilit aebebiyle tevekku olduiu ıövlenmektedfr. gayeıl lnrıillz makamatnu 
diren bayan Marlçlo ıahd tlpllğlnden: fa utramıf olan Fransız Parla, 

20 
(A.A.) _ lvı Çekoı'ovakyaoın parçalan 

aaadeUnlze kaldmr ve müt- 19 Mayıı ıünüoün yıldönü - ltalyao müzakerelerlnln ma11na mani olmak için 
mu- müoasebr..tlle yurdun her malümat alan mehafiJe gö· k dd il 1 Yeniden ba'lamaaını temin 1 Çek Sovyet mlaa ınan re e teflk alil Yugoalav mı et - d 1 b re, talyanıo, Franeaya kar· 
tarafından vatan at ann e · makıadıyle logllterenln ha· dtlmeılnlo zaruri olduiuna nlo rcf ah ve aaadetine ve yecan ve samimi hislerini t• aon zamanlarda takınmıı d 

Yırbab bir tava11utta bulun ikna etmek için t . kahraman ordusunun ıan ve ve azimkir aençlliln ıuürlu oldufu haıtn tavrın ıebebf t 
1 

kt l 
• mak tasavvurunda olduöunu ,ı malumat a ma a o ao tezahüratını bildiren birçok • ıudur : 1 ıerefıne lçertm " 

Kont Ciaoc.ya ıöylemtttlr mehaftl M. Haynlaynıo o-teller gelmektedir. J - İspanyol hükumet k l k S 
ltalyanın, Fransa tarafm gtlizlerl Çe oı ova ya · ov· Atatürk, bundan pek mü kuvvetlerinin göatermekte k ddı buıu l l k dan B•rselonya eıleha ve yet miaa ınıo re · tehaaalı o muı ar ve teıe · ... oldukları anudane mukave· ld 1 ık 

1 mühimmat Vermek auretly)e ıunun zaruri o u una na kürlerile sevıilerlnln ileti · met. ltalyanlar böyle bir d b 
l A ademtmüdahale prenıiblnl edememlf ol utunu eyan meılne Anado u jan11nı mukavemete intizar etmt · etmektedir 

Japonlar 
memur etmlılerdir . ihlal etmekte olduiunu ba yorlardt 

Diğer taraftan aynı me · 

Çinlilere karsı zehirli aız Meksika da İ h tillil Teşebbüs Ü.. F r~n: .~.uçİtal~~ . :.~::;: :::~und:•an:::~~.ıne C·::::. 
kullımyorlar. p 1 k 1 d -:-:- LI . ld ... 1 1 "h btr itilaf akdinden evvel yapılmıt olan ithamları bil · 

Hankeo, 20 (A.A) Şan· 8lf0 umpınyı lflnlR 1 ISllfll 8(10 UDU in 181an1 . Fran11z Sovı•et ve Çek Sov- memezlakten •elmel• karar 

P • ı· • r d'ld' yet mlaalclarının reddi neti ver mit oldujunu ve bu it · aınıo garbında Liıthe kartı lilil hareketini hazuhyan Sın lui ortası 11 iSI ıze 8 1 1, ceılol latlhaal etmek bueu hamlart asla heıaba katmı. 
taarruzda bulundukları aıra - d Dik- aunda mutabtk kalmıı ol · yarak halya tle müzakere Mekalko, 20 ( A A ) - Soıyalfıt mebuılar an 
da Japonların zehirli gaz muLabirln d k malan. lerlne devam etmekte bu-Royter ajaoıı n manın nazllerin Arjantin e 1 
kullanmıı oldulı ları bıldlril- Aynı mehafıl Cenova nut · lundufunu ilave eylemek -
mektedir . den: f aallyetlerl hakkındaki tfıa tedtr. 

konun ve bu nutukta Fran Reillcumhur Kardenaa, bir atı mümeaalller mechılnde 
Söylentldliloe göre bu mu

harebede Çınlıler bojucu 

gazı ihtiva eden J 9 cihaz 

ele geçlrRJitlerdir. 

Suriye 
Başvekili Ankarayı gılıcık 

Beyrut, 20 (A.A.)- Suri · 

ye Baıvekllı B Cemil Mar· 

dam Parlse yapacağı ıeya · 

bat münuebetıle Ankaraya 

da uirıyacak, Türklye-Surl· 

ye doatluk anlaımaaa hak

kında müzakerelerde bulu. 

nacaktır . 

thUlil hareketi hazulamıı büyük bir heyecan tevlit el· 
olan Sen Lut Portoıt valiıi 

General Saturnino Sedılloyu mittir. 

Dıkman, nazllerlo ıon zaazletmlıtlr Reisicumhur btz 
mantarda Brczılyada yapmıı :ıat Sen Lui Portoal ıehrtne 

gltmlf ve generale eılıha ve oldukları tahrikittan bahıet · 

mühimmatına iade ettikten mittir. Mumall,.yh, icap eden 
ıonra çlftliilne çekilmesine tedbirler ittihaz edılmedlği 
müıaade etmekte oldujunu takdirde Arjantlnln de aynı 
bildir mittir · 1 h 1 k t h 

Reisicumhur Kardenae, hidlıe ere ıa ne o ma e • 

lıkeıine maruz kalacaimı , petrol kumpanyalarının lltlm-
lal edilmelerine kartı mu- beyan eylemlıttr. Dtkman, 
kabeleıbılmısıl olmak üzere Alman propağaoda nazare 

hainlerio yardımını temin tının teıkilitı ve bu nazare
etmek iıtemlı olduklarını Un faaliyet tarzı hakkmda 
beyan etmlıtir. 

Arjantin~e nızi propağandası 
Buenos Ayreı, 20 (A.A) -

izahat vermittlr . 

Mumaileyh, nazilerln ec

nebi memleketlerde nüfuzla

rını teahlle matuf talimatı 

ihtiva erlen mahrem bir rl 

aaleden çıkanlmıı bazı fık · 

ralar okunmu9tur. 

Kamutay Pazartesi Günü 
Bütce Müzakelerine Başlıyor. 

~~~~~~~--- --- Bu risale, Almanyanın 

dtplomaei müme11lllerloe 

gönderllmlıtir . Batıp , Arjan· 

tindeki bütün nazı propaian

da teıkllatım birer birer 

aa1mııtır Bu teıkllit, Bue· 

noı A.yreı merkezine ti.hl 

dır . Hatip, bu merkezin Ar

janttode1'i tahrikatı hakkın· 

da bir anket yapacak bir 

parllmeoto komlıyoou teıl

ılnl lltemııttr 

Meclis Milli Müdafaa lhtiyaçlan 
125,5 Milyon Lirahk Taahh~dde 

ıunmağı Kabul Ettı. 

için 
Bu-

Ankara. 20 [A.A.] - Bü 

yük Millet Meclisi bugün· 

kü toplantmnda Devlet De. 

miryollan ve Ltmeoları it 
letme Umum MüdürlüiünOn 

bütceatle Sığorta Şirketleri 

nln tefttı ve mürakabeal 
hakkındaki kanununda tad•-

latı eözeten .lcanuo laylhaaıoı 
müzakere ve kabul etmiıtlr. 

Meclis yine- buıünk6 
toplant11ında Milli Met-

1 

daf aa ihtıyaçları için 
~38 . 948 senelerine ıimtl 
olmak üzere 125,5 milyon 
liralık taahhütte bulunulma · 
sına mezuniyet veren kaou 
nu da kabul etmtıttr 

Büyük Mıllet Mecltıl pa · 
zartealnden itibaren 1938 
yıla bütceıtntn müzakereıfne 

baılanmasına ve bütce mü· 
zakereıinlo de•amınca her 
ıün toplanılma11na karar 
·vermlıtlr . 

Mlme11tller mecliıl, Dık

man projesini tedkik edilmek 

Ozere bir encQmene havale 

etmtıttr . 

Südetler Motörlü Kı
talar T eş k i 1 Ediyor .. 
~e~lerle Almanlar ırısmdı çarpışmalar oldu. Nızilır; 
Südetleri tevkif eden zabıta kırıkollınnı hücum ıttilır. 

Parla, 20 (Radyo) - Siya · 
ıal mehafil; Çekoalovakya 

meaeleslnln. yakında çok na

zik bir safhaya eıreceğlol 

ve bu meaeleden dolayı bü · 
tün Avrupaoın btr heyecan 

de•real karııaında kalacajmı 

ileri sürüyorlar 

Almanların, m6temadl1en 

Çekoaloval<ya aleyhine pro 

pajaoda yaptıkları ve Cum
hurrelıl Beoea ile Baıvektl 

Mılan Hodza için beyanna
( Sonu üçüncü ıayfada) 

·················································"\ : . 
• • • • i Kırşehir Ve Y ozgad Fel&- ! 
• • i ketzedelerine Yardımlar .. : 
• • 
: 1 
• • : Lira Kuruı : 
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• • • 3 50 Bandırma Ürüacü okulundan • 
• T • 
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: 2 00 Kaıap lbrahlm ve Abdullah Tarpan : 
• • 1 2 00 Kaaap Rlf at Acar : 
: 2 00 Kumaıçı Ahmet Erülgen : 
: 2 00 Aıçı Mehmet ve biraderi Oımao Dar1cı : 
• 1 • • 2 55 Müteferrik 1ardım ar tutarı • • • : 1348 54 Yekun 1 
• 1 
= ~ '············· .. ································ .. 



SAYf.A:: 

('' Politika,,-Belgrad-) Gazetesi Yazıyor: 

Türkiye Başvekili 

CELAL BAYAR 
Celal Bayar, Atatürkün iti
madını Kazanmış Mükemmel 
Bir Ekonomi Mütehassısı 

Ve Poletikacıdır 
Yuıoılav gazeteleri Baıve

killmlz B Celil Bayarın 
Belgradı ziyareti ile me91u\ 
olmakta berdevamdırlar. 

"P o l e t l k a., gazetesi 

Baıvekll Celil Bayar hak· 
kında " Türkiye Baıvektll 
Celil Bayar,. serlevhası al · 
tında bir makale neıretmek · 
tedir. Dr. Dragoılav Mihay 
lavlç imzası ahında neıredl· . 
len bu makalede denlllyor 
kl: 

•Türkiye Baıveklll B. Celi.\ 
Bayar buıOn Belırada mu· 
vHalat edecektir. Bu ziya· 
ret, yeni Türldye Baıvekl· 
linin memleketimize tik zl· 
yaretldlr ve kendiılne, bize 
sık ıık mlıaflr olan Harici· 
ye Vekili Ooktor B. Tevfik 
Riıtü Aru refakat etmek· 

tedlr. 
Baıvekıl B. Celil Bayar 

memleketimizin m6cerrep 
bir dostudur. Kendlıl daha 
lkUıat Vekili bulundukları 
zaman, her ne vakit iki 
memleket arasındaki eko 
nomlk münaaebetlerin tak· 
vlyeıl mevzuubahı oldu tıe 

memleketimize karı• beale
dıklerl dostluk duygularını 

161terml1tir. 

Miikemmel bir ekonomi 
müteha11111 ve poletlkacı 

olaa B. Celal Bayar Tür· 
kiye Cumhurrelıl Atatürkün 
itimadını kazanmıı bulun 
duiundan Baıvekllet maka· 
manda lımet lnönünü lıtlh · 
lafa davet edılmlttlr . 

B. Celil Bayarın ve Dok· 
tor B. Teflk Rüılü Arasın Bel. 
arada gelmelerini Yugoıla v · 
ya , ile Türkiye arasında git · 
tikçe samimi bir ıekll alan 
tıbirllilnin tezahürü olarak 
selamlarken T6rklye Baıve
kilinin birçok ıubelere tl · 
mil olan verimli mesaisin
den bahsetmek isteriz ... 

Makalede bundan ıonra 8. 
Celil Bayarın hayata hakkmda 

miikemmel ve doğru malümat 
verilmekte ve makaleye de. 
vam olunarak denilmekte 
dır ki: 

• H. Celil Bay arın Baı· 

vekalete geçmeal Türk dev· 

let ldareılnin baıtan baıa de 
forme edılmeıinl ifade eder. 

8 . Celil Rayarıd Baıvekll 

olduktan sonra ':akı olan 
birinci beyanatı, Türktyenln 
terakklyahnı uzaktan veya· 
hut yakından tak ıp edenler 
için emulıtz bir vesikadır. 

Zaten 8. Celal BaJarın bü· 
yük bir lıtlkbale namzed ol· 
dutu itikar idi. Kendileri 
nln haiz bulundukları çalıt 
kanlık, enerji, katlyet. kü · 
çük hatllerdeu nefret gibi 
vasıflar B. Celal Bayarın 
Cumhurreiıi tarafından Baı · 
vekalete intihap edil melerl· 
~tn çok meıud bir intihap 
oldufunu itbat etmektedir. 

En nihayet 8. Celal Bayarın 
Yuıoılavya müvaceheıinde 

Ctldl Bayar 
beıledlit büyük ıempati duy· 
gularının bir numunesini ve· 
relim: Bir müddet evvel, 
B Celil Bayarın lkttaat Veletli 
bulunduiu ııralarda kerıdl

ılnden bir Yugoslav tebaa 
ıının Türklyede çalııma11na 

müsaade edtlmeıl rica olun · 
clufu ve bu tebaanın oflunun 
Yuaoılavyada askerlik hlz 
metini lf a etmekte bulundu· 
iu ıöylendlji zaman B. 
Celal Bayar ıu cev•bı ver 
mitti: Müıtedlnln arzusu ye 
rlne getirilecektir. Onun of · 
lu Balkan Antantı ordusun 
da askerdir. ,. 

Bu makaleden ıonra gaze. 
te 8. Celil Bayarın Yu. 
ıoılav milletine " Avala ,. 
ajanaı vasıtastyle vaki olan 
hitabını tebarüz ettirerek 
neıretmektedir 

---''!l••---
P u I 

Bayilarinı yeni lıvhalır 
ıarilıcek 

Damıa pulu bayileri hak· 
lundaki talimatnamenin J 1 
net maddesine tevfıkan bir 
lira mukabilinde bayilere ve· 
rtlmekte olan (her nevi dam· 

ga pulu) ibaresini havi lev
haların dalma ezilip bozul. 
mağa müıaid çinko üzerine 
yazılmıt olması ve yazısının 
da iyi olmaması nazarı iti 
bara alınarak prlnçten ma · 

mül ve (damga pulu) ibare 
sini havi yeni levhalar yap 
tırılmııtır. 

Bu levhaların beherinin 
maliyet bedeli 125 kurut ol · 
duğu için yeni levhalar 125 
kuruıa ıata]acaktır 

Hu IUbarla talimatname . 
nln mezkür ı ı ncl maddesi 
(pul satmak için ruhsat tez· 
keresi alanlar mahsuııan yap
tırılmıı olan "damga pulu., 
ibareli levhay ı 125 kurut 
mukabilinde mal sandığın 

dan satın alarak dükkanın 

da halkın göreblleceii btr 
mahalle asmaja mecbur · 
dur) Şeklinde tadil edilmiı · 
tfr 

Şimdiye kadar bayilik ruh· 
ıetlyesl ve bayi levhaaı al 
mıı olan bayiler bu gibi lev 
haları a l mıya icbar edilmi 
yeceklerdir. Ancak yeniden 

I0IKD1Ll 21 MAYIS 1931 

S E H i R H A B· E R L E R i • 

,, - ' -1 ,, 
Bürhaniye Öğretmen 

~ 

Hılkevinin köy gezileri. 
Bürbaniye, (Huıuıl) 

Halkevl, köy gezilerini ara 
vermeden yapmaktadır. Bu 
hakikat içinde blyük bir 
grup halinde evveli. Zeytin· 
pınarı köyüne ıidilmlt ve 
yeni yapılan okuma aalooun· 
dakl toplantıda hem radyo 
dinlenmiı, hem de köylülerle 
muhtelıf mevzularda konuı· 

malar yapılmıı ve hep bir · 
ltkte köyün gezllmeğe değer 
yerleri görülmüıtür. Bura. 
dan köylüler tarafından sa· 
mimi bir tekilde uğurlanan 
kafile Karaaiaç köyQne glt 
mlf, aynı tekilde Halke~I ga. 
yeteri etrafında tenvir e4ilen 
köylOlerle birlikte Karaağaç 
Şehitler abidesine ıidilerek 
çelenk konulmuı, tllrler ve 
ıöylevler verllmiıtır. Aktam 
üzeri yapılan voleybol ma · 
çından ıonra geç vakit Bür · 
hanlyeye dönülmiiıtilr 

Mıaılınndı dıüiıi~lik ya
pllacak. 

Söylenıldıtıne aöre, ma · 
arif; ilk, orta, ltıe öjret 
menlerlnln maaı mebdeleri · 
ne öiretmenler lehin~ bir 
deiiıtkltk yapacaktır. hkok· 
ul öiretmenlerJnln maatı 

20, orte. okul öjrelmenlerl 
nln maaıı 25, llae öiret 
menlerinin maaıı 30 liradan 
baılıyacaktır. Şimdiki uıul 

de ilkokul öğretmenlerinin 
maaıları 17 ,5 liradan, orta 
okul ve ltıe öiretmenlerlnln 
maaıları ise 25 llndan baı· 
lamaktaydı . Bu huıuılara 

ait kanunlarda yapılacak 

tadilatın bu yıl olması muh· 
temeldir . 

Bundan baıka maarif; llıe 
öğretmeni yetlıtlrmek üzere 
yeni tedbirler almaktadır . Bu 
makıatla Galataaaraya ay
rıca talebe verilecektir . Eh 

Geçenlerde Vilayet Daimi llyetname almak iıtiyenler 
Encümeni tara~ından sekiz Ünlverlıtede imtihana tlbi 
bin liraya ıhaleıl yapılan 

Ayvalık · Biirbanlye yolunda 
ı k i mektep araaındaki 

kıımın toprak düzelttlme 
ıl iti blttiiinden bu hafta 
parke taıları gelmtı ve dö. 
ıenmealn• baılanmııtır, ha
ziran sonlarında tamamla
nacağı tahmin edilmektedir 

tutularak Avrupaya llıan 

tabııline gönderilecek, ora· 
da tahııllerlnl ikmalden son· 
ra llıan öfretmenl olacak · 
lardır . 

Maarif encümeni top 
lanarak parasız yatılı talebe. 
nln yüzde yetmlf betinin yük 
sek 6iretmen okulundan ge 
çerek lııe ~iretmenl olma 

Şöf er Tevkif 
Edildi. 

Salı geceal lvrlndlden ıeh . 
rlmize gelirken Kanlıkavak 
mevklinde devrilen ve bir 
kitinin ölümü, on kitinin 
yaralanmaılle neticelenen 
otomobtl kazuına ait tah 
klkal devam etmektedir 

' ları hakkındaki kanun lahl· 
yasını kabuı :etmlttlr . Buka· 
rar bu ıene liıelertn ıon sına· 
flarında bulunan paraaız ya· 
tıh talebeye timtl delildir. 

Şöfer Hüseyin, ~orgu Ha 
ktmllilnce ıorguıu yapıl 

dıktan sonra tevkif edil· 
mittir. 

~ıl kazasm~ı pehlivan 
ıüreılıri. 

Çal kaza11nda zelzele fe . 
liketzedelerl için bu ayıo 

29 oda pehlivan güreılerl 
yapılacaktır. 

Baıa 50, ortaya 30, aya 
ja 20 ve ayakaltına da 
1 O lira verilecektir. 

bayilik edecekler yeni lev · 
halardan aloııya nıecbur 

olduğu gtbl, mevcud bayiler · 
den arzularıle almak istıyen 
lere de yukarıda yazılı pa
ra mukabilinde bu levha
lardan vertlecektir. 

Yeni levhalar defterdar 
lıklarca , merkez ve malhak 
kazalar ihtiyacını karııhya· 
cak mlktarı tesbtt edılerek, 

Darphane Müdürlüğünden 
celbolunacak ve keyfiyetten 
mevcud bayilere malümat 
verilecektir. 

Defterdarlık ve m!llmü • 
dürlük lerinde mevcud bulu · 
nan ve istimal mevkiinden 
kaldırılacak olan eski levha· 
lar 26 2· 1934 tarthlt kıymet 
il evrak tallmatnameııl hü· 
kümlerf dairesinde Darpha 
ne Müdürlüjüne ıönderile

cektir. 

Bunaltıcı sıcaklar bıılı~1. 
Bir hafta önce adeta ki· 

nunıani hava11na~ dönen laa 
va bir kaç güntlenberi tek· 
rar ııınmaja baıladı ve bil -
haasa dün aıcak iyiden iyi 
ye baatırdı . 

Hararet derecesi aöl. 
gede dün 32 ye kadar yük· 
ıelmlıtt. 

Viliyat sayım yokiama
lan dün neticalen~i. 
Vıliyet dahilinde bir ay 

danberi devam eden hay 
van sayım ve yoklamaları 

dün sona ermlttir. 
Sayım neticesinde bu yıl 

hayvan adedinin diğer se 
nelere nazaran daha fazla 
olduğu anlatılmaktadır . Yeni 
yalın sayım vergisi bu yok 
lamalarda teıblt ed ılen ne 
ticeye göre tarh ve tabak· 
kuk ettlrtl~cekttr . 

Küçü~ bir çı~ın ıa~an· 
cayı kurcalar~en yaraland1. 

Çağıı nahlyeıılnln Kanlı 

kavak köyünden Haııan oğ 

lu on bir yaıtarında Bayram 
evvellsl gün köy meruında 
koyun otlatırken yanındald 

tabancayı kurcalamağa baı· 

lamıttır . Fakat tab~nca bir · 
denbire ateı aldığ ından çı 
kan kurıunlardan biri , küçük 
ve dikkatsiz çobanı ıol aya 
iından yaralamıthr. Bayram 
Memleket Haıtahnneıine ya· 
tırılmııtır. 

MiJtehassıs ye- Ticaret Odası 
tiştirme iJcretle- miintehip sani-
r i tesbit edildi. leri seçildi. 

Bakanlar Heyeti, imtiyazlı Üç gündenberl devam eden 
ve lmtlyaz11z bGtün 11nal 
müeaseaelerle ılforta tirket · 
lerlnin herhangi bir ııte 
kullanacakları h~r ecnebi 
müteha1111 için hazineye 
ödemeleri lazım gelen mü 

Ticaret Oda11 ıeçlml d6n .. · 

at 17 de bltmlttlr. 

Reylerin atılma11 •na er· 

dikten ıonra Oda beyeli, 

Mektupçu B Süleyman Alem 
tehassııı yettıUrme Gcretlerl- darın da fttlraklle Vali Mua 
ol teıblt etmittir. Buna göre vinl B. Ekrem Yalçınkayanın 
müteha1a11 müheod • ı ve mu 
teha1111 uıta için aylık 

ücret 50 lıra, ıtğorta 

müteha11111 için aylık ücret 
15 liradır. Bu ücretler sınai 
müesseıelerle ılğorta tirket · 
terinin birden beıe kadar 
kuUanacakları ecııebi mü· 
tehuııı ve montörlere alil 
dır. Beıten fazla müteha1111 
ve montör kullanacak 11nai 
müesseselerle, ıırketler 6 dan 
20 ye kadar kullanılacak 

mOteha1111 ve ıljorta miite· 
haasıılarınıiı her biri için b~ı 
ltra 6dlyeceklerdlr. 

Yeniden kurulacak fahri 
kal arla mevcut f abrlkaların 

ıeniılettlmeılnde kullanıla · 

cak eenebl montörler müte· 

ha1111 add~dılmlyecek ve 
bunlardan ücret alınmaya · 

caktır. Mevcut fabrikaların 

makinel~rini nakletmek ve 

yahut teaiıatını talih ve 
kontrol etmek lçlfi kullanı

lacak ecnebi müteha1111lar 
montör addedilmfyecek müte· 
ha1111 glbl muamele ıöre· 
cektir 6 Aydan az müddet · 
le kullanılacak müteha1111 · 
lar için bunlarıo yalnız kul . 
lanıldıkları aylara ait olan 
ücretleri alınacak ve bu üc 
retler peıtn olarak hazineye 
yatırılacaktır . 

Atatürk parkmdı yazhk si
nııı. 

Belediye Atatürk parkında 
bir yazlık sineme yeri tefrik 
etmııtır . 

Yazlık sinema hazirandan 
itibaren faaliyete fpçecekUr. 

Geç gidın mektup hakkın
da gelen cevap .. 

Birkaç eün evvelki sayı· 

mızda Bandırmaya 10 5 938 
de gönderdtjlmiz taahhütlü 
bir mektubun 7 gün ıonra 

varabtldiğlnl yazmııtık . 

Dün Balıkeıir Posta Şef · 
Hit bize yazdıiı bir tahri · 
ratla gönderdtfimiz mektu 
bun mal\buz numaraaını iate
mektedir . 

Bız bu iti daha fazla 
uza tmağı lüzumsuz buluyo· 
ruz, o ııatırları yazııımız. da 
aadece alakadarları ilgilen· 
dırmt!k içindi. Makıad ha1ıl 

olmuıtur: Yalnız ıunu da 
ilave edel im ki mektubumu 
zun iade ilmühabıri de 11 
gündenberi henüz gelmemit 
tır 

Yegane tahmlnlm 1z. bu ıtbi 
akıakhkların tekerrür etme· 
melidir. 

batkanlıfında toplantı yapmıt 

ve geç vakte kadar reylerin 

tasnif ve teıbiti itile me11ul 

olmuıtur. 

Seçi len müntehip aanller 
ıunlardır: 

lımaıl Hakkı Varnalı, Ali 

Kırımlı , Fahri Tavıanlı, Lüt· 

fi Kıral, Hılml Yırcah , Ma 

ranaoı Edip, Ziraat BankHı 

Müdürü Sadık, Duraunbeyll 

Mehmet Oral, izzettin Gü 

neı, H6ıeyln Şadi . 

Bu müntehtp ıaniler ma

yıaın 25 nci çarıamba ıOnü 
ıaat 14 de toplanarak Oda 

mecllıl azalarını seçecekler· 

dır. 

- ................... _ 
Manyas pana
yırı 3 haziran

da açılacak. 
Her yıl 3 ha:&lranda açıl• 

makta olan Manyu koıu 

panayırı bu yıl da yine ay. 

Dl &Ünde açılacaktır . 

Hayvan alım satımı ile 

birlikte her türlü eıyanın da 

aatıı için bulundurulabtl~ceil 

panayırda geleceklerin her· 

tilrlü lıtlrabatınl temin için 

hazırlıklar yapılmıf. ihtiyaç

ları karıılıyabılecek tedbir · 

ler alınmııtır. 

l ISTAHIUL RADYOSU 1 

21 Mayıs 19 3 8 Cumartesi 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
1 2.30: Plakla Türk muıl · 

kist 12 50: Havadis. 13.05 : 
Plakla 1 ürk muııklıt. 13.30: 
Muhtelif plik neıriyatı . 

AKŞAM NEŞRIY A 1'1 : 
18.30: PJikla danı muıi · 

kisi, 19 10: Konferanı: Ünl· 
veraite namıneı, Üniversite 
talim taburu subaylarından 

Öny6zbaıı Ihsan Kor.aman 
(Bayram, Sancak , Milli mart} 
19 55: Rona haberleri: 20: 

Necmeddln Rıza ve arlcadaı 
ları tarafından Türk muıl · 

ktıi ve halk ıarkıları, 20.45: 
Hava raporu 20 48: Ömer 
Rıza tarafından Arapça ı6y· 
lev . 2 l : Bel ma ve arkadat· 
ları tarafından Türk muıl · 

kiıi ve halk ıarkaları (aaat 
·ayarı), 2 l 45: Orkestra 2z· 
15 Ajan& haberleri. 22 30: 

Plakla sololar, opera ve op 
eret parçalan, 22,50. 5011 

haberler ve erteıl günilll ,,.,, .... 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
(Bofanan Kadın için) 

YAZAN: 
Aımkal Kasım S<Jml Paylı 

60 -
15 net madde bofenma, ••· 

fat, butlin ıebeplerlnden bl · 
ri tle •••elkl e•ldifi zaıl 

olan kadının tekrar e•lene 
btlmetl için 300 11ün müd
det bek!em•I• mecbur tu
tu1ordu. Ve bu madde1e 
lç6ncü fıkra olarak da bo .. n 
ma ile a1ralmıı olan kara •e 
koca tekrar birbirleri tle e•· 
lenmek tıtedılderl takdirde 
hakimin bu mlddeu kısal· 
tabtleceilnl de lllve etmııtt. 

Bu maddeJI taktp eden 96 
acı madde lıe (boıanma ile 
bırblrtnden a1ralmıf olan ka 
rı •e koca bakim tarafından 
ta1tn olunan memnuiyet 
IDOddett içinde tekrar e•le 
Demezler. Karı ve koca bir· 
birleri ile evlenmek taterler 
,. bu m6ddet hlklm tara 
fından kıaaltılablltr ) 95 ncl 

• 
111addenln üçGncü fıkruı bo 
ıanan kadının ıebe olup 
olmadılının tahakkuku. Ge 

lie tıe •azıhaml ile rah 
•in çocuktan 1Al1m bir ha\ . 
ele bulunmaaa için 300 ıün 
milddet vazedllmlt oldutun 
dan mGnbahlıtlr. Bu madde 

l1e 142 ncl maddede yazıla 
olduiu •eçhtle ( boıanma 
hikmhde kabahatli olan 
tarafın yeniden e•lenmeıl için 
hllrım bir ••neden az ve tiri 

, ıenedea fazla olmamak üze· 
re bir müddet tayin eder). 
lıte bu memnulJt:t müddeti 
ı,ınde ıerek kadın Ye 
ıerekıe erkelin eyleneml 
Y•ceklerlal bildiriyor Ve 
bu beyaafttına ıaJet bo 
tanan karı ve koca yek 
4tterlal afvederek tekrar 
lttrbırı ile evlenecek olurlu· 

•• bu mftddetln hitamına 
intlıar mecburl1et1 olmadıfı
nı •• bunu hiklaıln k11alta· 
INJeeeftnı tlave edl1or. Hu· 
lı&uk uıulQ muhakemeleri 
kanunumuzun 159 ncu mad · 
cleılnde (müddetleri hlkim 
•e1a kanun tayin eder, ka 
ıuıada ıchtertlen müıteına 1 

b.llerden baılca h•kım kanu 
... n tayin edilen middetlerl 
t.zyıt veya tenkiı edemez) 
loareılne nazaran kanunun 

tayin ettıği müddeti haki· 
mtn k11altabılmeal bu iba
redeki eıbabı ldlınaiyeden 

maduttur. 
Memnuiyet müddetinin 

had •e dereceılnl mevzuu 
bahılmlz olaa 96 ncı madde 
16ıtertlmemlt lıe de az e••el 
zikredılen 142 ncl maddedede 
aarahatan yazıhd1r. Bir ıe
neden iki ıeneye kadar olan 
bu m6ddetln ta ylninde ha 
kim boıanma ıebeblnl ve ka· 
bahaUn dereceıtni nazara 
•larak kanunun kendlıine 

bahıettlil hakkı takdiri illi· 
mal eder. Bılhaua zlna ıe · 

beplerlnde memnuiyet mQd 
delinin ıon haddine kadar 
ııdebilir 95 ncl maddenin 
üçüncü f ıkra11nda olduğu 

ıibt, bu maddenin ikinci f ık· 
raıına dahi boıanan karı ve 
koca birbirleri ile evlenmek 
iıterlerae bu müddet hakim 
tarafından k11altılabilec~itnl 

btldırmektedlr Bu ııbı ah
Hlde kııaltmak deill, hiçte 
nazara ahnmıyablllr, kan•· 
hnda1ım . 

lıte bunlar müddetin kı
aaltılmaıı için hllclme müra 

caat •• hüküm almadan tek · 
rar evlenıeler ikinci nikah 

larının feıih ve iptaline de gl
dılemez Evltllk btrİllinln 

himaye ve muhafaza11 eau 
ve ıayeılne matuf bulunau 
kanunu medenlmlze göre bo 
ıanmanın muhakkak huzuru 
hlklmde ve hlklmin de ka 
nunun 16ıterdlil ıebeplerden 
blriıine lıtinaden verecef 1 

hüküm ve karar •e bu ka 
rarı da kabul etmlyen tara· 
fın tem1lzl üzerine temyiz 
mahkemeıinden taıdıktnden 

sonra boıanma keyfiyeti 
tekemmül edebilir. llatri 
bu bapta tarafların ikame 
•e lıtfma et t i r d 1 k 1 e r 1 

ıahltlerln ıahadetleri ve ta 
rafeynto boıanmlida lttıfak 

ve lttihatları da hlklnı.1 tak-
yit etmez. Evvelce 
birlik veya kocanın 

lıe bu 
hıdciet 

veya kerh veyahut ıerhot 

luk ıibi hallerle afzından 

(Ben ıenl boıadım) gibi fır-

bır fite eıkl Kıbrıı ıarabı 

•\·ayım, birinin ıereflne fçe 
llm . 

fOkltDILJ 

Hir Btlçika gazetesi yaııyor: 

'' Türk Kadın
ları Artık Peçe 
Takmıyorlar.,, 

("La Gazelle,. Bürülcıel ) 
ıazeteılnde: 

( Sabtba Gökçenin taya 
rede ahnmıı bOyük bir reı 
minin altında) 

Türk kıdmlın 1rtık paça 
tıkmıyırlır: 

•torkiye utık çarıaf ve ha
remler memleketi deilldlr 
Bugün Azade, her intihabat· 
ta intihap dalreılne ııderelı 
reyini kullanmakta. ipek ço 
rap ıtymekte, danıtoglerde 

ıljara içmekte ve Ptyer Lo· 
tının eaerlerl yerıne Pol Mo 
ranm eıerlerlnl toplamakta 
dar 

Savaftepede 

Gezintisinin proğram1.. 
G ,.zintıye lttinı k 

edenler Kulüpten a l dıkları 

karnf'lerı gldtı ve ı~ltıte 
aöıterecek lerdlr. 

ı Gezinti treni Bah 
keıir iıta1yonundan ıaat tam 

8 de kalkacaktır 

3 - Savaıtepe ıılaeyo 
nundan dönüı ıaat tam 21 
dedir 

4 Sa •aıtepe tıtuyo 
nuoda otomobil, araba. hay · 

van vard1r . lıttyenler bu •a
ııtalardan lıttfade edebilirler. 

5 - Çamlıkta herkes tı 
tedlğl yerde oturacak ve 

ıezecekUr. Yal naz tabltdota 
dahil olanlar yemeklerini 
yemek üzere hazarlanmıı 

Kulup ıofruına gelecekler
dir . Tablidot haricine ve bn Bu kadar k11a zamanda 

bu kadar radikal, kati ve 
tam bir deilıme, ıörGlmüt 
t•Y deitldfr. Eı .. en, mlıal 
yukarıdan ıelmektedlr İıte, 
yukarıkf reıımde, pdot me•· 
&dindeki Kamil Atatürkün 
manevi kızıdar. Sabiha Gök 
çen orduya menıup olup, 
hava orduıunda teimen rüt-

• fe dııma ıervlı yapılmaya 
cakhr. 

beıiyle hizmet 16rmektedlr. 
Ve bu r6tbe. kendtılne, nail 
o:ablleceii 1üluek himaye
den dolayı dejll, fakat ken-
di mezt1eti dolaylılyle verıl
mlıttr . Sabiha Gakçen çok 
ateıln, fakat aynı zamanda 
iltmle mücehhez bir ta yare 
eldir ,. Bu meyandan olmak 
üzere, manevralar eınaıında 
kendtıtnln, bir avcı f iloıu 
yüzbaı111 tarafından idare 
edilen dütman tarafına men 
ıup bir tayareyi yere inme 
je mecbur etmlı olduiu 
zikrediliyor. 

hyan bir ıözü ile ta teme
linden yıkılıp bozuluverirdt. 
Bırde talik tçln ricl veya 
bayin gibi dereceler de var 
dı. Rıci müddet içinde ko
canın kavlen flılen karaya 
mürauatı kafi olup buna 
karının rlza11nın inzimamı 

na da lüzum göatermi,ordu. 
Baylnde iıe karının rfzuını 

ıart koıuyordu. j 
Kanunu medeni boıanmayı 

karı ve kocadan alarak ıırf 1 
hakime tevdi etmit olma11 
tle rlci ve bayin ahkamı ta · 
memen kökünden kaldır 

mııtır 

SONU VAR -

6 - Tabhdot için öfle 
Jemeil aaat tam l 2,30 ve 
akıam yemeli ıaat 19 da 
hazar bulunacaktar 

7 - Berkeıln oturacajı 
va11ta kendiılne aittir. Ora 

da ha11r kiralana bflecekttr. 
Kulup tarafından ıırf tab 

lldot için götürülen tıkemle 
ve ma1alar yemek haricin -

de ı11al olunamaz 

8 - Kulup bQfealnden 
herkes alıt verit edebilir. 

Yalnız tabltdot, evvelden 
kaydolunanlar içındir . • 

---~otL---

lıeri~ıdı 21 O O gızıtı 
çıkııktıdu. 

Yeni dünya, gazetecilik 

bakımından da kürrelarzın 

en m6teıakkl bir dlyandar. 

Nevyorkta aazete ve mec· 

mua ıataı acantalart, ıeneltk 
aerıilerlol açtalar. Bu ıeral · 

de teıhır edilen glndellk 
gazeteleı in adedi ı&u bin yüz

dOr. Malbukı 19 ... 7 yıla için· 
de, muhtelıf ıebeplerden 

dolayı kapanan 221 gazete· 
yl de heaaba katanak, Ame· 

rıkada daha iki yı" ev ve it · 
ıine kadar iki bin üç yüz 
yirmi bir gazetenin mevcu 
dıyeUnl görürüz 

Türkdilinin Romanı 
Onuda al •e hemen hazar 

lanmana bak. Kızcağız yadan 
ha.ıta olmadan ııdeltm .. Çap 
as ... ne yaman büyOcü lmit! 
lierıeyl ne kadar m6k~m 
mel idare etttllml gördün 
1116? Hadi bakayım Şimdi 

bent kucakla! 

1\(\ll i\RİLlS Sofrada Stef anın hıç itte· I~§§§§§§ 
ha11 yoktu: Kalbi :ılyaduıle 1: 
doymu' oldu~undan mideıı ı :~S~~~~~~p==ç:;~~~~fTh~~~;:=:~~~ 

B. çalırmayı hekllyea 
Stef an amuc .. ını botarca 
ll11a kollarında aakmafa ve 
01rıamafa baıladı . 

Amuca ıOlerek haykırı 
Yordu: 

- Hadi bakayım! Yeter, 
Yeter artık! . Ah katıl! He
lllen mlra11ma konmak ıçln 

bent turada öldOrOverecelc! 
8otuluyorum! . imdat!. Ye · 
Utar!.. Yettıtr!.. Biraz da git 
llrlarının mahremi olan ar 
lcadaıına kucakla! .. 

Stefanın kucalda1ııını ben 
de •••inçle karııladım: Onun 
lcırlarda baılıyan atkının 
b6ylece bitmesi çok hoıuma 
Rltmlttl. 

- Haclı timdi beraberce 
IWAp 1•mek ,a,eltm... sa.. 

• ı: evlun: Zeki Tunaboylu 
de aç defıldi. Möeyö AnH· 
taeın mektubunu okuyordu: 
Bu uzundu, aldıkları bütOn 
tertibat, bu iki aık kumru 
ıunu tanımadıkları halde lu 

zala düıürmek için Arlıtld 
amuca ile na11l uyuıtukları 
burada yazıllyda: Bu ıevda 
kumruıunun biri Stefan ve .. 
Biri de Amari&lıdl . Dostum 
bu kızın hakiki lımıni •er -
memekte iarar ettiği için 
ben de böyle diyeyim 
Möıyö Anutaa yazıyordu: 
.. Sız, ikiniz de bizim ıızli 

mukavelemizi öfrenmlf ol 
ıaydınaz kartı kartı ıeltnce 
11kılgan ve yapmacık hare 
ket edecektiniz. aılcıa bü
tün tathhk ve acıhlclaranı 

tatamıyacakbnaz Ve belki 
de, belkide kendi kendine 
f•ltsl••• bu kadar temi• 

bir duvgu ile blrleımlt ol 
mazdıoızl,. 

Daha alt yand" yine de· 
vam edt1ordu : 

•Son günde Japtıiım t•c· 
rübentn ıana pek ağır ıel 

dlflnt bılıyorum; liktn,, duy · 
guların en yükıeil karıı11n· 

da iradenin ve lzzetlnefel
oln yOkıeleceğt dereceyi an
lamak istedim Mütee11lflm, 
değilim : Vakıa, aana epey 
eziyet çektlrdhn, fakat, ka 
rekterlnl de anlamıı oldum. 

Seo hakiki bir onur 

kahramanıaın . Evet, namuı 
ve hayalyet. etktan bile üı · 

Uio tutulmalıdu! . ,. 
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B~n çoktanberl bunun far -
kandayım . Sen ona küçük 
bir fırsat vermlı olıaydın 

ıana bunu itiraf edecekti . 

Senin afzın açılmadı: lıte 
bu yüzdea onun da kalbi 

Şöyle bitiyordu: I 
Kısım ıeni ıevl7or: 

kapalı kaldı Lakin, ıen hiç 
blrıey kaybetmedin: Hapıe 
dilen aık b6y6mekten baı
ka bir it yapmaz. Sen gl 
deli beri o çok defiıtı: Ar · 
tak yemiyor, uyumıyor. bu 
ıon günlerde yuı Janya in 
en neıeeınl büıbütün kay . 
betti. Kendiılne henüz hiç 

bırıey açmadırn: Zafer dakl
kalanm ıana bırakıyorum. 
Ken amucana, blrlıkte ıele · 
cejlnlze dair bir telıraf çek 
meelol rica etaıi,Um. Bu tel 

SAYPAı 3 

Fransız Gazetelerinin 
Görüşü V e 1 t a 1 y a .. 
ff ıtlırin Roma seya~aiı atfiiindı Vırainiı Gayda gaze

tesinin f rınıız matbuatına bir cevabı .. 
İtalyan matbuatı, Franıız 

matbuatının Httlerln hal 

yaya yaptıfı ziyaret dolayl· 

ııyle ılerl ıürdüiü mutal•a· 

lar üzerinde durmaktadar. 

Vırılnio Ga1danın bu huıuıta 

neıretttği baımakaleyi aynen 
naklediyoruz: 

"Hltlerin imparator krala 
ve Duçeye halyan hududun 
den göaterdlil ıamlml ve 

1 

manidar telıraf ve G6rinıin 
Hıtlere ve ltalyan milletine 
blldırdlil ıamlml ıelim Al· 
man mılletlnln reiılnln ltal 
yada ıeçlrmlı oldufu ıiin · 

lerln canlı bir nettcealni teı

kll et mittir. Şura11nı tıaret 
lemek llzımdar ki Romada 
tekit edilen uzlaıma, iki de•
let retılerlyle iki millet ara
aandakl ıamlmlyetl takYlye 

(Lütfen Hyfayı çeviriniz) 

Südetler Motörlü Kıtalar 
Tefkil Ediyor. 

( Baıtarafı blrfncl Hyfada ) 
meler dağıtmakta devam el· 
tikleri bildiri it yor 

Çekoılovakya zabıta11nan 

tevkif etti fi. Südetler Alman 
Naz

0

llerlnin h6cumlle karalcolla
rdan alınarak ıerbeat bırakıl 
dılar. 

Prai, 20 (Radyo) - Çe· 
koılovakya Baıvektll Mtlin 
Hodza, SOdet Almanlanna 
•erilecek haklar hakkında 
yaran radyoda mOhlm bir 

ıöylev, merakla bekleniyor. 

Prai, 20 <Radyo) - Ha 
ynlayn partlıl bütün S6det 
Almanlarana birer mektup 
göndermlt ve majazalarana 
ıüdetlertn führerl doktor 

-------------------
Y ip ı c ı çuıgı, ıimdi mıı-

bur muganni 
İngllterede, Ko•ut adında 

bir ıenç, yapalarda amele-
lik etmek ıuretıle nafakuı 
DI kazanmakta iken, bir 
gün otomobil almak ıevda 
11na daıtü . Genç, o ıan
denberl para aa&clamala baı· 
ladı ve filhakika, birkaç ıe· 
ne içinde küçQk bir otomo-
bil aldı Genç otomobile ıa. 
hlp olduktan ıonra kendlıl
nl d6nya1un en meaud ada· 
mı telakki ediyordu. Fakat 
bu aaadet, çok ıGrmedt. Zl. 
ra lnılliz genci bir ıOn oto· 
mobiltnl ıüratle ıevkederken 
kazaya uıradı, otomobili 
parçalandı Bu kaza eına

Tre- ıında, tee11üründıea haykı
benlkde vukua relen bir ar. ran ıenç kendi Mılnl be· 
bedede üç Çek ile Oç Alman fendi. 

Haynlaymn resmini uma. 
larmı tavılye etmtıttr . 

Prai, ~O (A.A .) -

yaralanmııhr. O vaklte kadar, 1eılnl tec• 
rObe etmemlttl· Otomobilin Haynla1•ın fırkaaa ıunlara 

karar vermlttlr: parçalanmaaı Ozerlne, arhk 
1 - Parti azuından olan eıkl ıanatına dönmek lıte· 

tacirlerin llaynlaynın port ml1ordu. Derhal düıündü ve 
realnl&d6kklnlarana aımala· mahalleler ara11nda ıarkı 
" mecburidir. ıöylemek ıuretlle aeılnden 

2 - Parti menıupları in . lıtlfadeye ,karar verdi. 
uhabat münaıebeUle ev ve İngiliz ıencl, kararını tal · 
dOkkinlanm bayraklarla do· bıke baıladıiı~. ıOn limit et 

1 mediği bir muvaffakıyet ka-
natacak ardır.~Kontrol aervi· 1 

zandı. Seaı, hakikaten çolr 
ıi, farka azaıının _ inUhabat 

f ıü~el oldutuitçln az zaman 
. ar• eıl olan cumarteai ıünü 

ıonra Londra muılkl alemin-
pencerelerinde tenvirat yap : de tôhret kazanmaja baıla -
malarana nezaret edecektir. dı! Şimdi, eıkt yapıcı Koyut 

3 Alman nazı kıtaları blr değil, birkaç otomobil 
gibi motörlü kıtalar ihdaa ve müteaddıd •lllilar 1Ahi-
edllecektır . bidir. 

grafı kızıma göıterdım. Bir 

an ıevinlr gibi oldu. Fakat, 
bıraz ıonra fÜphell ıüphelı 

batını ıallıyarak tekrar me 
lankollk bir hal aldı. Melıı: 

tubumu alır almaz ıelece · 
ğlnl telırafla hemen bıldır . 

Seni ıabınızlılcla beklerim: 
Onu ıüphede barakmak afve 

dilmlyen bir ıaddarlak olur, 
o ve eeo çok ıevdliimlz iki 
varhkıınız! .. ,. 

Stefan mektubu blltrlr 
bitirmez ıofradan kalktı. 

Amucaıı: 

- Artak yerinde- duramaz, 
dedt. Hakkı da varya . Sen, 

o kızan ne oldufunu bilmez 
ıln! . Ben, biraz daha genç 

olıaydım Amartllı onun ol
mazdı amma!... 

liirkaç ıün •onra Stefanla 
amucuı ıtttiler. Bu defa 
çıftlikte yazdığı mektubu 
bana vaktinde 1röaderdt En 
entereaan parçHı Amarlliıle 
karıal•ımaııaı aalataa J•ri 

idi. 

* Amucamı ıerhle etya· 
larla barakarak dofru müı

takbel kaynatamın yanına 

koıtum. Çıftllfe yetlıttllm 
zaman henüz çok erkendi 
Sabahın ancak yedlıl idi. 
lktıl de beni pavyonun al· 
tında, bu kadar erken ı•· 

leceifml ümit etml1erek 
belcllyorlardı . 

Möıyö Anaatuın elini ıamı· 
ml1etle ııkarken manala bir 

tekilde balnthk. Amartltı 

ıaıırarak 6rıüıünü barakta: 

Kıpkırmızı keılldl. Benimki· 
ni tutan eli titriyordu. Bana 

blrıey a6ylemedt: Benim 
erken dönOtOmden müte

vellit kızının ıe•tnclni babuı 
anlattı •• ıonunda da lll•e 
etti: 

Btz ılze ahımııtıkı bu· 
lunmadıjınız zamanlar çok 
canımız 1tlnldı de,.I m•? 
Diye kızına ıorclu. 

- SOROYOR -



' 

SAYFA: 4 

eylemlttlr. Bir defa daha 
sabit oldu ki, ltalya ve ~l 
manyanın A vrupada yarat · 
mıt oldukları teaanüt ıtıte · 
mi ıon derece sağlam ve 
muvaffaktır. Ve ıerek eıaaı 
ve ıerek veçheıl itibariyle 
büyük bir gayeye müıtentt . 

tir. t3u uzlatma yalnız iki 
milletin ve devletin menafi· 
ine ve aörüı birliğine latlnad 
etmiyor Onlaran müte
kabil doıtluiunun bir garan 
tlıldlr . Bu ıöyledljfmlz yeni 
bir ıey değtldır . 

Fakat Avrupanan geçirdi · 
fi tU müphem devirde bu · 
nu açık bır ıurette tekrar 
etmek faldelldlr . Şurasını 
teıblt edelim kı J 937 eylQ· 
lünde Monalıo, E11en ve 
Berllnde yapılan ıtyaıt ve 

tarihi tezahürat a11l canlı
hklarını J93d maymnda Ro. 
ma, Napoll ve Floransa 
teaabOratlyle raıtermlt • 
)erdir. Ve Berltnde takviye 
edilen dostluk bafları Vene
dlk sarayında 7 maJ11 akıa· 
mı tekrar tekld olunmuı· 
tur 

Hakikat ıudur kt, muh· 
telıf A. vrupa devletleri bu 
anlatmayı dıı ılyaaalarında 
ıazönlnde bulundurmıya 
mecburdurlar. O vaktt ıura
ıını ihata ederler ld, bir de · 
fa daha memleketlerinin me· 
nafllne uyıun olmıyan bir 
tekil ihtiyar f'tmektedtrler. 

Bunu Fran11z gazetelerin
de aörüyoruz Bunlar son 
günlerde ita lJan - Alman 
doıtluju dolaylılyle tarafgl · 
rane yazılar yazmaktadırlar. 
V • ıon görüımeler hakkın · 
dakl teırtblerl uydurma fl. 
kirlere lıtlnal eder. 

Bu tarzı hareket yeni de 
iddır . Malual ltalya tle Al· 
manyanın araıını açmaktır 

Bu boı btr hayaldir. Ve böy 
le bir fikir evvelden lflisa 
mahkumdur. Fakat Fraoıız 
• hal yan ılyaai müzakeratı · 
nın tekrar baıladıiı ve Ro 
ma ile Pariı araaındald mü 
naaebatın vuzuh peyda et · 
meılne çahııldıiı tu 11rada 
Fran11z arzularını ihlal ede · 
cek neticelerin ileri ıiirül. 

medlflnl de ltaretlemek 1ıe· 
rektlr 

ltalyan · Fran11z müoaae· 
batı ve ıamlmlyetl ltalyan · 
ların bir hareketi dolayıılyle 
lb'il edllmemlıttr. Ve bu 
münaaebatıo salah bulması 

İtalya llr. Almanya araaın
dakl tesanüdü thlal edemez. 
Bunları birbirine karıı koy 
mak mühim bir leftir hataaı 
ve btr ıiyut bll1 ı 1ızlıkt1r. 

logfllz reımi matbuatı bu 
hatadan içtinap etmtılerdir. 

Roma ve Berltn arasındaki 
bajları gerek fikri, gerek 
ıtyaıi sabada ihlal tçln ya
pılan bütün teıebbüıler ve 
ıarf edtlen maoiıız sözler 
ancak vaziyeti anlamamak 
veya ıulnlyet beslemek ıu -
retlyle tefsir olunabilir . 
Bunlar hadiıelere aıla uy· 
mamaktadır . Ve ha ki 
kate muhaliftir. Yapılan 

tekliflerin ıamlmlyetlni ıblil 
edecek mahiyettedir Fran1a· 
nın ltalya de mOnuebatını 
temd•d etmek lıtedlil bir 
sırada muzır teılr gösterir 
ler. ltalyanıo en büyiik Al
manya teıekkü1Gne kartı 

endııe duyduiu. ltalyada ya. 
pılan tezahüratın eamlmlye· 
Unlo ıüphelt oldufu gibi ba· 
berler ile Mu1101inl ve Hlt· 
lerln ı6:ıderlnlo ıultefılrl, 

Ban~ırma asliye hu~uk 
ha~imliüin~en: 

TÜRKDILt 

Balıkesir İnhisarlar 
BaşmüdürlOğünden: 

Bahkeılr çlftcl emanet anbarında kalma kanuni müdde· 
tini ikmal eden 14 ekiciye alt 934 mahsulünden (21] 
balyede (298) kilo tütiin açık artırmaya konulmuıtur. lı· 
teklllerln 27 5 938 giinGnde yapılecak açık artırmaya tı-
tlraklara ilin olunur. 4 - 1 - 139 

Balıkesir inhisarlar 
Buşmüdürlüğünden: 

~ klr temin 
it.. edecektir. 

21 MA YlS ı9j8 

1 Bu, tecrObe tle ahittir. 1 
Her cfnı demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve lf 

btltlmum malzemel lntalyeyt ıayel ehven fıatla ıat· ~ 

~ maktayız .- Bır kere deneyiniz. » 
il. Her renk yallı ve badana boyalarile boya yajları ~ 

~ Masa , kollu teraziler, kantar, lttre, kilo ve metre 

Baodırmanm Paıameıclt 

mahalleıinde Ahmet oğlu 
Eıklcl Mehmet Hız1r evinde 
mukim Ahmet karı11 Hay· 
riye tarafından Karacabeyln 
Beylik köyünde Romanya 
muhaclrlerlnd; n hizmetkar 
kocası Ahmet aleyhine açtı · 

iı boıanma davaaında, mOd. 
delaleyh Ahmedln ikamet· 
ılhının meçhultyetlne bina · 
en hakkında evvelce t ebla • 
i•t makamına kaim olmak 
üzere yapılan ilana raa111en 
mahkemeye gelmediği gibi 
bir vekili kanuni de gönder· 
memtı olduğundan hakkında 

yine ilanen gıyap kararı teb
liilne mahkemece karar ve
rllmıı ve muhakemesi de 
8 - Haziran - 938 çarıamba 
günü saat 1 O na talik edil · 
mit bulunmakla yevmü mez-
kurda Bandırma asliye hu - May11 939 gayesine kadar muteber olmak üzere Ban-

dırma lnbiıarlar ldareılnin ıehtr dahili ve Bandırma Gö kuk mahkemeılnde hazır 

1 ve malzemesi de bulunur· 1 
Köylü ve rençberlerlmfz için pulluk ve her türlü 1 

dbzen de m~iazamızda ucuz bir flatla satılmaktadır. 

it gibi ölçü ve tarh diizenlerlnlo pazarı da majazamız 

1 dır. TüUin fidan ve tarlalarıle , meyva ağaçları ve ber 1 1 türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı ~ 
~ arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ .. nı ılz de tec· 1 
it.. rübe ediniz, memrıun kalacakıınız. 

nen, Bandırma - Manyas nakliyatı 17·5 938 den itibaren bulunması veya bir vekth 
yirmi gün müddetle açık ekılltmeğe konmuıtur. kanuni göndermeıi gıyap 

İhale Bandırmada yapılacakhr. Muvakkat teminat yüz· kararı yerine kaim olmak 
de 7.5 dır . Miktar ve muhammen bedel ve ıartnama Ba üzere keyfiyet ilin olunur. 

ı---------·---· lıkeılr Baımüdürlüğü merkeztle Bandırma lnhlıarlar mü· 1 Saraçlar Başrnda Hasan Cumalwfjullar• 1 Ban~11ma asliye hukuk 
~itimi iğ inden: 

Bandırmanın Sığıryolu 

mahallesinden Debleklll A.b. 
dullah kızı Şekürenln koca· 

diirlüfünde 1ıörülüp izahat alınabilir. 

1 Mehmet, lsmail, Abdullah 1 Balıkesir Tapu Sicil 1 ~ 
3 , _ 148 

hfıl d ~~~~~~~~~~~~ 
Mu a ız ığın an: ı •·U:U:U. t:U. t. t. t. t. t. t:l 'l:U:l:U:U.• 

Cınıı: Mahalleıı: Mududu: ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
Tarla Anafartalar Doiuıu ve poy- 11" '* 

razı ve kıbleaı = K apita/: 100,000,000 Türk Lirası 1* 
yol, batm Meh · ı~ Yurd İçinde 261 Şube Ve ffjans 1* 
met iken timdi ~ . r* 
vereıeıtnden Me·l .\l{ Dünyanın Her Tarafında Muhab1rler ,. 

Mevkii: 
Sutlüce 11 yine o mahallede oturmak

ta iken mahalli ikameti meç· 
bul bulunan 11vacı Kayseri · 
il Mehmet oğlu Ahmetten 
boıanma11na dair gıyaben 1

1 
verilen 23 - Teırlnfsanl 932 
tarih ve 316 -· 261 
numarala tlamm, Ahme -
de bulunup tebliğ edileme · 
mit olduğundan ilin tarihin · 
den itibaren (onbeı) gün 
içinde temyiz edllebtleceil 
ve akıl takdirde hükmün 
k•tileıeceğl teblii makamı 
na kaim olmak üzere keyfi · 
yet tlin olunur. 

hmet ve Ayte ı~ Her türlü zirai ikrazlar-diğer bilcümle banka mu· = 
ve Bedriye. ı: amelerl büyük ıubelerinde ktrahk kasalar. pk ! Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla 1318 1 ~ ihbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· 'f* 

eıa1 yoklama tarih ve 138 uyıh kayıt mucibince maliki , .. ~ mlyeler. pk 

bu mahiyette ıeylerdlr . Hıt 
lere ltalyada gösterilen aa · 

mtmi misafirperverlik Muı 
solinln Berlinde gördOğü aa
~lmi karıılaımanın tam bir 
mukabele1lnden baıka bir 
ıey değildir. 

Tuna ve Balkan Avrupa · 
1101, sanki ltalyan ve Alman 
milleti arasında derin bir 
rekabet varmıı ve ıankl hal · 
ya ve Almanyasın çok bü
yük hürmet bes lediği hü· 
kümran devletler değil de 
Afrika ve Asyanın ket 
fedilmemtı mıntıkaları kabı 

leleri bahtı mevzuu lmif gi 
bi Alman ve ltalyan nüfuz 
mıntıkalarına taksim için 
ıözde Mu11olinl - Hitler 
planlara mevcut pulunduğu 

bakkandakl icatlar da buma· 
nevralara dahildir. 

Politikanın lcaplarma ve 
bllha11a hakikate hürmet et· 
mek lıtlyona Fransız matbu· 
atının bu ılıteme bir nihayet 
vermesi llzımdır . .. 

Anafartalar maballeılnden Alt oğlu Şerif Alinin iken l 335 ..ı Mı'ktarı': pk 
1 h N f ..,... İkramiy~· ikramiyenin fuları: de ölümlle oiulları HaUl brahlm ve A mel a ız ve '*- · LlRA rlt 

Mehmet •ve Galip ve kar111 Fatma ve kızlara Fatma Ley · ı .fJ ADEDi LiRA pk 
li ve Emineyi terk ederek ölmüt ve bukere vereıeıt ta · ı ~ 1000 ı 000 pk 
rafından meaahası talep edilmekte olduklarından bunlar- 'JIJ ı 500 500 l'* 
dan baıka ht11edar veya bir bak iddiasında bulunanlar ~ ı 250 250 pk 
vana 29.5-938 tarihine müaadlf pazar ıünü tahkikat yap- J1J 10 100 JOOO 1* 
mak üzere mahalline memur gönderılecektlr. Bu ver hak· ~ 

25 
50 ıı50 'P* 

kında bir bak iddia edenlerin bu günler içinde yazı ile Ta. JIJ JO 
4
0 ı 200 tir 

pu Sicil Mubafızlıiına veyahut mahalline ıelecek memura ~ 
40 20 

BOO 1* 
müracaatları lüzumu ilan olunur. ~ ~ 
-------------------- 2' ıos 5000 ~ 
Balıkesir Tapu Sici/ >' Bu ikramiyeler her üç ayda. bir olmak _üure ... se · = 

h fı l ., d • ~ nede dört defa bu miktar Lt::.ertnden kura ıle dagıtı 1* 
Mu a ız ıgın an. " lacaktır. , A ' .,. 

Mahalleıl: Hududu: ~ ilk kt·şlde 1 Eylul 938 dedir. 'f* 
Anafartalar Doğuıunalbant Sa ................. J.l-l-"i-"i-l-l-l-J.•••••• 

Mevkii: Ctnıt: 

Soğukkuyu 'tarla 
lıh , batm Ramazan, ~~~~~~~~~ ~~~~~ 
poyrazı Karaboıtan ~ , "il 
damadı Halil Mu . € YE(\LI, Ç.iNit~ER ( ~ 
harrem, kıbleıl Çö it ~ 
lümenlertn Haean ~ Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların döıe · "il 
vereıeıl ve kıamen it, meelnde kullandığınız yerli çinilerinin çiçekli ve düz ~ 

topal Muıtafa. ~ beyaz k111mlarımn her nevi ile hela ve musluk taı 'lJ 
Yukarıda bulunduiu yer ve hududu yazılı tarla Ana- il.. ları ve beton künkler, mozayıklar ıehrlmlzde Edre - ~ 

fartalar mahalleılnden Ali oğlu Şerif Altoln ecdadından 1 mit caddeılnde Hocakuyuıunda eıkl tabakhanelerde " 
ıenehlz olarak maliki iken 1335 seneılnde ölmeılle ka · ~ yapılmaktadır. Satıı ehvendir, müıterllerlmiz bir de· ıf 
rm Fatma ve oğulları Halil lbrahlm ve Mehmet ve Ah it._ fa lmalathanemlı:e uğrarlarsa her halde m~mnun ka ~ 
met Nafiz ve Galip kızları Fatma Leyli ve Emlneye 1 ı 
kaldığını ve bunlardan baıka varisi olmadıiından bahlıle hrlar. 

1 
Çinici ve mozayıkçı lzmtrlt 

1 vereıeet namlarına ıenel almak fçin teıçlllnl tıteme~te ol 
duklaranaan bu yer hakkında baıkaca bir hak iddiasında Hasan Uıta 
bulunanlar varsa mahallinde tahkikat yapmak üzere 29 5 ~~~~~~~~~~~~~~· 
9J8 tarihine müıadıf pazar günü mahalline memur gön Sahibi ve Baımuharrlrl : Balıkesir Mebusu H. KARAN 

derllecekllr. Hak talebinde bulunanların yazı ile bu ıünler Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Blı...'AL 
, içinde Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline ıeleeek 

memura milracaatları ilin olunur . Baaımyerl: Vilayet Matbaaıı - Balıkesir 


