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Kamutayda Bütce Mü-fBfi;·ük··ş·~r··1 
zakereleri Dün Başladı.~ Dün hirdii~Uezinıisi ! 
Maliye Vekilin;;, Bütce Hakkın-! yaplılar. i 

• Ankara, 23 (Huıuıl) • 
da Verdiği izahat Memnuni - : Mersinin aziz mlaaffrf : 

Yetle Kar•ılandı.. : Cumhurrelılmlz Atatilrk i 
y : don de kötklerlnde met • • • 

B. FUAT AGRALI 

Anlrara, 23 (A.A) - Bn
yllk Millet Mecliıl bugiln 
1938 yılı bltcealnln müza · 

kere.ine baılamıthr. : ıul olmuılar ve Hat 17 ,30 : 
• • Bu münaaebetle Maliye V ~- da motörle bir deniz ge ; 

kili B. Fuat Ağrah verdtil zintlıl yepmııfardır . Dtier : 
izahatta mOzakere edilmek· bir motörle Mersin valı : 
te olao bütcenln geçen yıl

lar bütce!erine nazaran far · 
kını izah ederek bütün dl 

ier Cunıhuriyet bütceleri 
gibi denk olan bu bütcede· 

• ve beledı ye reisi ve tüm : 
kumandanı BüyOk Şefe : • : refakat etmı ılerdır. ~ 

: Bu eınada binlerce halk 1 
• • • tarafından allntlanan Ata : 
• • ki fazla tahılıahn muhtelif : tOrk halkı ıel&mhyarak • 

1 • • 
jf ere lnklıamınl kaydetmiı • iltifat göıtermltlerdır. : 
ve varidatta görülen lnkita i AtaJOrkün gezintileri 1 
fı anlatmıthr. ! ıaat 20,30 :aa kadar ! 

Söz alan hatipler bllt- : deYam etmft ve ak· : 
cenin ferah verici vaziyeti : ı•m yemeflnt vali ve : 

• • nl memnuniyetle karıılamıı : tüm kumandanı ile birlik- 1 
lar ve bazı temennilerde : te yemltlerdlr . 1 
bulunmuılardır. 1 ....... •••••• •••••• •••••••l 

Milli Müdafaa için Ha
zırlanan P r o ğ r a m .. 
125,5 Milyon Liralık Fevkala
de Tahsisatla Bu Proğram Ta-

Dansı Hepimize: 

İstanbul 
~ 

Elektri~ sirkati sıtm alm~ı 

hakkulı Ettirilecektir .. 

AGIR SAHRA TOPLARIMIZ 

Milli Müdafaa ihtiyaçları 

için taahbOde ıırtıtlmeıl F 1 an den 
hakkındaki llylha MGdaf aa 
•e BGtce encGmenlerlnden 

=~~::~ :::!~·c:.~;;t~::·:~ lılcikı baıvekili ile konııtu. 
zakere edilerek kabul olun· 
111u1tur. Kanuna eöre Milli 

Madafaa ihtiyaçları için 
125,5 milyon liraya kadar 
bono çıkarılacakhr. Her ıe
fte 6denecek miktar 12,5 
Mtlyoo ltrayı ıeçmlyfcektir. 

125,5 Milyon liranın ka· 

ra, deniz, haYa ye askeri 
fabrikalara alt muhtelif hlz· 

illetlere tevzi ıuretl ve ıe
Delılc tediye mlktar1nın bu 
teıeklsOller araaında tarifi 
Vekiller HeJetlnce yapıla · 
calctar. 

MıUI MGdaf aamıza ait ha· 
aırlaaan yeni bir prolramın 
tatbiki için tanzim olunan 
bu llylhanın mucip ıebepler 
1&1ıhaaında hükOmet ay· 
Den t6Jle demektedir: 

• - DGnya ılyaaal vazt · 
Jetlaln dolurdutu tebepler 
laar1111nda clllan devletleri · 

( S-u ikinci •Jfada ) 

8 . FLANDEN 
Brüluel, 23 (Radyo) 

Birkaç ıündenberi burada 

bu un makta olan Franıa ıa · 
bık batvekıh Plyer Flanden 

buıOn Belçika baıveklll 
Spakla uzun bir millkat 

yapmıttır. 

Bu mOllkahn, huıuıl ma • 
blrett• oldutu t11leaı1or. 

B. ALI ÇETlNKA YA 
Ankara, 23 (A.A.) - lstan· 

bul ElektrJk Ştrketlnio ıatın 

ahnmaaıoa ait mukavele bu· 

gün Nafıa Veklll B. Alt Çe. 

tlokaya ile Şirket murahhas· 
lara taraf 1Ddan imza edtlmlı · 
tir. 

Aldıiımız bu haberleri 
bütün memlekete bildirmek. 

le Anadolu Ajan11 bahtiyar · 
t.k duyar. 

$e~ir Tiyatrosu Anadoluyu 
dolaıaca~. 

Ankar, 23 (A.A.) - Şehir 

Uyatroauoun Anadolu için

de yapbfı bir turne eıaıında, 
vermlı olduiu temılllerln 

iyi neticelerine ıöre; ParU, 
latanbul Şehir Tlyatroıunun 

memleket içinde bir turne -
ye çıkmaaıoı muvafık gör 
müttilr. 

Halen Ankarada bulunan 
letanbul Şehir Tlyatroıu ıa· 

natklrları iki grup halinde 

yakında Anadolu turneılne 

çıkacaklard1r. 

Parti, her iki tiyatronun 
memleket içinde 11k ıık tur· 
nelere çıkar1lmaıma karar 
••r•tıtır . 

Milletler Cemiyeti Türk 
Tezini Muvafık Buldu .. 

Menfur Şayialardan Müteessir Olan Hatay• 
lılar, Mersine Giderek Atatürke Tazimlerini 

izhar Etmek Arzusunu Gösterdiler .. 
Ankara, 23 (A A) - An 

takya ve Reylıanlyede teı 
çil itlerine hiçbir teıh llat 
göıterilmemekte, lıtthbarat 

zabiti müdahalede buluna· 
rak Türk!eri teıçil yerine 
gitmekten menetmektedlr. 

Antakya ıehrinde teıçil 
tılerine bugün baılanacaktar. 

Cenevre, 23 (A.A) 
Tilrklyentn talebi üzerine 
ıQanl Tarkler meıelealnde 

kati karar makıadale topla· 
nan Milletler Cemiyeti kon· 
ıeyJ komttell Hatay enter
nasyonal komlteıl tarafın

dan alınan kararı oakzctmlf 
ve Türkiye tezini muvafık 
görerek hiçbir ıünni Tür 
kün dığer herhangi bir ce -
maat seçimlerine zorlanamı· 
yacaianı karar alhna almıı
tar. 

Ankara, 23 (A.A.) - Ata-
türknn 11hhata hakkında 

çıkarılan menfur ıaylalar 

ANTAKY ADAN BtR GÖRÜNÜŞ 

dan müteeH\r olan Hatay 
balkı namına bir heyet 
Halk ParUıl baıkanının riya· 
ıetl altında Menine giderek 
Büyük Şefimize hta1erlnl ve 
tazimlerini arzetmek arzu· 
ıunu lzahar etmlılerdlr 

Hüluimet lntlhabatm de· 

vam ettiği bu eıoada vazl· 
fe batından •Jrılmamalaranın 
daha muvafık olacatıaı ve 
ziyaret arzularına ıalk olaa 
sebebin Atatürke arzedıldt 

ğlnl ve Su ht11lyattan 80yllk 
Ônderln çok mOteha11lı kal 
dıklarınl tebliğ etmlttlr. 

Çekoslovakya, Resmi Bir 
Tebliğ Neşretti .• 

Çek Müdafaa Nazırı Yeni Sılahların Kulla
nılmasını Temin icin Tekrar Bir Sınıf ihti-

1 yatları Siİah Altına Çağırdı .. 
Praf, 23 (A.A ) - Çek 

ajanıı mtlll müdafaa nazı 
rının yeni ılllhluın kulla 

nılmaıı ve taljm fçln bir ıı 

nıf ihtiyat ve yardımcı lb 
tlyatlarım ıllah ahana 9a 

ğırmıı olduiunu bildirmek. 
tedır . 

Varıova, 23 (A A.) - Po· 
lonya hiikümetl Praidakl 

ıeffrJnl; Polonya hududu bo· 
yunda yapılmıt olan askeri 

hareketler dota yiılle Çek 

htlkiımetlnden izahat alma 

fı emir etmlttlr. 

Prağ, 23 (Radyo) - Çekoı 

lovakya kabinesi; hudutlar. 

da vukubulan hidlıeler et· 
rafında mtlzakerelerde bu 
lunmak Ozere, Batnkll Mı 

ltalya 
Sırti Afri~ada askeri bir 

liıın yapıcık. 
Roma, 23 (Radyo) 

Şarki Afrika Naza reli mfi · 
ıteıarı General Teroı. Şar· 
ki Af rlkada lnıa edilecek 
olan aakerl limanın yerini 
tayin etmek llıere Hahet 
lıtana hareket etmlftlr. 

lan Hodzaom riyasetinde 
fevkalade bir toptanlı yap 
mııtır. 

S üdet Almanları partisi de, 
kongre halinde toplaomııtır. 

Vaziyetin dakikadan da· 
klkaya nezaket keıbettljl 
söyleniyor. 

Rama, 23 <Radyo) -
Prağdan alınan ıon ha. 
berlere gore, Çekoılonkya 

erkinıharblyeıl, A l m a D 

hudutlarına aakert ae•lnyat 
yapmağa baılamııtır. 

Prai, 23 ( A.A ) - ilk 
( Sonu ikinci ıayfada) 

General Mariç Yann 
Sabah Bandırmada . e 

~~~i!!!!i!•llHIBUll ı ~~~~ 

Valimiz Ve Korgeneral Diin 
Bandırmaya gittiler •• 

Yugoılavya Harbiye ve BahrJye Num Orıeneral Marlç 

ve Bayan Marlç bu gece trenle lzmlrden hareket ederek yarın 
erkenden ıehrlmlz yolu ile Bandırmaya ıeçecekler, oradan 

da deniz yolu ile lıtanbula avdet edeceklerdir. Mtlli Mo

dafaa Vekı l ı General KAzım Ôzalp tle 8010k Erl&laıbar
blye ikinci Rebi Orıeoeral A11m G6ndGz de, Orıeneral 
Mariçe refakat etmektedirler. 

Sayın mlaaflrlmlz yarın ıaat dokuzda Bandırmada bu 

lunacaktır. Huıuıi tren pek erken ıeçecell için t•hrtmlscle 

tevakkuf etml1ecektır . Vali B Ethem Aykutla Korkomu· 

tan Korıeneral Sabit No1on dOokD trenle Bandlfmaya ııt 

mitlerdir. 

Valt ve Kerkomutan, vlllyet adına doıt ve mOtteflk 

devletin Harbl1e Ye Bahriye Nazmnı vtllyet adına Bandar 

mada karıalıJa•aldar ve te11ilerlade buluaacaldarclar. 



Alman Gazeteleri Yazıyor: 

1513 Ve 1528 Yıllarında 

Türkler t aiafından Ya
pılmış Cihan Haritaları 

Germania Bcrlln - gazete
ılnden: 

Kamal AtatürkOn dahiya
ne aevk ve ldareıl altında 

kuvvetlenlp yükıelen Türkiye 
Cumhurlyett, lptıdadanberl 

Türk mllletlnln tarihi hak 
kındakl tedklkata bllha11a 
ehemmiyet vermtıtır. Bu me
yanda elyevm hafriyat itle 
rlne, TOrldüfün eakl eıer ve 
ibldelerlnln muhafaza ve 
teıhirlne eayrel ve itina ile 
devam olunmaktadır. Aynı 
zamanda eaklden toplan 
mıı olan eaerlerln ve 
eıkl kfiUiphanelerln taınif 
ve tanzimi ve bu hazinele
rin kıymetlerinin tayini iti 
de ihmal edilmemektedir. 
Bu kabilden olarak Türk 
Tarih Cemiyeti- ki rlyaaetln
de Atatürkün manevi kızı 
Profeıör Bayan Afet bulu· 
nuyor - 16 ncı aarm büyük 
Türk amirali olup 1554 de 

r vefat etmlt olan Piri Relıin 
ıerlerl hakkında bir takım 
neırtyat yapmııtır Bu neı

rlyatlan az bir zaman evvel 
de Bennda Profeıör P. 9'a h-
1 e Plrl Relı ile meıaıul olmuı 
tu. Piri Relı yalnız ceıur 

bir denizcl~ve muvaffaklyet 
il bir filo kumandanı delil, 
aynı zamanda yükıek kıy 

mette bir cojraf iyeci idi ve 
a•nlt aörütü ile hemen yeni 
düoyada İberya mtlletlerlnl 
yaptıklara ketlflertn ehemmi 
yetini takdir etmiıttr. Müta 
rüntleyh aay111z aeferleri ile 
kendlılnlo malamu olan Ak· 
denizin haritasını çl:ıdtjl ıt 

bl, Kolumbuıun ve onun 
halefi olan l ı p a n y a -
lılarla Portekizliler ve hal 
yanların teyahatlan hakkında 
elde edebtldlil malumata da 
toplayıp blrlettlrerek tkl adet 

dünya harlta11 vücude rıetlr
mlıttr (1513 ve 1528 yılla

ranA alt). Bu harllıdarın parça · 
lara Topkapı aerayının eı 

yA11 arasında muhafaza edıl. 
mit ve 1929 yılmda umum 
için teıhtr olunmuıtur. 

Ru haritalar kısmen llterer 
ve kartoğrafık membalın 

dan, k11men de ıtrahan ve · 
rilmlt haberlerden faUf ade 
edilmek turetıylc itin" h bir 
ııuretle vücude getlrilmııtır 

Keşfiyat tarihinin tedklkclle
rl için bu haritalar çok kıy · 

metltdlr. Çünkü bu haritalar 
bazı noktAlarda tlmdıye ka · 
dar münazaalı olan meıele
lerl tenvir edecek mahiyet· 
tedtrlcr. 

Layzbfg ünivenltettnde 
Dr. Profeıör Erich Braeun 
lichln bu bapta F onchunrıen 
und F ortachrtlte mecmua-
ıında yazdı ima göre 
bu haritalar Oı · 

manh imparatorluğunun al 

yut tarihi bakımmdan daha 
ehemmiyetlidir. Profesör 
Braunllch, Oımanlı lmpara 
torluğunun en y6kıek ami 
rall tarafından hazarlanmıt 

ve umumi kütüphanelere 
verllmtyerek sultanın aara 
yında muhafaza edil mit olan 
'9u eserde Portekizliler ve 
İıpanyahlarla vukuu beklenen 
muharebe için mahrem 

askeri muvasala hlzmeUnln 
bir hazırlığmı müıahede et
mektedir. Bu faraziye Pjrl 
Reltln mehaz ve membala 
ranın bir kıunını ve bılha11a 
Amerlkaya alt olanını niçin 
meıkut geçtlilnl izah etmek 
tedlr. Çünkü ltpınya ve Por-
tekiz h6kQmetlerl kendi ke· 
tlflerl hakkında yabancı me· 
mleketlere malumat ltaaını, 

tldd~tli ceza tehditleri. alhn· 
da menetmltlerdı . Kezalik 
Türk haritalarının bütün kı-
11mlannda niçin lıpanyolca 
ve Portekizce yerine ltalyan
ca ilimler bulunduğu da ko 
lay lakla kabili lzahtır. Çün 
kü bıldlilmiz veçhlle İtalyan 
ajanları lberyalıların ketlfle· 
ri hakk1Dda gizli haberler 
veriyorlardı. Otmanhlarla Ve 
nedlkhlerln mOnaaebetleri lae 
o vakitler doıtane idi Bina· 
enaleyh halya tehlrlerlnde 
Baballnln mutava111t adam· 
larınm bulunduğunu ve bun
ların gizlice aldıkları malumatı 
Oımanlı iatıhrabat dairesine 
bildtrdtdiklerlnt farz ve tah
min etmek hatalı olmaz. 
"Berlıner Böuen Zeltung" · 

Berllo, "Deutache Allere-
melne Zettung " · Berlin, 
"Neue Lelpzlger Zeltunr" · 
Leip:ılg, " Prager Pre11e,, -
Praı, "Peater Lloyd,, · Buda· 
peıte, gazetelerinden: 

lnalliz aaoai mamulatı ve 
btlha11a İngtliz makineleri 
mubayaa11 için 10 milyon 
lnrıtlız liralık iiır lıUkraz ak

di zımnında iki aydanberi 
Londrada f inanı ve endüstri 
mehaf illeri ile müzakerede 
bulunan Türk bankacıları 

dt-legaayonumu7.un bu mü 
zakerelerlnln neticelendiği 

ve hazırlanan mukavele pro· 
jetinin Londra ve Ankara 
hükumetlerine arzedildiil 
yukarıdaki ıazetelerde bil
dirilmektedir. 

Çekoslovakya 
Resmi bir teb
liğ neşretti 
( Battuafı birinci ıayf Rda ) 
ihtiyat kuvvetlerinden bir 
ıınıf ile ikinci ihtiyat ku,• · 
vetlerlnden bir ımıfm t~k

nlkcllerle ikmal edilerek is
tisnai bir askeri hizmet dev
reıl için ıllah altına alındık· 
ları reımi bir teblljde bildi· 
rllmektedlr. 

Parlt, 23 - Prağdan ve 
Berllnden, Çekoslovakya 
Almanya araemda tilihlı 

bir ihtilif a sebep olablle
ceğl enditeılnl doğuran he· 
yecaolı haberler ielmekte 
dır. Düo Çekoalovakyanm 
muhtelif ıehtrlerlnde Al · 
manlarla Çekler arumda 
çıkan hadiselerden ıonra 

yeniden bir hadise daha ol· 
muıtur . Dün iece sabaha 
kartı Şebde bir hudut mu 
hafızı, üıtünde lkl krıt bu-
lunan ve Almanyaya doğru 
giden bir motoıtkletl dur· 
durmak lltemlttlr. Motoıtk
lettekller, verilen emri din
lemedikleri için muhafız, 

ahş ederek her iklıiol de 
öldürmüttiir. Bunların Jkt 
Südet Almanı oldu it ları an-
laıılmııtır. 

TOTKDlLI 24 MAYIS 193! 
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19 Mayıs ve 
BiJyiJ.klerimi

zin Karşılıklaı 
19 Mayııı bayramı mü 

naeebettle Vali ve Parti 
Baıkam B. Ethem Aykut 
t.araf ından Büyüklerimize 
Balıkeılrln taygı ve bai
lılıklarmı bildiren tel ya · 
zılarına Baıvekil B Celal 
Bayar, Dahiliye Vekili ve 

C H. Partlıl Genel Sek
reteri •taiıda ki kartılık 

ları göndermltlerdir: 

Vali ve Parti Baıkanlıjına: 
- Balıkeılr -

Büyük Şefiml:ln Ana· 
doluya ayak baslıkları 
güniin 19 ncu yıldônii· 
mü vesllısile halkımız ve 
gençliğin candan tezahür 
lerlnl bildiren ltlgrafımzı 
aldım. Hıikiimelimlze kar· 
şı göılnilen hissiyata le 
şekkür eder, bu mutlu gü 
nü gençliğe kutlarım . 

Başvekil 

Celdl Bayar 

Vali ve Parti Batkanhiına: 
-Balakealr -

Kurluluşumıı:ıın vt 
devrimleri rı başı olan bu 
büyük gunu ben de sizt 
kutlar, gösluilen güzel 
duygulara lt:şekkiir ede · 
rlm. 
Daltlllye Vekili ve C H. f'. 

Gtntl Stkrtleri 
Ş. Kaya 

Bir Yaralama Vakası
nın M u hakeme si.. 

Diinkü Muhakemede 6 Şahit 
Dinlendi. Avukatlar Müdaf a • 

alarını Yaptılar .. 
Alt kızı Mnberra adında 

biri, Sermet admda bir genç 
tarafmdan tabanca ile yara 
lanmııtı. 

Bu vakaya ait danya 
dün alır ceza mahkeme 
ılnde baılanmııtır . Ôfleden 
evvel ve öğleden sonra de· 
vam eden dünkü muhake· 
mede tuçlu Sermetle, dava 
cı Müberre; İzmirler ma 
hallestnden Süleyman oğlu 
Ahmet, Selimiye mahalletin· 
den Veli oğlu Faik, Yıldı
ram mahalleıindeo Adil oi 
lu Şeref, Okçukara mahalle
tloden Abdü11eltm oğlu 

Bahattin, yine bu mahal 
leden Ahmet oilu Abdullah 
ve Abdullah karm Pembe 
admda alh kiti ıahlt olarak 
dinlendi. 

Bu tahltler ifadelerinde 
kızm yaralanması esna11nda 
hldiıenln na11l meydana 
geldiğini ve naaıl devam 
ettiğini gördüklerine ıöre 
anlattılar. 

Bundan sonra Müddei· 
umumi Muavini B Nec
mettin Y eıtl, hiıdtıeyl etra
fıle izah etU ve delilleri 
birer birer saydıktan sonra 
tuçlu

0

nun; evlenme teklifinin 

Müberra taraf mdan ka 
bul ~dilmemeıinden, hayal 
yet ve ıereflni rencide ede· 
cek tözler aarf etmeılnden 

mütee11fr olarak tabanca· 
dakl bütün kurıunları aarf 
etmek surettle Müberrayı 

öldürmeğe tam olarak le 
tebbiit ettiğini, yaralının te 
davı edilerek kurtulduğunu 
ve ıuçlunun ceza kanunu
nun 5 J, 56, 62, 448 ncl 

maddeleri mucibince ceza 
landmlmaaını lıtedL 

Suçlunun avukatlarından 

B. Emin Vedat ve B Vehbi ıöz 
alarak ıuçlunun, tabancada· 
ki mermilerden heptlnl pat· 
latmıyarak iklıfnl nezaret
hanede evrak araerna ıak
ladıiım ıöylemlt bulundu. 
iunu anlatarak bu iki kur 
tunun aranma1101 lıtedtler. 

Heyeti hakime müzakere 
neticealnde avukatlaran bu 
talebini ıayanı kabul görme· 
dlilni bildlrdt: 

Suçlunun vekilleri tekrar 
ayaja kalkarak yazıla mü
dafaa için mühlet Jıtedller. 
Heyeti hakıme bu talebt ka
bul ~derek durutma 27 
Mayıs cuma günü uat 14 
de bırakıldı . 

Birbirlerini 
Milli amli~ satış va icar Isıran 
bedellerinde lerkinikayd Kavgacılar •. 

Biiadıçhlarm zelzele teli· 
ketzedelerine yardımlın. 

Fınanı Bakanlıiı vuldat 
müd6rlertne yalnız vergi ve 
resimler için terkini kayıd 

nlihlyetlnl vermlıtt. Milli 
emlak aallt ve icar bedelle
riyle ccrimisl tahakkuk!" 
ruıdan terkini lazım gelen-

lere aid evrak flnanı Ba. 
kanlığına gönderilerek her 
terkin muamcJeıt için ayra 

mezuniyet alınıyordu. 811-
kanlık, yeni bir karar tle 

vergi ve r~slmlerdekl eııular 
dahilinde mili! emlak aaht 

ve icar bedelleriyle ecrfml· 
tlller için de m6nhuıran 

terkin noktasından varidat 
müdiirlerine aallhlyct ver· 
mittir. 

Terkin teklifleri, milli em· 
lak teıkilah olan vilayetler
de milli emlak müdür veya . 
memurlara bu tetkllat olmı 
yan yerlerde de varidat mü· 
dürlerl tarafmdan yapı ! acak 

hr 

Bakanlık bu kararlle bir -
ilkte terkinin fatlnad edece 

ğl veıikaların nevilerini de 
teıbit etmtt ve allkalılara 
bıldırmlıtır. 

i~ınan~irliği Baı~anhğmdan: 
24 5 938 Salı günü •kıa· 

mı ıaat 20 de Halkevlnde 
Birliğimiz kongresi yapılaca
ğından ıayın üyelerimizin 
tetrlflcri rica olunur. 

24 Saat içinde iki ka vıa 
olmuttur. Gariptir ki biri 
iki erkek, diğeri de iki ka -
dıo araııoda ayrı ayn olan 
iki ka Vlft da bir birini 111rmak 
turetlle neticelenmltllr: 

1 - Anafartalar mahal 
leılnden 27 Y•tlarında 
Hutbenin aynı mahalleden 
:t5 yaılıuında 1 lantfeye 
hakaret ettiği. daha ıonra 
da üzerine l\tılarak kolunu 
ıaırdıaı ılluiyet edıldığınd~n 

ıuçlu hakkında tahkikata 
batlanmııtar. 

2 - Okçular mahallf"sfn · 
den lımail oğlu Kadlri le 
Sakarya mahallesinden Ah. 
met oğlu Halil de kavga 
etmtılerdlr. Kadir, Halile 
bıçakla saldırmıttır . Bu bo
ğutma etnasmda Halıl, Ka 
dirin kolundan 111rmııtar. 

Bunlarm da her ildal hak-
kmda tahkikata batlan· 
mıthr. 

Açı~ teıe~~ur 
Kalnpederim B Ô .ner 

Uz.anı, müpte la olduğu has 
talığı derhal teıhıs ve 
fennin bugünkü icap ettır 
diğl ıekllde ve suretlerle 
tedavi eden Askeri Hutaha 
neıi doktorlarmdsn Albay 
B. Sıtkı Ôodere songÜz mln 
net ve teıekknrlerlmi suna· 
rım. 

Balıkesir Ağır ceza 
mahkemearzabıt ka · 
Ubl: Emin Savatkan 

Bıfadıç Kızılay ıubesl, 
zelzele f elaketzedelerl için 
78 lira toplamııtır. Şehrimiz 
Kızılay merkezine ıönderl

len bu puenın 63 lirası na· 
htye ve köy halkı, geri ka
lan 15 lira da nıthlye merkc 
zile . köy okullarının öğret

men ve talebetlnın yaptığı 
teberrulara aittir. 

l ISTANiUL RADYOSU 1 

24 Mayıs 19~8 Sah 
Ôğle neıriyatı: 
t 2.3Ü:· Plakla Türk muıl 

klai. 12 50. Havadis 13.05: 

Plakla Türk mu ıkbi 13 30: 
Mubtelıf pliı.k neırlyatı . 

18.30: Plakla dans mıui 
kili. 19. 15: Konferans: Bey 

oğlu Halkevi namıne Avu · 
kat Muıtafa Tunalı (Halk · 

cıhk). 19 55: Borsa haber 
lerl. 20: Vedia Rıza ve ar 

kadatları • tarafmdan Türk 
muılklll ve halk ıarkıları 
20 45: Hava raporu. 20.48: 
Ômer Rıza tarafından Arep 
ca söylev. 21: Tahsin Kara
kuı ve arkad .. ıları tanfm 
dan Türk muA\ktıl ve halk 
ıarlu lara. (saat ayarı). 21. 
45: Orkestra 22. l 5: Ajans 
haberleri. 22.3U: Plakla ıo· 

lorlar, opera ve operet par· 
çaları. 22 50: Son haber
ler ve erteıl günün proğra 

mı. 

Cumhuriyet bayramı monı
sıbetile açılan müıaba~ı 

Ônümüzdekl 29 Tetrloi 
evvelde kutlulanacak olan 
Türkiye Cumhuriyetinin 15 
ocl yıldönümü müouebetlle 
C H. Partltl tarafından ilk, 
orta, lise, öfretmen, ıanat 
ve ticaret okullaramızın ta · 
lebeal ara11nda birer yası 

müaabakaaı tertip olunmuı· 
lur. Türk ıençliil; Cumhurl· 
yet rejiminin memleketin 
hayat, lttlklil ve lıtlkbalt 

için vücude ıetırdJft eıer

lerle onun kurucu ve koru · 
yucutu olan Büyük Şefimiz 
Atatürke karıı duyduğu tev-
1ı, aayıı, minnet ve ballıh
ğı ifade etmeğe davet et: 
mek üaere Kültür Bakanhlı 
bu tahriri vazifenin hemen 
ilkokulların 5 ncl tıoıflarlle, 

dlfer okullaran bütGn talebe· 
ılne verilerek ilkokullarda 
Mayıı ve diğer okullarda 
Hızlran ıonuna kadar yaz
dmlmaaını teblii etmtıtfr. 

Bu vazifeler Türk hutuıl 

ve ekalliyet okulları talebe
ılne ve yabancı okulludakl 
Türk vatandaıı çocuklara da 
yazdırılacaktır. Bakanlık bu 
yazıların nuıl seçileceği hak 
kında Kültür Direktörlerine 
ayraca bir tamim göndermlı· 

tir. 
a. a . 

~ -

Bındnmı Ortao~ul talebı· 
sinin şe~rimizda~i ~ir maçı 

Pazar günü Bandırma or· 
taokulu talebeılnden bir 
grup okul dlrektörilc blrlll<te 
tehrlmize gelmltlerdtr. 

Misaftr t&lebe. aaat 14·30 
G~neral Alt Hı"mel ttadın · 
da öğretmen okulu talebrtll~ 
bir maç yapmıılardır. ldman
gücQnden Edibin ldareılnde 

yapılan maç O 3 öirct
men okulunun aaltbiyeU ile 

neUcelcnmifllr . 
Tftlcbe, maçı miiteaklp ak 

fam treni ile Bandırm"Y" 
dönmüılerdh . 

__ ,,. ................ "'! 

Milli MiJ.daf aa 
Proğramı 

'"( Baıtaraf ı birinci eayfad" ) 
nln müttakbel bir savat için 
bütün kuvvetlertle ıtliihlan 

dıkları malümdur . 
Coğrafi ve ılyual duru

mu itibarile pek mühim bir 
mevkide bulunan TQrkiye 
Cumhurlyetlotn de eauen 

tarihi ve yüksek mevcudı~ 
yete uhlp bulunan orduıu · 
nun daha ziyade kuvvetlen
dlrllmeai zaruri aörülmüt 
ve bunun için yeni bir teı 

llhat proğramı hazırlanmıt 

lif. 

Teklif edilen 125,5 milyon 
lira l ık fevkalAde tahtlut tle 
bu proğram tahakkuk etti 
rtlecektir. 

Bundan bilha11a ağır çap
ta sahil topiarırnızı, hava 
müdafaa vaaıtalarımızı, de 
nf:ı kuvvetlerimizi ağır ve 
h .. fif eslıhamızı tezyit ve 
ukeri fabrlkalarımızm müb
rem noksan1aıını tamamla· 
mak eaatlar1 dütünülmüt· 
tür. 
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Hukuk Sütunu: ·-
Acı Bir Konser ---- - HUKUKİ BAHİSLER .. inaya Konfera sı Ve 

Romen Gazeteleri .. --
Tren aüratle ilerliyordu. 

Kompartmanda beı yaıın 

dakl çocuiu Ayt~n tle otu· 
ran Penin pencereden ta -
biatın gGzelliflni ve baha 
rın kokuaunu koklıyarak de 
rln derin dGtlinOyordu 

Frenlerin ııc1rtıaa onu bu 
derin dilıOnceden kurtardı. 

Şehir arhk 1örQoüyordu1 va
ion dahilinde bir kaynatma 
baıladı . Tren, d6d0iil kaaa 
(aaılalarla çalarak tehire 

Jalunlaıhianı haykmyordu .. 
Tren •iır afır gara ıtri 

yor; ıarda yolcularını kar· 
ıılamata gelen kealf bir ka
labalık lçenlnde küç<ik A 1 · 

ten babası Ayteklni dört sröz
le arıyordu .. 

ff e1hat.. Bütün yolcular 
indi ... Zavallı Ayten enoeei

nln yOzOoe ıaıkın hır hal 
de bakıyordu . 

Zavallı ana küçük yavru 
auna kan aflıyan kalbini, 
acı lzttrabanı hı11eltlrmeden 

Aytenlo kolundan tutarak 
Vaiondan indirip aiır ağır 

aardan dııarı çıktı .. Zavallı 
yavrucuk boynunu bükerek 
kOçQcQk elıle önlerinde, ba
balarına afabeylerlne kawu

ıan kendi yaıındaki çocuk
ları sröatererek: Annecffim, 
bey babacığım niçin bizi 
karıılamafa gelmedi Dıye 
rııOtemadıyen ıoruyordu. 

Zavallı Ayten, o da herkea 
ıibl babaaana kavuıacafmı 
~•nnediyordu. Dar ıokaklar. 
dan ılerledller, n'hayet bir 
k6çilk evin önünde durdu 
lar. lıte buraaı, evet J 5 nu· 

rnaralı ev buraalydi .. 
Kapıyı acele acele vuran 

Pervin rözy•ılarıoı zor tu
tuynrdu. Burada Aytenin 
teyzesi oturuyordu. . Kapı 

açıldı. Zanllı Pervin haata 

a blaaının boynuna aarıl"ra k 
•ekiz Hnelik haarellnl a6n 
d6rmeie çalıııyordu. 

Aradan bet:•Y ıeçll . Per· 
vln kolundaki altın bilezik · 
lerl, kulaklar1ndakl küpele · 
rint tatarak bugGne ka jar 

abl11ile beraber yatadılar. 
Ablaaı kocuından kalan bet. 
on kurut maaıla idare olu
Ynr, zavallı kardeıloe yar
dım edecek bir vulyette de 
illdı 

Pervin, hayatını kazanmak 
için mahallelerindeki tQtün 
depoıunda ıekıen kuruı yev 

rnlye tle çalıımaia bati" 
dı . .. 

Aradan ıeneler geçti. Kü 
çük Ayten büyüdü . lıkoku 
lu muvaffakıyetle bltlrdık 
den ıoora ortaokulda tohıl 
lıne devam ediyordu. 

Artık herıeye aklı eren 
~yten babası Aytelctnln ht 
Jeli it yaparak ticaret haya
tında lf lAı edip bir ecnebi 

memlekete kaçhiını öğren 
ll"llttl . 

Aradan on bet ıene aıeçtt. 
Ayten ortaokulu bltirdıkden 
ıonra kendlalnde muıddJ•e 

karıt olan fevkalade latlda · 
dından dolayı okul müdiirü 
onu kooıuvatuvara y~rlet· 
~lrmiıu . 

Artık keman, elinde bir 
oyuncak gibi kalıyordu, hu 
hafta ıehlrln en yükıek sa 
lonlarında konaerler vererek 
kazandıtı para ile onu bu-

-- ---
Dava Hakkı 

güne kadar yetlıtir~o Vf: hü 

yüt6o, hayahnıh Jıtlraplarını 
kalbine akıtarak kend,alne 
blrıey hluettlrmtyen anneıtnl 
artık çalıthrmıyordu .. 

Ayteoln konıerlerdekl kft· 
zandıiı ıöhretl glttlkçe artı 

yor, gazeteler muvaffakl 
yetinden dolaya kendlalnl ha 
raretle tebrik ve takdir edı 
yorlardı. . 

Babası Aytekin, tfllaandan 
ıonra ffrar ettlft yabancı 

memleketin btr ıehrlndekl 

maden kuyuıunda amelelik 
yaparak hayatını kazamyer· 
du. Bır pazar günü bulun
duiu ıehtrln bir kiitüphaneal 
önünden, ıeçerken vitrinde 
gözüne bir ıazetentn sayfa · 
aıoda küçük kızı Aytentn 
eltnde keman bulunan lco 
caman bir reamioi görünce 
btrdenbtre durdu. Evet. . Bu 
ıevelli yavruıu Aytendl . 

Derhal gaaeleyl alarak 
heyecan lçeretnde gayrtih
Uyari gözleri yaıararak "Ye 
Um btr Türk kızının sonıuz 
muvaffaklyeU,, serlevhası al 
tanda ki yazıyı oku mata baı 
lad1. Evet bu kendi kızı .. 
Kendi yavruıu. . Kendi vü 
cudundan bir parça11 Ay 
ten.:. Evet o. Buraya, bu 
ıehlre ıelecek.. Bu ıehirtn 
en yükıek opera11nda ya -
kında konser verecek . . Za 
vallı ıhtlyar gözyaılarile ıı · 

lanao sakalını 11vazlıyarak 

ıendellye ıendelıye elinde 
gazete olduğu halde küçük 
kuiubeatne geldı . 

Ert~ıl güoQ ihtiyar baba; 
kızının konıerlni dinlemek 
ve onu yakından gör 

mek için biriktirdiği birkaç 

kuruı para ile bir kat clbi 

ıe aldı .. 

Aradan on beı gün geçti . 
Şehlrtn umumi caddelerine 

yapııtırılan bGyük afltler 
kızının pazar akıamı Opera 
da konaer vereceğini bıldl

rl yordu Paıar akıamı: Ope 
ra hıncahınç dolmuı . . Za 
vallı ihtiyar btrlnci ıırad" 

oturduRu koltukta ulıır · 
11zlık ve heyecan tçeulnde 

ıık ınk ""atine bakıır11k p~r · 

denin açılmıuını bekliyor 

du 

Bundan evTelkı 112 ncl 
madde ta hauül 
mül etmtı bir 
butlanı mutlak 

ve tekenı· 

evlenmenin 
ıebebi ile 

zevalini göatermltti Bu bap 
takt davanın kimler tarafın 
dan ve ne suretle ikame edt 
lecellnt de 1 13 ncü madde
nin (butlan davaeı mQddet 
umumi tarafından reaen ika· 
me olunur, alakadarlardan 
her biri dahi butlan dava11 
DJ ikame edebilir) ibareılol 

bildirmektedir. 
iki fıkra11 lhUva eden bu 

maddenin birinci fıl:raema 

göre bir e vlenmenin mutlak 
ıurette batıl oldufuou gören 
cumhuriyet müddlumumlıt 

alikadarlerın ılkiyet ve mü 
racaatıoa lntlıar etmebsl;dn 
reaen ikamet dava ile mü

kelleftir . 
ibarenin reaen lko\me olu 

nur kaydı mutlakıyet ıf ade 
etmekle! ikame olunablllr ar · 
zu ve ihtiyar tle mukayyet 

deilldir . 

Btnaenaleyh kanun bu el· 
bi bir haie müttall olan 
müddeiumumiye hemen Jka 
mel davayı emrediyor. Çün· 
kü tıhvalt mezküıe intizamı 

ammeye mütullık bulun 

aıakla hukuku umumlyenln 

emrl muhaf a-zaııoa memur 
olan cumhuriyet müddelu 
mumlleri hemen hadlıeye 

va~lyet eder Maddenin ikin· 
el fıkrasıoda alakadarlardan 
her b1rl da hı. butlan davaaı 

açabileceğl aöıterlliyona da 
alakadarlnrıntkfmlercien ıba 

ret olduAuna dair bir ııaret 
m~vcut dt'ğlldir. Kanunun 

kudetllğl alakadar lıc evli 
lığın; iptali ıle taraflardan 
blrlılne vısriı olacak kimıe 
ferden veyahut bu yüzden 

hlaael iralyelerl zlyadeleıe 

cek olanlarla nafaka llt' ali 
kadftr bulunan klmaelerden 
ibaret olduğu anlaıılmekta · 
dır . Bu 5flbl ıebeplt!rle da 
vada mnnaaebell oln11yan 
herhangi bir ıahıın dogru · 
dan doğruya ik'lmel davaya 
hakkı yoktur. Anr.ek müd 

delumumlye ihberı ke) ftyet 

t' debtllr. Zaten müddetumu 
milt•r d~ keyfiyete bu kabll 
ihbarh\ muttalJ olabılir . Gerek 
müddeıumunıl ve gerek ali 

kadar lar tarafından "çılan 

davııda müddeaaleyh mP-vkt 

nazandıkkatıot celbetmltt i: 
Kan Çf'luyordu. 

Son parçayı çaldıktan ıon· 
re a l kıı tufanlan uuıoda 

buketler sahneye yağar 
ken artık ihtiyar baba ken
disine halcım olamayarak 
atlamaktan kanlanan gözle 
rint açıp kollarını kaldırarak: 

Elektrikler yl\vaı yl\vaı 

ıönme~e, projektörler aah 
neotn perdeılnt göz ka 
maıtıracllk ıekllde aydınlat· 

mağa haıladı. Zil çaldı . 
Perde alır aiır eçılıyor: Or 
tada bir ptyuno, iberlndc 
bir keman. Yerinde otura 
mıyacak hale g"len. bü 

tün vücudu tltremeğe heı 

lıyan zavallı ihtiyar baba, 
duydu~u heyecandan yerin 
de duramıyordu . Tam lı u 

eınada ıtddetll bir alkıı tu 
fanı koptu . Ayten ve nl9an· 

lıaı Ptyanlıt Kemal ıahne

de . Çaldığı her parça ıo · 

nunda Operanın lçerııl yaıa .. 
Varol. N ıdal&rtle güreklt al. 
kıt tufaoile çınlayordu 

Kızım . Kızım . . Diyf' hayk1r 
mağa baılayıp sahnenin kena
rındaki merdivenden ıahneye 
ç ı kıyordu Bu lhth·arın kendi 
lıabaaı o lduğunu anlıyao Ayten 

Za valh lhtlyıır baba gözyaı 
larını tutamıyor; kendlıtnden 

haberi olmayan kızını o da 
herkes gibi alkıı\ıyordu. 

Bu alkıtılara teıeklcürle mu· 
ka bele eden A y t e n i n 
birinci 11radaki bir kol 
tukta oturan bu ihtiyarın 

he1ecanı ve tavrı hareketi 

Kaıup: Baba Diyerek boynu 
na sarıldı: Ne çare bir ke 

llnıe konuıamadırn bıt.lkın çıl · 
gtn alkııluı araamds zavallı 

ihUyar baba kalb Aekteıln· 
deo kızmın kolları aruında 
ebediytn ha yata gözlerini 

yummuıtu .. 

Remziye Mehpare 

YAZı N: 
Aıı11kal Knsm1 Srımf Pnyfı 

62 
ini zevç ve zevce ı11al eder· 
ler . Davaya bakacak ıa lfıhl · 
yetil hakim kocanın ikamet 
aahında bulunan hakimdir 
Eğer iptali nlkAh danın karı 
ve kocadan biri diğeri aley -
hine açacak oluna davayı 

müddeaaleyhln bulunduju 
mahal hakimi değil, davacı 
olan tarafın ıkametglhı 
hAkhnl rüyet eder. Ve ha 
kimden de maksat aallye 
hukuk hakfmldtr. Mutlak 

be;tıl olan bir evlenme ölüm 
ribl bir ıebeplc zail olmuı 

bulunursa müddetumumtle· 
rJn reaen dava açmak hak 
kı düıer Çünkü böyle bahl 
bir evlenme ıle müteeaalr olan 
intizamı Amme bu evlenme
nin zevali zail olmuı buluna
cağından artık imme namı 
na lk&mcl davaya da mahal 
kalmaz. Ancak gelectk J J 4 
en madcicde göreceilmtz veç 
hile a lakadarlardan herblri 
butllnı hüküm ahına aldı 
rabllir. 

- SONU VAR -

Romen basını, Sınaye reıı · 

mi tebliiji hakkında koman 
te r yapmamııtır. 

Uolversul gıızetesl m6ateı · 
n ıı ol111ak üze re diğer aaze 
telcr, yalnız reımi meka 

matt11n verilen haberleri neı · 
rclmekted ır l cr. 

Unlveraul gazetesi "Kiiçük 
lu lafın ream1 tebliği etraf1n 
da " bathiı altında neırettlAi 
bir yazıda, reımi komünlkeler 
bazı defa teablt edilen vazi
yeti erden veyahut tebellür 
eden temayüllerden dah& 
ileri gittiğini tebırüz ettir· 
dikten ıonra czcGmle ıöyle 
diyor: 

"Küçük tulAfın ve Balkan 
Antantının reıımi tebllileri, 
mutad veçhtle gentı ve ıu
m<\llüdür . Sulbü Te metodik 
letriklmesalyl maddi birer 
hakikat olarak kabul eden 
tıbu slyui iki teıekkül, mü 
zakerelert ve kararları et
ra(ında yapılacak reımi neı 

rfyattan korkmamaktadırlar." 
Hu defa da, anıluıun ta · 

hakkuku ile değııen boynel· 
milel vaziyet kar111ında Si 
naya konf eron11, kararlar 

Almanya Çeklere Ne 
Vakit Taarruz Edebilir .. 

The New Sta teaman and 
Natton mecmua11ndan : 

"E§er Çekler;logllfz olıay· 
dıla r gazeteleri her gün on · 
larm, daimi tahrikler ve te 

pelerinde uçuıan tt'hhkeler 
karııaıoda lal&dire ıayan bir 
dlalpltn vr. ıoğukkenlı bır 

ce1aret aöıtermelerln i bütün 
dünyanın huyret ve takdir 
le karııladığını yazarlardı. 

Çekler, h içbir heyecan .. göı
termlyorlar; ancak oolarla 
11amtml bir ıurette görüıül 

düiü zaman ne derin endi 
ıe içinde oldukları ve ne 
kadar 1Ar11lmaz bir azim ta 
ııdıkla rı llolaıılıyor . Ha va 
taarruzlarma kartı aıjınak 

düoünnıt.k zahmetini ihtiyar 
etmıyorinr. Gaz mukeıt ed
tnmeiı düıünen yok. On 
lar dalma hıırpteo içtinap 
etmek iimidinl taııyorlar; fa 
kat istilaya utruyacak nlur
larsa bir tek vücud halinde 
çapıımaya AZmetmltlerdlr 
Onlar. Avrupaoın en ıyi or
dularmdao blraoe aahiptırler; 
kuvvetli müttefıklerı vardır. 

Onlar, Ruıyaya umumiyet 

ttfbarile komüniıt nazariyle 
değı l , Teuton tecavQzüoe uğ 

rıyao küçük S lav milletinin 
tabıi himiat olan bir büyük 
Slav devleti nazarlyle bhln 
yorlar Ruı hava kuvvetle 
rlnin komtu bir devlet ta 

raf1ndan tehrık görmeden 
aıtrtıtleu btr taarruzu nasıl 

pGakGrtUliGoü g6ıteren yeni 
bir Sovyet ftltml genlt halk 
kütleleri tarafıodftn alkııl n· 
nıyor 

güvenmekten ziyade lnıılte· 
rentn müdahalesinden kor 
kuyorlar. Acaba logllter• 
Fransız - Soyvet paktını 

parçalayacak ve Fransız az 
mini kıracak mı? Çeklerin 
kanaatince ancak bu takdir 
de 1-Iıtler açık btr taarruza 
geçmek cesaretini ıöıtereb•· 
lir Daha mühim olan ikin
ci meaele de ıudur: 

Acaba 8 . Chamberlatn, 
bRı;odo bulunduju hüköme-
tl; lüzumu odan fazla imli 
yazlar vermeye, yant mem 
JekeU dahilen karıııklıia ıev 
kedcrek Httlere açık bir 
meydan temın edecek o lan 
imtiyazları vermeye mi razı 
etmek latlyor?., 

ikı eii takma genç 
Londra evleome daire 

tinde, güı.el yakıııklı 
btr ıençle güzel b ir 
kız ve da vetlıleı 1 ııba 
tı vücut etUler İki 
genç evleneceklerdi; fak a t 

akdıo imzalanması aıruın 
da, elleri takma o ldufu an 
l aıılan delıkanJı, kalemin 
ağzına verilmealnl rica el 
mıı ve kalemi ıkt dudak 
araıına a larak, okunacak 
derecede imza atmııtır. 

Bu genç, bir tayareclydi. 
Bir kaza eına11nda yaralan· 
mıt ve haatahaneye yatırı . 

!arak, ameliyat neticegtnde 

iki eli de k esilmtou! l nglltz 
ıeoclnln yanıbaımda gelinlik 
elblıeatle duran dilber de, 

halta hanede kendtalne 

hlzmd eden haatabelncıydı . ,. ....... ~·············· .. 
! TURKDILI : 
• p • 
• azarteılnden baıka her : 
• k • : aün çı ar. Styaaal gazete •• • 

: Yıllığı: 800 Kuruı : • • • Alt ı Aylığı:400 • : 
• • 

ahnmaaını lılllzam eden bir . 
çok vekaylin mevcud oldu 
duğu sıralarda bile izahı ka· 
bil bazı ihtiyatı muhafaza 
etmlıtfr 

O, evvelce teablt edilen 
aoanewi yoluna devam ede· 
cefl g lbl, tıbu toplantıda ya 
pılan müzakerelerde millte 
fikan elde edilen neticeler 
üzerine de, herhangi bir 
barıı ve anlaıma faaliyeti 
huauıunda teırtklmeaatden 

ıerJ durmıyacaktır. 

llallhazırdakl karııak AT· 
rupada yapıl•n barıı ve an· 
laıma tecr(ibelerlntn ıaym 
pek çoktur. 

Romada, lnglllz - ltalyan 
akordu yapılmıthr. Ve yine 
orada, Franıa ve ltalya ıal· 
lam btr Moduı vlveude ara
maktadır ki, buna atd ha· 
zırlık Alman ıulhnnü elin-

de tutan FOhrerin Romayı 

ziyareti dolayıatyle muvak-

katen durmuıtur. Praf ile 
Berlin araaında halı hazırda 
mevcut thUlif, makQI bir telifi 
beyni bekledtil aıbt, Peıte 
&le küçQk ittlAf payıtahtları 
beyninde yapılmakta olan 
konuımalarla Tuna havza11· 
nın mukadderatı yolunda 
bir tnkııaf ıöatermektedlr. 

İıbu milıbet meaele, Sina· 
ya komünakealnln mevzuun · 

dan birini teıkıl etmektedir. 
Mem~eketlerlnln Macarlıtan 

ile olan müoaeebatlna tedkık 
eden Küçük luıahn daimi 

kon1eyl azaları, Tuna hav. 
:zaııoda bir ltlmad ve anlaı· 

ma rejimi meydana ıettr · 

mek makaadJyle cereyan et · 

mekte olan mQzakereye de· 

vam etmeie müttehiden ka
rar vermtılerdlr . 

Küçük lttlif için makcıl 
olan, bu kabil mOzakerele-

rln lnklıaf edecek hudutla
nnı tayin eden it bu teıelı · 

küle menaup devletlerin ara
&ılerine alt atatükonun mu
haf azaaıdır. Haddıza tinde 
Macar hükumetinin tıbu kad · 

ro dAhilinde konuımalanna 
devam etmesi, barıı ıever· 

ler içln memnuniyeti mucip 
bir hidieedlr . 

Macarhtanın tezahCir eden 

üdeml tecavüz kararı, belki 
bütün Tuna deTletleri ara · 
ıında bir anlaıma rejiminin 

tahakkukuna yardım edece· 
(Lütfen aayfayı çeviriniz) 

lngiUerede ~öprülere ve
rilen ~ıymetl 

İnıılterenin Vıktorya ka· 

sttba11nda bOyOk bfr köprü 

yapılmııtır. Bu köprünün 

daha iyi yatahilmeal için, 

iizerlnden geçeceklerin, mü· 

mkQn otdu~u kadar az ol· 

maaı ve motörlü nakil vaaı 

ta ler10m, saatte üç buçuk 

kilometre süratle l<öpriiden 

geçmeal emrolunmuıtur. 

1ngilteı e hükümeti, bu 

Rusyamn, Çekoılovakyaya 

yardımı Franaanıo alacağı 

vaziyete Lağlıdır ve B. Da · 
ladlt!r lıe franaamn müza 
heret taahhüdünü geçenler 
de yeniden teyid etmtıtır. 

Hatta birçok yerlerden İf i l· 
Uğlnıe göre Çekler lnglllz 

yardımı olmadao da itlerini 

baıuclblleceklerlne kanidir· 
Ier. Onlar İoalliz yardımına 

: Sayıaı: 3 • • 
: Günü geçın i t 11ıyılar 25 : 

i ktıruıtur . f 
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emirln htlafıoa hareket ede· 

ceklerln, üç yüz lnglliz 11· 
ra11 dereceıindc ağır para 

cezaatle cezalandmlacakları 

oı llln etmlttlr 



SAYFA : 4 

il ılbl KfiçQk lt1llf devlet
leri tarafından Macarhttoın 
miba vat hakkının tanınması 
•e komıumuzu tatmin ede
cek olan muahedelerln vaz· 
eyledlit aıkert takyıdatm 

refed•lmeıl de kabil olacak
tır 

Macarlıtao ve kQç6n 1tlif 
devletleri beyninde ·velev "• 
billteral ıekllnde dahi olsa, 
bu kabil akordların yapıl· 

ma11, aralarındaki müo11e 
batın tyileımeıl için ciddi 
bir aebep teıkıl edecektir. 

Bu ıuretle tahakkuk ede
cek vaziyette ekalliyetler 
meıeleılntn mGtekabll bir 
anlaıma ha vaıı fçenlnde 
tedkıkını mQaald kılacaktır 

Fakat ekalliyetler meaele 
ılnl kakonden deftıttrmek 
için alrlıtlecek tecrübeler ve 
bundan da Macarlıtan ile 
K.Gçük lutlf devletleri ara· 
ıında blllteral bir meıele 
çıkaralma11. mOzakerelerln 
muvaff aklyetlnl tablatf yle 
aanacakhr. 

Hakikaten h&1clmlyetl ha
l• bir deYlet, kendfılnln da. 
hılt itlerine yabancı bir 
devletin nezaret etmek hak
kını asla kabul edemez. Et
nik veyabud mezht>p farkları 
olup aralarında yaıı1an ekal 
llyetlere alt meaeleler, dev. 
letlerlo dahlll ıılerlnden ıa. 
yılmaktadır. Ekalliyetler. ka
nuni ikametgahtan itibariyle 
devletlerin tebaa11dırlar. Bey· 
nelmtlel muahedeler Ye da
bJll kanunlar bunlara, dlier 
Yatandaılar ıtbl mOsava t 
hakkını bahıetmektedtr. Mil 
letler Cemiyetinin kabul et· 
ttfl bazı pro1edurlar mucl· 
blnce, Cenevrenln temin et· 
tlfl yardımlar, devlet baki 
mlyetlnln ekalliyetlere karıı 
deruhte eltlfl mecburiyetle
re karıı temin ett•il imtiya
zın haddi izamlıtdir. 

Akıl taktftrde alakadar 
memleketler de dahil olmak 
üzere hük6metlerln hüınQ· 

nlyetlerf, milli duyıularan 

mukavemetine maruz kala· 
cak ve herkeı tarafından 
arzu edilen anlatmalara da 
mani teıktl edecektir . ., 

Mülga milli hırlıtlyan par· 
tlıl baıkanı sabık Baıvekıl 
Goganın vef ah Roman yada 
derlo bir tee11ür uyandırmıı· 
tır. Bizzat kralın arzuıu üze 
rlne hükQmetçe Gogaya mil
li bir cenaze alayı yapıla · 
cakbr. Bilumum gazeteler 
müteveffanın yOkıek vatan · 
perverhftnden ve millicilik 
ıayretlnden ıita:rlıle bahse
derek ıayfalar doluıu hara 
retli makaleler netretmekte· 
dırler . 

Uutvenul gazetesi Oktav· 
yao Gog baıl ığı altında oeı 

retttil bir baımakalede ez· 
cQmle ıöyle diyor: 

"Memleketin bir kötealn 
den öteki köıeıl ne kadar du· 
yulan bu acı haber karı11ın 
da her Romen, kalbinin ıız 
ladıfmı hl11edecekt1r: Oktav 
yan Gora öldü. BüyGk mil 
it meaallde ve her yapılma· 
ıı lca p eden -o kadar çok ki 
ıeylerl müdrik' bulunan 
her Romen milli lmaltn ta · 
hakkuk ufurunda açılan ıa 
vaı da aıla lılirahah düıOn 
miyen •e hayatı her türlü 
ahval kar§t1tnda milli 
davaya dalma inançla ıe · 

çen müteyeffanın müca · 
bttler ııraaından . adet itiba
riyle o kadar az lci· kay
bolmeaı kar1111nda taı keıtl· 
mlyecek mtdfr? 

Romenlerin gözleri, bugün 
afhyor, yarın da ağlayacak · 

tır. Ve Goganın lımfnl ha 
tırladıkça ajlıyacaktır. 

Fakat bu göz yaıları, ebe 
diyete kavuıanlar meyanına 
hakkiyle giren Gogamn ca 
nını lltemlyor. O, Romen 
naıyonaltzmlnfn m u v a f 
f a k 1 J e t t tçln ebebi btr 
mücadele lıtlyor. Romen 
lleml, müteveffanın Romen
clltk faaliyetine devam et· 
mek ve arzu edllmlyen yan· 
lıılıklardan ve yabancıların 
ıokduklara kundaklerdan kur· 
tulmak için bGyük Romen 
Oktavyan Goganın hltıraaı
nı bir emri ilahi kadar aziz 
telakki ederek minnettar 
hktan daha biiyük aayalıını 
gösterecektir.,, 

V Utorul ıazeteıl de neı

rettlğl bir makalede, Oktav
yan Goranıo biiyük bir ıair 
olduğuna ve yazılarfyle mil· 
ll duygu yarattıfına lıaret 

ederek ıôyle diyor: 
"Büyük ıaırın ve iyi bir 

Romen olan Goganın taze 
e çılmıı mezarm önGnde ejl· 
lerek, milletin terakki ve 
ıaadetl uğrunda yükıı-k ıab 

ılyetlerlnl haaredenlerden bir 
tanesi olan müteveffayı kay 
betmekten mütevellit duydu 
fumuz acılar1 ılyahlara bQ 
rünen kalbimizde daima mu· 
faza edecı-ğlz . 

Romen mll letinln amaline 
göre hizmet etmek için edl
bane ve ıilrane yazıları . ile 
teıvıkten ıerl durmayan bir 
büyük asker, dönmesi müm 
kün olmayan eararenglz ım · 

paratorluğun gölgelerine ka· 
rıımııhr . 

Bu ölmüı lnıana aflıyo· 

ruz. Fakat onun artlıttk Ye 
ölmez tarihi epokları ile kal
bimizi 111hyoruz.,, 
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1 Bu, tecrObe ile ahittir. 

1 
Her clnı demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 

bilumum malzeme! lnıalyeyl ıayet ehven flatla ıat· 

maktayız. Bir kere deneyiniz. 1 
Beledı1e Her renk yallı ve badana boyalartle boya yaiları No: Cıoıt : Mevkii: Mahalleıl: 

16 1 ve malzemeıt de bulunur. 
24 Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her tOrlO 1 
25 dbzen de maiazamızda ucuz bir flatla ıatalmaktadır . 
47 Mau, kollu teraziler, kantar, litre, kllo ve metre 

Diikk&n Abacılar Börek eller 

Uncular Sahnlıar 

Saraçlar Karaoflan 
Demireller lzmlrler 

50 glbl ölçü ve tarh dilzenlerlnlo pazarı da maiazamız 
62 Ev Cami ıokak d 1 Haffaflar Karaoflan 

ar. 
6S Şapci ıokak Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 
66 Bahkpazar türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 

151 Dükkan Demirciler lzmlrler 1 1 O · 
154 Sand1kcılar Sahnlıar 1 arttıran "K MYEV RUS G BRELERI., nl ılz de tec-

rübe ediniz, memnun kalacak11nlz . 
155 Maiaza Halyanı Sallhattln ~ 

161 Baraka Derekenan Hamtdı1e lt.I Saraçlar Başında llasan Cumahoğulları 

1 170 Malaza Hallçl Salihattln 
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30 ı 6 H )\ aca ır . 'fit 
Muvakkat akçası liradır. hale günQ azlran pa· )\ ilk keşide 1 Eylül 938 dedir. '1* 
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