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Büyük Millet Meclisinde Bütce Müzakereleri devam Ediyor. s M• f • S b h 
Matbuat, Emniyet, Jandarma, tapu Ve ayın IS3 lr U 3 a 
Kad~s~ro, Di~unu Umumiye . Bü~celerile Şehrimizden Geçecekler. 
Dahıhye,A~hy~,Sıhha Vel hı _rl~r Hususi Tren istasyonumu~da Pek Az Tevak
Vekaletlen Butceleri Kab 1 Edıldı. kuf Edecek. Dost Devlet Nazırı Bandırmada 
Millet Meclisinin Dünkü içtimaında Jandarma 
Ve Emniyet Memurlarımızın Mesaileri Takdir 

Ve Sevgi ile Karşılandı. 

Merasimle Karşılanacaklar .. 

Ankara, .24 (A.A. ) - Büyük 
Millet Mecltsl bugünkü top· 
lanh11nda Diyunu Umumiye, 
Tapu ve KadHtro Umum Mü 
d6rl61ü, GOmrük ve inhisar · 
lar Veluilett, Dahiliye Velca · 
leU, Matbuat Umum Mü 
diirülüiü , Emniyet İtleri, Jan 
darma Genel Komutanlı4ı , 
Sıhhat ve lçtımai Muavenet 
ve Adliye Vekil eti bütce 
lerlnl müzakere ve kabul 
etmııttr . 

Dost ve müttefik Yugoı 
Javyanın Harbiye ve Bah· 
rlye Nazırı Orgeneral Mar lç 
ile refikaları gece saat 24 e 
doiru lzmlrden trenle Ban 
dırmaya hareket etmfılerd ı r 

Say an mlaaflrln huıusi 
treni ıaat 7 sıra larında ıeh 

rlmlz istasyonunda bir 
kaç dakika tevalckuf fttik 

t en sonra doğruca Ban 
dırmft ya geçecektir. 

Genera l Mar lç Bandırma· 
da Valimiz B Ethem Ay 
kutla, Korgeneral Sabit No 
yon, ıukeri kıta , diğer zevat 
ve halk t n rafıııdn n lıı t ık 

bal edıleceklerdlr Adliye, Dahiliye ve Sıhhi · 

ye Vekaleti bütcelerl müza. 
keresinde muhtelif haUpler söz 
alarak baza mutalea ve te 
mennllerde bu1unmutlardır 

BÜYÜK MiLLET MECUSi TOPLANTI HALiNDE 

G enera l Marlçe Milli Mü · 
dııfaa Vekll lmlz G eneral 
Kazım Ôzalpla Büyük Er· 
kaoıharblye lklDcl Reisi Ge 
neral Asım Gündüz, Yugos 
lavya Harbiye ve e ahrlye 
Nazaretl kalem mahsus mü 
dürü Albay Yav,emlç yük 
se mlıaflrlmlze ı fakat et · 
mektedırlcr . 

Dahiliye Vekili B. Şükrü 
Kaya, Adliye Vekili 8 
ŞGkrO Saraçoğlu, Sıhhiye 

Vekili Doktor B Hulusi 
cevap vermtıler ve bu mü
nasebetle Vekiletleriol ali· 
kadar eden itler üzerinde 
izahat verınlılerdir . 

Jandarma ve Emniyet me · 
murlarımızm büyük btr fera 
ğatla memleket emnly.-t ve 

ıuayfıtnl temin yolunda enrf 
ettikleri deierli mesai Mec 
llıln bugOo toplanlmnda ha 
tipler tarafında ıükranla kay 
dedılmiı ve Dahilfye Ve· 

Kral V i k tor Emanuel 
T rablusgarba G i t t i .. 
Libyada Ve Trablusgarptaki 
ltalyan Kuvvetleri Manevrala

ra Başladı •. 

iT AL YAN ASKERLERi 

Trab'usgarp, 24 (A .A ) - Manevrala ra , motörize 

ltal1a Kral·, dün Libyanın edilmıı iki ltalyao luta1ile 

b6yQk mıtnevralarıoda hazar Trablusgarplılardan mürek 
bulunmuıtur kep bir kolordu ve tayare 

Londra, 24 (Rodyo) - ltal · ler lttlrak eylemltlerdlr . 

Ya Kralı Vıktor Emanuelln 

Trablusgarp seyahat&. bura 

ıtyast mebafllfnde ehemmi 
Jetle takip edllmektedır. 

Trabluııarp, 24 (Radyo) 

halyan ordusunun manev 

ralara yeniden baılamııtır 
Bu manevralarda Kral Vık · 
tor Emanuel, Maraıal Bal
bo, Maraıal Betorl Jıraldı, 

General Par1anl hasır bu
lunmuılardır. 

Kral Vıktor Emanuel, ma· 

oevralardan sonra, bazı mil 

eueseler' ve tayare istuyo 

nunu ıezmlı ve Trabluaa 
dönmllıtür. 

Kral, öğleden ıonra ve 
aaat 14 de, otomobille gez· 

mtı ve Katolik kılsealnl zi 

yaret etmlf, ııu teııltatını 

görmüı, halyadan Trabluı 

ıarba lakin edılenler için 

J•pılan evleri ıörmOıtGr. 

ktlı verdiği cevaptft ıöyle 
dem tıt1r : 

"Büyük Mıllet Meclisin
de vald olan bu beyanat 
kend ılerl için yüksek bir if 
tlhar veslleıl ve güzel gııy • 

retlerlnln yüksek bir mülca
f ah olıuak kalacaktır,. 

Ruzvelt -
Avrupa siyasi durumu ile 

ala~adar oluyor. 
Vaılngton, 24 (Radyo) -

Cumhurrei&l Ruzvelt, bugün 
Hariciye Nazırı Kordeel Hu 
lu kabul etmiş ve uzun müd 
det Avrupa ahvali etrafında 
konuımutlur 

Ban~umada mi saf irim ize 
isti~~al haznh~lan: 

Bandırma, 24 (Hususi mu 
hablrlmizden) - Türklycnln 
aziz misafiri dost Yugoslav 
y&. Harbiye ve Bahriye Na 
zırı Orgeneral Mariçle rf!fl · 
kalıuı burada merasimle knr 
ıılanacaklardır. 

istasyona zarif ve büyük 
bir tak yapılinııtır. 

Yarın sobah istasyon ve 
dlier muhtelif binalar ha· 

Meksikada İhtilal Hareketi: 

San Luis Potosi V lisi 
istiklaliyetini iıan Etti .. 

-- -- -
Reisicum~ur Kardenasm idaresindeki hü~Omet kuvvei· 

leri asilerin tedi~ine devam a~iyor. 
Londra, 24 Meluikada 

asilerin tedibine devam edil
mektedir. Hükumet kuvvet· 
lerl vaziyete hakimdir . 

San Lulı Potoal vilayeti
nin valtıl olan General Se· 
dıllo, emri altındaki l 500 
askerle iettkllllni ilin etmlı 

ve o mıntıkayı kral gibi 

tdarcye baılamııtır . 

Mekıika Cumhurrelsl Kar· 
denas, asi generalin üzerine 
bizzat ııtmlo, fakat lrt'ol, 
San Lulı Potoıl ıehrlnden 
20 kilometre uzaktan geri 
çevrllmlttlr. Hayatını tehlt
keye koyarak bu ıeyahata 

çıkmıı olan Cumhurrefııl : 

- Bana yapılacak ıutkae· 

( Sonu ikinci ıa1fada ) 

--

Fransız 
Kı~inesi bugün Eliza sı

raymda toplanacak. 
Parls, 24 {Radyo) 

Fransız kabinesi, yarın Eli· 

za sarayında Cumhurrelsl 

B. Lebrunun riyasetinde top 

lanacak ve yeni mali proje 
lerl Cumhurrelslntn tudtkl 
ne arzedecek~lr. 

Kabine, beynelmilel va 
zlyet etrafında da müzake· 
relerde bulunacak, Hartctye 
Nazın Joıj Bonentn izaha
tını dlnlıyecektlr 

zırlaoao Türk ve Yugoslav 
ba yraklarlle donatılacaktır 

General Marlç, buraya ••
sat 9 da vaeıl olacak ve başta 
Valimiz B. Ethem Aykut, 
Korgeneral Sabit Noyon ol · 
duğu halde diğer zeval ve 
kalabalıl, halk lıfitleal ta 
rafından karıı lanacaklardır. 

Güzide mlaaflrlmiz B1tn 
dırmada birkaç saat istir•· 
hat buyurduktan ıonra refa · 
katlerlnde bulunan Milli MO
daf aa Vekilimiz Ceneral 
Kazım Özalp ve Büyük Er
kanıharblye ikinci Reisi Ge 
n eral Aıım Gündüzle lstan
bula hareket ed~ceklerdlr. 

Eski Maarif Vekili B. 
E s a t Vefat E t t i e • 

Memlekete Bir Çok Faydall Hizmet
lerde Bulunan B. Esadın Ölümü Te

essürle Karşılandı. 
İstanbul, 24 (Hususi) -

Eski Maarif Ve '< ilt ve Bur· 
n mebusu Ent Sagay dün , 
gece vefat etmlıtir . 

B Eaat Sagayın ölüm ha 
beri her vcrde teeuütle k r 
ıılanmııtır. .., ., ... . '•' ..... 

Rah metli Eaat S ıı gay, 

1874 senesinde Karnfı.- r yede 

doğmuı, Q,küpte nıek t~be 
baılamıı ve 1888 de Kule lı 
askeri idad ııl nl ve l 893 de 
Harbiyeyi piyade b lrlnclaı o la · 

rak bltlrmfıtır . Ayna gene 5 
net o rduya tayin ecltlerek 
1895 1 896 senelerinde Ce 
belıdüruz isyanı münuebe· 
t ile Y"pılan askeri harekata 
iıtlrak etmlı ve 1898 de 
Harbiye mektebin in Alman · 
ca hocalığına ve ders nazır· 

lığına tayin edilmlı •• aynı 
zamanda erkanıharblyede 

hoca bulunan llauıch ippln 

muavlollğloi yapmııtır. 

1906 da İıtanbul Deuhc· 
he Reahchulede hocalık et· J 

mittir . 1906 dan 1908 e ka · 1 

RAHMETLi B. ESA f 

dar Beyrut ukeri rüıtlyesi 

müdürlüAünü ve 1908-1910 
a kadar tekrar Harbiyedeki 
Almanca hocalığını muvaf-

( Sonu ikinci eayfada ) 

ÇEKOSLOVAKY A 

Südetlerin Taleplerini 
Kabul· E d e c e k m i'? 

• 
Çek hü~ômeti i ı8 Alman lfalliyetleri mümessili Dr. 

Haynlayn arasında dün görüşmef era ~aşlan~1. 
Perağ, 24 (AA) -- Çek 

hükümeU ile Alamao akal · Bordoda 
liyetlerl mümeulli Dr 
Haynlayın arasında ıörüt 

melere baılanmııtır liman amelesi grev ilin etti. 
Londr•, 24 "{A.A ) - in 

glllz zima mdarlan Südetler 
le meskflo mıntakaya mü 
ıahtt 11fatıyle bir İngiliz ko· 
misyonu veya lnatllz ajan
ları gönderllmesf imkinını 

derpif etmektedirler. Bu ı~· 
kilde bir teklifin Lokal An· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

Bordo, 24 (Radyo) - Lt. 
manda çalııan amele; bir 

ltçloln haksızlığa uğramasın 
dan münfeil olarak bir haf. 

ta için umumi ırev ilin et 
mtılerdlr . Bu yüzden, büt6n 
vapurlar muattal bir halde 
kalmıılardar. 
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SAYE.A 2 

Çin Kuvvetleri 500 
Bin Kişiye Çık rıldı .. 

---~~~~~~~-

~in kuvvetleri 6 00 tayare ve 7 OD tankla $imali 
~inde yeni bir taarruza geçtiler. 

Hankeo, .24 (A.A ) - Japon 
taarru~u Çtnlllerln mukave· 
metlle karıılaımakta denm 
etmektedir. 

Hankov, 24 (AA.} - Su· 
ıovun garp mahllllelertnde 
ıokak muharebeleri· yapıldı

iı itiraf edtlmelde beraber 
Çın harbiye nazaretl mümea· 
ıllf Royter ajan11 muhabiri
ne beyanatında vaziyetin 
öyle zannedildiğ i kadar ctd· 
di olmadığını ıöy lemtııtr. 

En ıon gelen haberlere 
ıöre bazı küçük Japon müf· 
rezeleri Suıova ılmalt ıarbi 
ve cenubu rarblden gelerek 
yaklaımıılardır J1apon top 
çuıu ıehlrlo yirmi kilometre 
menfeılnde bulunan bölge
lerin llUıak nolctaaını döv 
mektedfr. 

Hankeo, 24 (Radyo) - Çin 
hGkümetl yeniden 500 bin 

Çekoslovakya 
Südetlerin ta
leplerini kabul 
edeckek mi 
(Baı tarafı birinci Hyfada) 

zelzer ı•z~teıl tarafından 

yapılmıı olduiu ve bu tek · 
lifin meıul loılliz mehafil

lerlnln dikkatini celbettlğt 

hat1rlardadır . Bu mehaflller 

bu suretle hldlıeler çıkma 

ıının ve bunlann ıonradan 

iltlımar edilmesinin öoü ahn
mıı olacaf ını ümit etmekte· 
dirler . 

Alman ıeflrl Fon Dfrekıen 
tarafından Lord Hallfakıa 

yapılan ziyaretten sonra İn 

gllterede basıl olan kanaate 

göre lngllterentn bu husus

taki aztmkarane tavrı hare· 

keti Almanya üzerinde mü 
eulr olmuıtur . Zannolundu 

iuna göre Lord Halıfakı İn 

gilterenln, Çeko.lovakyayı 

müdafaa etmek için Fran1a· 

nın gireceği bir ıhttlafa kar · 
ıı alaka11zlık gösteremiye 

ceğlnl ııaret et mittir . 

Berllo, 24 ( A A ) - Al· 
man ajan11 tebliğ ediyor: 

"Mtteıbahdan bildirildiği· 

ne göre, cumarteıl günü 1a· 

at 12 ile 14, 10 aruaoda 
bir takım Çek askerleri Al -

man arazistnde Serhat va 
diıinde kain tahta bir köp-

rüyü berhava etmeğe tf!ıeb · 

büı etmlılerdtr . A.u köprü 

Çek arazlı! iıtikametlne 

doğru Thaya nehrıoi katet

mektedir. 

Alman muhafızları, herbl · 
rl 500 gram prottl ihtiva 

eden birçok kutu lar bulmuı 

lardır. Bu kutulara infilak 

edici maddeyi ateıliyecek 

olan kordonlar raptedUmtı 

bulunuyordu. Bu kutular, 
köprünün muhtelif noktala 

rına konulmuıtu. Çek a1ker 
l~rl, Alman muhafodarıoı gö· 1 

rür görmez kaçmıılar ve bu 

ıuretle muhafızlar da bu 

önüne 

1 

kiıi li k btr ordu lenıik et
mektedir . Bu ordunun 600 
taynreıl, 700 tankı ve bir 
çok otomobili vardır. 

Çin orduıu ıon harplerde 
dGımana mühim zayiat ver . 
dirdirdl. Çin kumandanlığı 

nın karan, düımanı Çın 
dahiline çekerek imha et
meldlr. Onun için Suçen 
tehrl tahliye ettlrtlmiıtır . 

Fakat civardaki mübtm 
mevziler, hala Çtn kuvvet· 
terinin elindedir. Japonlar 
mühim zayiata uiradılar . 
Çın akıncıları, tlmall Çinde 
Japon aerHerinl tehdtd et 
mektedtrler . Çinliler, bazı 

yerleri Japonlardan tstirdad 
ettiler. 

Pekin civarında eereyan 
eden büyük muharebe, 
Çinliler lehine neticelenmek 
üzeredir. 

Eski Maarif 
Vekili vefat ettı 

( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
faklyetle yapmfJ, 1910 1913 
de Hannovrede tahııltnl ık 

mal etmlı . tekrar Harbiye 
mektebi ta ltm taburu ku· 
mandanlıiına tayin edllmtr 
Ur 

Balkan harbinde 91 ncl 
piyade alay kumandanlığım 
ifa etttil eınada yaralan 
mıf, sonra Harbiye datreel 
piyade ıubeaf müdürliiğüne 

ve Harbiye dalreıl reiılifine 
Umumi harpte de 26 ncı 
ptyade fırkası kumandanlı 
ğına getirilerek Anafartalar· 
da düımanla çarpıımıf, Mü· 
tereke iptidasında kıtaatı 
fenniye ve havaiye genel 
müfettiti olarak 19 l 9 da 
hutalandığından tekaüt ol
muıtur. 

1927 de cemfyetl beledi
ye aza11 ve Türkfye Büyük 
Millet Mecllıl Bursa 1aylav
lığıoa ıeçllmiı, t 9::JO da 
Maarif Veltlll olarak 1932 

de v~kaletten iıtlfa etmtı 

ve Türkiye Büyük Millet 
Mecllıl reh -.ekilt olmuı 
tur. Halen Büyük Millet 
Mecllıl Hesap Encümeni 
Relıi Ye Buna aaylavlığında 
bulunmakta tdt. 

Bundan baıka C. l t Par 
tisi ve Tayare ile Kızı l ay

da çalıımıı, çok değerli, fa
zilet sahtbt. yükıek btlglli, 
proğram ve metodla çahıan 
kamil bir insandı . Son anı· 
na kadar zamanını boı ge 
çlrryıekıızin çalı~mıt, vazıfe 

aııkı bir mefkürecl idi Zt 
yaı kültür aleminin büyük 
bir ka yıbıdır. - -

Hıriciye nazuı Barline 
gidiyor. · 

Varıov11 . 24 (Radyo) 
Polonya Hariciye Nazıra Ko 
lonel Bek; bugün Stokhol 
me illmek üzere ıken, son 
dakikada ıeyahat proğra 

mıoı defııtJrmit ve acele caniyane teıebbüıün 
ıeçmtılerdlr ,. 1 Berllne hareket eylemlıtır 
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- SEHİR HABERLERİ ' i .. , 
Takaiit Ortaokul Eniş esini Vurarak öl-

d ·· • M h k . Ve Yetim ur nın U a emesı o 1 k 1 Ooreımenliüi için Onirer-
s h 

.k .. 
1 

.--::-d ı. .1 1 
ç ay ı maaş an verese- .1 d ı r.ı" b. . . 

uçuta ağır ta ıı goıu duğu~ e.n .atı a tı sene re mıh· ierine da verilebilecek sı ı a ey u ue ır ımıı-
~Om adlldı. oç aylıkların• almadan han açılacak. 

Hir buçuk ay kadar önce 
Çağıım Nerkiı köyünden 
Oıman ojlu Fevzi adında 

biri, ara!arında lhtJliflı bu-
lunan bir tarla yüzünden 
enlıteıl Mustaf e otlu lımallt 
öldürmüıuı . 

Bu cinayete alt aiır ceza 
da devam eden muhakeme 
netlceleomtıttr . 

Mahkemece yapılmakta 

olan inceleme ıona erdiği 

için Müddeiumumi Muavini 
B. Necmettin Yetil, tddta 
namesinde F ev:ı.lntn , enlıte· 

ılnl aiır tahrik neticesinde 

Üç kız kaçırma 
va kası 

Şamlıya baila Hilaralanı 

köyünden Mehmet kızı t 5 
yaılarında Ayte bu &< ÖY· 

den Hasan otlu Halil tara· 
fından; Küpeler nahiyesine 
baflı Bozalan köyünden lia · 
ıan kızı 14 yaılarıoda 

Ümmahan Haaan ojlu Ah · 
met, Yusuf oğlu Mehmet, 
Raılt oilu İbrahim ve Çam 
köyl6 Ahmet oilu Alt tara · 
f andan kaçırılmııbr . 

Bürhantyenfn ŞarköyQn 

den Ahmet Çavuıun oAlu 
Ali de aym kC>yden Abdul· 
labın bir baıkaıma nltanlı 
kızı Haticeyi annealle birlikte 
bir köy düğününden gelirken 
kaçırmııtır. Yapılan araıtar · 
ma ıonunda ıuçlu lkt gün 
ıonra bulunmuıtur. 

Suçlular tevkif edtlmtıttr . 

Meksikada ih
lal hareketi 
( Baıtarafı birinci 1ayfada ) 
te muvaffak olamıyacaklar
dır, dem ittir. Bütün millet 
h6kümetln arkuındadır. 

Kardenaa, ul generali az. 
lettiğlnl bizzat onun vllaye· 
U dahilinde ilan etmtıttr . 

General Sedıllo 45 50 yaı 
larında, kıaa boylu, kanlı 

bir adamdır. lımi Meksika 
ilyanlarında 11lı 11k geçmlt 

tir. 1913 de, cumhurrelıl 

Huerteye kartı yapılan il 
yanda , kardeıı ile beraber, 

köprülerin altına dlnarolt 
koymakla ıöhret bulmuıtur 
Kardeıleri Lu ihtilal esna 

ımda ölmüıtür 

1934 de hükümete dahil 
olmuı ve KarJena1 tarafın 
dan kendisine ziraat nazırlı · 

ğı veril mittir . Geçen teırlnl· 

evvela bu vazifeden istifa 
eden Sedillo, ha1ta olduğunu 

bahane ederek, ordudan da 
çekılmtıtlr. 

Bu, Mekıikada iıyan çı 

k eı ran generallerin ba~ vur 
duğu bir çaredir lıyan ha · 
zırlıyan . generaller ele geç· 
dıkleri takdirde, kendılerlnl 

askeri kanunun ağır ceza 
larmdan kurtarmak.-;lçln. ev 
ve la lıttf a etmektedirler. 

öldürdüiünü s ö y l e m i ı 
ve ıuçlunun buna göre 
Türk ceza kanununun 51 ncl 
maddesinin üçüncü fıkruı 

delaletlle ve ceza kanunu · 
nun 448 ncl maddesine gö
re cezalandırılmasını lllemlı· 
tir. 

Mahkeme heyeti yaptıiı 
müzakere neticesinde bu ta
lebi uygun bulmuı ve Retı, 
B. İımall Hakkı Tüzemen, 
suçluya, iddia makamının 

göıterdlil maddelere göre 
altı ıene hapıe mahkum 
edildiğini blldırmlıtlr . 

Bir muhtar 
mahkum oldu. 

75 Lira kadar köye ait 
parayı zimmetine ıeçlrmek· 
ten ıuçlu olarak birinci as · 
llye ceza mabkeme1inde 
mevkufen muhakeme edil
mekte olan }, öıeler köyQ 
muhtarı Ramazan hakkın· 

dakt da va bitmlf, muhtarm 
altı ay hapıine ve bir ıene 

müddetle de memuriyetten 
mahkumiyetine karar veril 
mittir. 

---"!llL ___ , 

Bürhaniyede 
19 Mayıs 
Bayramı .. 

Bürhaniye, ( Husuıi ) -
19 May11 gençlik ve ıpor 
bayramı gentı ve zengin bir 
proğramla kutlandı. Kare.
afaç köyü ve Gömeç nahı 
ye1t de kalabalık ıporcu 

kadrolarlle mera1lme lftirak 
ettiler. Merasim hatladığı za· 
man ilçebay baıta olarak bir 
heyat ıporcuların ve halkan 
bayramaoı kutladı. Geçit
re1ml bittikten ıonra 19 Ma
y11ın büyük mani.ıını an· 
latan nutuklar ıöylendı . Ya 
pala.o ıpor hareketlerinden 
ıonra Karaağaç · Gömeç 
muhtelit futbol takımı ile 
Bürhanlye Halkevı takımı 

zevkle ıeyredilen güzel bir 
maç yaptılar. 

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

idmanbirliğinin 1 
Senelik 
Kongresi 
İdman birliğinin ıenclık 

kongresi gece Halkevlnde 
yapıldı Kongreyi, kutup baı 
kam Doktor B Kam ti Sesli · 
oğlu açmıı ve kongre relı 
ltğlne B F eyzl Sözener ıe 
çllmiıtlr 

fi ütce tedkik edtlmtı, fa 
aliyet raporu okuomuı ve ' 
onaylanmııtır Azalar rnu h , 
telıf dileklerde bulunduk 
tan ıonra seçime ge.çlldi. 

Baıkanlıfana Doktor B 
Zthol Yaeat, umumi k e p· 

t nlığa B. Münir Yenal , aza 
hklara da 8, Selman Boğuı 
kan. B Ali Atakıoy ve 
B. Rasim ayrıldılar . 

ölen tekaüt ve y~tlmlerln Me arif Vekilett ortamek 
üç aylak maaılarının vereıe- teplerln mualhm kadroıunda 
lertne verllmeıt hakkında 
Maliye Vekaletinden vılaye· 
le bir tamim gelmtıtir 

1683 Sayıla tekaüt kanu 
nunun 69 DCU maddesinde 
tekaütlerle bunların yetim 
lerlne fevkalide tahıi1atlarl 
le beraber 11ç ayhk maaıla 
rınıo defaten ve peıln ola 
rak vertlebtleceifne ve bun 
lardan ölen ve hakkını Is 
kat edenlerin fazla aldıkla 
rının lıtlrdat edılemlyeceil · 

ne dair olan mevcut bükiim 
ln1ani mahiyette ve ıırf ka 

mevcut bulunan ve yenl 
açılan mekteplerle gittikçe 
genlıliyen münhallerl dol 
durmak için bu ıene Anka · 
rada Gazi Terbiye Enıtltü · 
ıünde muallim mektebi me· 
zunlarına mahsus imtihana 
girmek üzere yapılan müra 
caatlara dahi bu ite k&fi 
g5rmedlilnden 15 haziranda 
icra edilecek imtihandan 
baıka bir de lstanlulda im· 
tihan ·~·mata karar vermtı
tır. 

1 Eylul tarihinde ünlver · 
nunda taarlh edildiği gıbi 
tediyenin vukubulduğu ah · 
vale münhuır olduiundan site konferanı salonunda bar 
bahiıle üç aylaklum veril lamaıma karar verilen bu 
meıl zamamnm huldl etme
ıile beraber bunları alma 
dan ölenlerin varlılertne 
maaı ı a h i b i n ı n ve · 
fatı veya maaı hakkıoı ilkat 
edenlerın de haklarının ıuku· 

tu güoiine kadar olan lıtıh 
kak tarımo verilmesi evvelce 
tebliğ edılmitUr . 

Memurin kanununun 86 ncı 
madde1inio tatbik ıakli hak-
kındaki 223 aayılı umumi tah· 
rirat ile divam muhuebat umu 
mi heyetince ittihaz edilen 2 
Kinunuıanl 1928 tarıhlı ve 
1449 sayıla kararda ( vefat 
edenlerin kanundaki aarahat 
veçhtle aldıkları peıln maaı 
llttrdad olunma-ı ve bunun 
la beraber peıln maaım ita-
11 birkaç gün teahhura uğ· 

ramak dolaylıile almadan 
vefat edenlere bu maaı bir 
hakkı mükteıep olarak tam 
verilir. Peılo maaı almadan 
devlet memuriyetinden alaka 
il kuılenlerln he o ay zar-
fında yalnız çahıttkları gün-

imtihanlarla orta· mekteple-

re Türkçe, tarih coirafya, 
riyaziye, tabliye ve lıun 

deulerl için muallimler ah 
nacaktır. imtihanlara dört, 
bet ve aiti sınıflı muallim 
mekteplerinden mezun olan 
iki ıene llkmektep muallim· 
liğl yapan ve orta mektep· 
lerde mualllmllk yapmak 
vaıfını haiz olanlar glrebt-
leceklerdtr. 

imtihanlarda kazanan mu
allimler evveli ortamektep 
lere muallım vekili olarak 
tayin edıleceklerdir. Bundan 
sonra göıtereceklerı ltyaka
ta göre kendılerlnin terfileri 
yapılacaktır 

Bu tene açılacak bu iki 
imtihanla ortamekteplerin 
muallim kadrosu tamamen 
dolmasa dahi münhallerln 
azalacağı 

dır. 

ümit edilmekte · 

lere ait maaıları k11talyevm ' 1.' ı d t ft' 
heıabtyle verilir.) Uentldiği lnnlSll ar 8 8 fŞ 
ne göre mütekaitler hakkın loht 1 B -d- - B sar ar aımu uru . 
da da aynı esaı dahilinde Hedrl Şakir Yalter teftıı · 
muamele yapılmaaı ve üç lerde bulunmak Qzere Gö · 
aylıklarm verilme zamam· nene gltmtıttr . 

nın hulülüoden ıonra üç ay- ı-~----------
hklarını almadan vefat t' deo ı ı~r ıuı 

~~:·1.b;.~.:: .. ~·.:..:~'':: . ~IUL RADYOSU 
rtılerine vertlme1t emredıl 

m•ıttr. 25 Mayıs 1938 ~arsamba 
Ta~asla i~~al olunacak 
malların ödenme şekli 
1351 ve 13887 sayıla ka 

rarnamelerln meri bulunduiu 
zamanlarda hariçten takasla 
ithal olunun bazı emtea be 
dellerlni ödemek üzere ya 
pılan bir kmm ihracatın 

dövtzlerlnJn ödenm, diği an· 
laııll'lllf bu bedelluln, ken 
di lerile klerıng anlaımuile 
bağla bulunduğumuz mem 
leketlere Türkiye menıelı 

malların bizzat veya bılvaaı · 

ta ıhracı ve alakadarlar ta 
rafından bedellerinin klering 
hesapları haricinde bırakıl 

masınm temin olunmemdu 
ka yıtlarıle tasf ıye edılır.eıl 

Vekıller Heyetince kararlaı · 
tmlmıı ve bu karftr ı chri 

mlzdeki "lakadarlara gelmfı 
tir. 

Ôğle nf'triyatı : 

12.30: Plakla Türk muıl 
klaı . J 2 50: Ha vadls 13.05: 
Plakla Türk musikisi 13 30: 

Muhtelif plak neırtyatı . 

AKŞAM NEŞRIYAll: 

18.30: Plakla dant1 muıi 
ktal. 19.15: Kooferarıı: Dr. 

Salim Ahmed ( Hayat ne 
dır?). 19 55: Borsa haber · 

leri . 20 : Nnıhe ve ar 

kadaıları tarafından Türk 
muılktst ve halk ıarkıları . 

20 45: Hava rAporu. 20.48: 
Ômer Rıza tarafından Arep 
ça ıöylev. 21: Klasik Türk 
muılkiıi: Nurı Haltl ve arka· 
daıları tarafmdan, ( 1aat 
ayarı). 2 1.45: Orkeıtra 22. 
15: Ajam haber leri. 22.30: 
Plakla ıolorlar, opera ve 
operet parça ta 11. 22.50: Son 
halıerler ve crte1t günün 
proğramı. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Dava Hakkının Tahdidi Ve

ya Nezi 

Bundan e••ehıt 113 ncü 
maddede karı ve keca ara-
11nda haetl olmuı batal bir 
e•lenmenln iptali da•a11 re
ıen müddeiumumiler tara
fından ikame olunacaAı gibi 
al&kadarlardan her biri ta 
rafından da açılabllecejtni 

•e allkadarların da kimler 
den ibaret oldutunu izah 
etmlıtlm . Batıl olan bu ev· 
lenme butlln da vaıandan 
evvel zail oluna mGddelu-
mumtnln tıe müdehale 
tle reıen 1 k a m e 1 

daYaJa ıaliblyetl kalkmıı 

olur. Çon"O müddeiumumi· 
nln baıla baıına dava açma
ıı keyfiyetin lnUıamı am
meye taa111ikuna mebni idi. 
Bu da zail olmuı bulunmakla 
artak müddeiumuminin de da 
•• açma11na mahlll kalma
mııhr. Bununla beraber her 
allkadar tarafandan butlinı 

hlküm altana aldarabtllr. 
(Madde ı 14 zati olan bir 

••lenmenln butlanı reıen 

dava olunamaz, fakat ali.ka
darJardan her btrı butlina 
hGkiim altanl\ aldırabilir) 

MQmevytz olmamanın ve 
ya bir aktl haatalıiı ıle ma 
lüllyetln zevali ha linde ev 
len menin butlanı ancak ka · 
rı •eya koca tarafından da 
va olunabtltr . Evli tken yt · 
ne evlenen bir klmıenln bu 
evlenmealne butlln hOkmQ 
verilmeden e•vel vefat veaa · 
lr sebeplerle evvelki evlen 

me zati olmuı olur. Ve ye
ni evlenmede de dığer taraf 
hihnünlyet Hhlbl bulunur 
ıa butlana hOkmolunmaz Bu 
maddeye 16re taraflar
dan btrtılnln ölümO veya 
me•kuflyetine delr aadır 

olan bir karar ıtbl eebep1er · 
den biri ıle baht olan ev · 
hlik zeval buluraa iddia ma 
kamının dava açamıyecağını 
•e fakat her ne kadar bu 
evllllk zati olmuı o'sa 
bale bu yüzden mutazarrır 

olan, meseli bu batıl evlen· 
me aahlh addı ile ıtcıllı nü
fuıa kaydedtJmtı bulunması 
dolayiılyle mahrumu in olan 
•eya ht11el lnlyealne ook· 
ıanhk veren varlı hemen 
hakime müracaatla butlanı 
hOküm ahana aldırabilir. Bu 
Yoldald da va ile evltlıjin 

'le9al bulmuı olduğuna daır 
hGküm lıtemek olmayıp ev 
IU.tın mutlak butlan ıebebi 
ile batıl olduğunun tahtı 
hükme ahomaaı talep edıl 
melıdır. 

Hu ıuretle aldığı hükmü 
nGfuı dairesine ibrrızla evli 
lık luydını düıOrUir 

Bu bapta hakkı dava e\l'
lenmentn zevalinden evvel 
tnOddeiumumt tle alakadar · 
l•rın za valin den ıonra yal
nız allkadarların olduğunu 

anladık. ÜçüncQ olarak da 
dava hakkana karı veya 
kocanın da aahip olduğunu 
anlıyoruz . O da akH zama 
nında akdto lcabat ve 
rıettceılnl bılmek kudretin 
den mahrum veya bir akıl 
h•ıtahiı ile malul bulunan 
taraf bu haller kencllıtaden 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
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geçtıkteo ve tamamen kuır· 
Yel akliye ve müdrlkeıl 

ne malik ve sahip bulun· 
duktan ıonra hakime müra
caatla evlenme akdi zama· 
nmda kendıılnln ıu ıuretle 

malQI ve binaenaleyh ehli
yeti nikahı haiz olmadığın· 

dan bahtıle evlilıfln iptali 
ile bu baptaki kaydın terki · 
ntnt iıtiyebtltr. 1ıte bu hal · 
de miiddetumumf veya 
alakadarların d a v a y a. 

hllkln olmayıp hakkı dava 
ıırf kan veya kocaya aittir . 
Şayet ahvali mezk6re ev 
lenme akdi zamanında mev 
cut olmakla beraber balen 
devam edegelmekte tıe but 
lin dava11 hem müddelumu 
mi ve hem de alakadarlara 
racl olur. 

Maddenin üçüncü f ıkruı 
da m\lhlmce bulunmakla ıö 
zü bitirmezden evvel biraz 
da bu cıhetten arzedeyim: 

Evli bulunan btr klmıe ev 
uı.ııot ev 1 enec~il kadından 
aaklar ve kadın da icap eden 
tahkikat ve tedkıkatını ya 
"parak bu adamın evli oldu
ğuna dair hiçbir malumat 
elde edemfyerek bekir oldu· 
ğu kanaatt ıle evlendıkten 

ıoora evlenme zamananda 
kocanın evlı o lduğu ve fa· 
kat bu lklncl evlllığin lpta
ltoe karar verilmezden ev 
vel evvelki kanıı ile arala
rındakt boıanma da va11 keı 
bt katlyet veya e•velkı ka 
rı11 vefat etmlt veyahut 
mefkudlyetlne Htlhazı ka· 
rarla evle-nmeslne müıaade 

edtlmlt olur veya evvelki 
kar111 il«'! aralanndaki nıki.· 

hın fesih ve iptaline ıtdilrtılf 
bulunursa tklrıci evlenmenin 
iptali için miiddetumumi ve 
ya allkadar tarafından dava 
açılamaz . Ç6okü kadm bu
rada kendtıınden beklenen 
ihtimamı aarfetmtı olmakla 
hüınünlyet sahibidir Yalnız 

kadın lıtene kocaaı aleyhi 
ne evli olduiu halde evli 
değıllm diyerek beni ığf al 
etmlt olduğundan aram·zda 
kl evliliğin lpta lınt lıl erim 
yolunda dava edebıllr Hu 
nun birde akıt cıhetini ele 
alahm . Evil bulunan erkf'k 
te&irar evleneceği zaman ala 
caiı kadın da bu adamın ev 
Jt olduğunu biltr v~yahut 
acaba evli mi, bekarını bıtna 
Lekarım demtııede doğru. 
mudur? Y okıa b !nden 111 klı · 
yor mu, gibi kendııınden bek 
lenen dikkat ve ıhtimamı 
vapm1yaral: evlenir ve b1 
laharP. evli bulunduğu şa 'f4 

ve tahakkuk ettıği takdirde 
birinci ııkta ıösterllen se· 

beplerden biri ile tik evlilik 
zail o1 muı olıa bile ıklnci 
evlenmeleri hakkında müd· 
deıumuml ve a 'akadarlar 
tarafından iptal dava111 aç ı lır. 
Çünkü kadın teaddüdü zev
catın memnuivettoe rağmen 
evli olduğurıu bıldtfl bir 
adamla evlenmtf veyahut 
bu bapta kendtaınden bek· 
lenen ıhtımamı sarfetm~mfı 
olmakla kanunu medenlnın 
QçQncil maddeıl mucıblnce 

hüıoüntyet tddiaıında bu 
lunamıyacB,ğından ikinci nl 

kihın iptaline gidilir 

SONU VAk 

SAl'PAa 3 

Milletler Cemiyetinin 
s kutu .. 

lngiliz-F ransız Görüş
meleri Ve Rusya. 

The New Stateıman and 
Natıon~ mecmuaımdan: 

•Milletler Cemiyeti öldü 
mü? Evet, pratik ve dürüıt 

maksatlar bakımından öl
müıtür. Yalnız. kuvvet polt 

tikaaının hararetli taraflar 
lara değil, bizim mıl i i hükO 

metlmlz gibi ürkek yürekli 
ıulh ve demokrasi taraftar 

larınan baımda gelenler da
hi Milletler Cemlyetınden 

ümU keımlı görüniiyorlar. 
Mılletler Cemiyetinin ıuku · 

tundan aaıl meıul olanlar 
uaıında en ön ıaf da bulu 

nan lnıtltere hükOmetidlr . 
Bu h t y a n e t 1 o açık 

blr htkayeılnl okumak isti 
yenlere henüz lntııar saha 
ıına çakmıı olan bır kitabı 

taniye ederiz Bu kitap "Vi · 
ıtlantea" tarafından yazılan 

ve "Milletler ~emiyell nıçln 
muvaffakiyehizltie uğradı,. 

adını taııyan eaerdlr Fakat 
Mılletter Cemiyeti prenııbı 

udece bır ilham olarak kal· 
mıyor, aynı zamanda btr 
dıAer bilyOk harbin felaket
lerinden kurtulmak iıtıyen 

ler için ujurunda çalıtılmaıı 
g,.reken bir ıaye ve bir he 
def tir. 

8 Keyoea birkaç hafta 
evvel bu ıütunlarda bir müı -

bet pa11f iı.m ta vı !ye et mif Pra vda gazeteı ininda 

ve bunun müdafaıuım ya p - , "İngıliz Franeız müzakere · 
mııtı Muharrtrı n te ıv lrloe lertnln neticeleri,, baıhğı al 
g_öre müıl::et paııifizm, mü tında ve lzakof lmzaaıyle tn· 
te\<ahıl himayP. ve mütecıı · ttı ar eden blr makalede ec 
vize mukavemf't taa hhüdün nebı matbuatın bu huıuıda 

de bulunacak ve bu tuh· noktal nazarlarından bahıe 
hüdünii tutmak ozminl lafı dılmekte v e bu menu etra· 
yan ıulhıever devletlerin ku · fında ezcümle ıöyle bir mu · 
race ğı ytni bir Avrupa pak- talca )Üriitü l mektedır: 

h demektir. Frama, İnıt lte .. Şüphe•lz, lngiliz Fr 
re ve Ruıyadan maada di· '!lliıı 

ier beı, alta memleketi içine v ·ı l h e 1 m ., n 
alarak ih ya edl l mtı veya 
yeniden teılı edilmtı bir Mil · 

letler Cemiyetinin nüvesini 
teıkil edecek olan böyle btr 

planın birçok taraftarları 
vardır . Hunlardan biride ge 
çenlerde verdiği bir nutukta 
bir fikri kuvvetle müdAfaa 
etmıı olan B. Winıton Chur· 
chilldtr Bu planın kabulü 
bu duece gt"Ç kalınmıı ol 
maaına raimen makülıyet 

çerçevulnln dııtna çıkmamıı · 

tir; eğer B Chamberlaln ile 
arkadaıları bunun tatbtklni 
lıtemlyorlaraa o hah11 baıka· 

dır Eıeıen hOkumetfn tut
tuiu poleUka meczubanedir 
Nükul, ricat ve ihanetten 
mürekkep olan bu poletlka 
bıze flmdlye kadar birçok 
ıuefsizliklere malolduktan 
baıka tleriıl tçln de blzl fela 
kete sürüklemek tedtr.,, 

Kar~eşini anyan ka~m 
Eıki Alman imparatoru 

Vtlbelmin kardeı çocuğu 

olan Lehli prenı Mıkae Rad· 
zivıl bugün bir ketlf hayatı 
yaıar gıbı iozıva7a çektlmıı 

tir. 
68 Yatında olan prenı bir 

taraftan Hoheo:ıolleın aıle-

ıine, btr taraftan da Roma. 
nof hanedanına menıuptur 
ÇekJldıi• ıatoıunda yaJnız 

pek yakın arkadaılarıle 

aörüıüyor, keodı11ol telefon 
la arıyanJara bıle ce•ap ver · 
miyormuı. 

Musikişinas 

Menuhin 
!Vasıl >'elifti? 

ı Seyahaıtarda deOJZden mü
ı teessir~ olanlar için iliç 

bulundu, fakat.. 

Bütün b111m ve akraba11 da 
bolki keodilınl unutmak 
üzeredir. Fakat yalnız genç 
bir kadm vardır ki , prenı\ 

bir türlü unutamıyor. Hatta 
kedıııni dava etmly~ karar 
vermttttr! 

Bu, Jtlnet Suçeıtof lıımin · 

de, aalt n Ye hudı olan 35 
yaılarında bır genç kadın· 

dır. Prenı kand11ile bundan 
altı ay kadar e\lvel aörüı 

müı ve evlenmek teklif et 
mlıtır . Kadın kabul etmlt 

ve prenıle kendlılni nlıanlı 
ıaymaya baılamııtır . 

Muılkltlnıu Yahudi Me-

nuhtn Amerıkada doğmuı

tur. Babası Ruıyalı btr Ya- ' 

hudtdtr Gencin ebevey

ni, kendılerlni gıdalarından 

keıerek ıık 11k konıerlere 

glderlermıı ve çocuklarını 

da btrllkte götürürlermlt 

Menuhtn, daha üç yatında 

ıken meıhur muılktılnaılar · 

dan Bah ve Bethofenln par

çalarını dtnlemlı, henüz pek 

küçükken, e line geçırdığl bir 

kemanla da, tıtidadını göı· 

termittlr. Onu dıollyen eb 

eveynl ve profeıörl eri bu 

vazıyet karıııında hayrete 

düımüı lcrclir. 

Menuhın, yedi yatında, 

San Fraoılskonun t-tlharmo 

nık orkestra11nın ıollatlığinl 

yapıyor; dokuz yaıına ge 

lınce, evvela Parıateo batİı· 
yarak bütün dünyayı do 

laııyor . Şimdı tam 21 ya 

ıındadır. Münekk ı tler onu 

Mozerta benzellrlf.!r . Bir haf 

ta evvel onun evlenceğınl 

itilen 2 l gazeteci, ha berin 

doğru olup olmadığını öğren 

mek ıçln etrafına aarıyorf,., 

Geoç eanı.tkar , 11kılarak , 

gazetectlere: ' 

- Evet, dıyor, oiıanlan 
dım; yakında evlenece-ğim! 

Senede 15 m ilyon frank 

kazanım bu sanntl<aran bir 

ktz gibi ııkı lıan olmasının 

eebebf, hayahmn mühim bir 

kı•mını cemlyf'lten uzsk ve 
tabiat içinde geçirmıı olma 

11dır 

Denız ıeyahatı , çok günl 
dır; fakat, ini bır fırtınada 

denizden mütee11ir o anlar 
için fecaatlır de . 

Hava ıeyahatlarmda; ta 
yar~ler , denızden faz la yal 
pa yaparak aallandıklars için 
tayare yolculuğu da herke 
ıln karı dei• ldır . 

Franeanın, Fas aakeıl ku 
mandanı, 'azlfeei doleytatle 1 
ıık sık tayareyle Faatao Pa
rlıe ve Parlıten Fasa hidlp 
gelmek 11hrarındaymıı Ken . 
dlıl, sallantıdan çok müte 
e11tr olduğu gibi , her ıeya · 

hat onu fenkilade ıarıar 

nııı . .Son zamanlarda, Faa 
ahaliıioden biri, generale 
pratik bir ilaç tavılye etmiı 
ve fılhaktka bu ili.cm teel
rıle general. artık en müt · 
kül fU&lt altında bıle 
hıç m ü t e e ı ı 1 r o 1 
ınadan tayarelerıle ıeyahat 

eder dururmuı! 
Fnınaa harbiye, bahriye 

ve hava oazaretler•, bu ı la

cı orduya , donanmaya ve 
hava kuvvetlertoe· de rhai 
tatbik etmeğe b"tlamıılar 

dır . 

İngiltere ~-rıh yüzmeği 
çok severmis .. 

İngil tere kralı Altıncı Jorj 
yüzmeğı çok ıevermlf . Kral 
küçük yaıtanberl yüzmeğe 

alııtığından, çocuklarının da 
ıık sık yüzmelerini arzu 
edermt§ .. 

Kral, 12 yaılarıntlakt Pren

ıeı Elıza b e tl e 7 Y«J tlHında · 

ki Prenses Margarita lç in 
aaraym bahçeılnde büyük 
bir havuz yaphrmafa ka. 
rar vermlttlr . 

KüçOk prenıealer, yazın 

Fakat çok geçmeden prenı 
btrden bıre ortadan kaybol 
mut ve Janetı yalnız bırak 
mııtır . 

Janet dava açacağını aöy 
terken ıunları anlatıyor: 

- Prenıe para verdim, 
vaziyetini kurtardım, dinim! 
ve mtllıyetımt deilıtırdım ... 
Tek onunla evlenmek lçln. 
Halbuki o kaçtı ııtll, beni 
yalnız bıraktı . 

w Moatekarloda beraberdik. 
Bır gece: 

" - Ben Londraya gidi
yorum, para hulup gele 
ceğım, ondan ıonra evlent· 
riz . .. Dedi. Gıdıt o gıdtı Uır 

de.ha ne yüzünü gördüm, 
ne bır haber aldım • ., 

Prenıin yakan ahbabı olan 
ve onun para lılerl ile uğ · 

raıan bir adam: 
- Prenı hakkmda yıı nlıı 

bir k anaat beılenıtor, de 
mJıtır. lıın hakikatini ben 
l:)ıllyorum ammll , ıtmdik i hal· 
de ıöyliyemem .. Tabıi, mu 

hakeme eınaaında, bentm 
malumatıma müracaat olu
nuna ıöylerlm. 

Janet Suçeatof pre ns aley· 
htnde dava açmak üzere 
Parla mahkemeılne müraca 
&t edecektir 

bu h cı vuza dalacaklar ve 
bol bol yüzeceklerd ir. Fa 
kat . Veltahd Prenıea Ellza 
bet, çok ıakin tabıatlı ve 
ayna zamanda fevkalade 
akılla olduğu için, yüzmef e 
pekte heveıl yoktur O 
ıımdl fıpanyolca öğrenme 
ie çalıııyor . 

anıız aakeri ltblrllfinl nku• 
vellenmeıl bugünün en ka
rekteriıUk bir hldtıealdlr Bu 
tıe evvelemlrde, bilyOmek· 
te olan faılıt teca•Ozlerl 
tehdidinin bazı demokratik· 
burjuva hGkOmetll"rlnl ıtm· 

dıkı halde kendi arzuları hl 
lafına olarak tedaf ül tedbir 
lerinl takviyeye mecbur et · 
melde o duiuna bir delildir. 
Çemberllyn hükOmetlnln 
her ne baha11na ol urıa ol
sun faıtıt mütecavlzlerle uz· 
laıma yollarına aradıiı arhk 
inkarı kabıl olmayan bir ha
kikat olmuıtur. Llktn bldt• 
ıat ha ttl lnıtlız kooıerva
törlertnl btle f aılıt teca•OzO 
kar1111nda tedbir almak mec· 
buriyellode bırakmaktadır. 

Tedafüi askeri Fran11z - la· 
gılız ltbirlılı 16pbeıız bQ. 
yük bır kuvvet teıkıl etmek· 
tedır. Fraoaanın bu ıGn bt
ranct ıınıf olmak ilzere 692 bin 
kit ıllk bır orduıu var dar ki, 
bu kuvvet harp eınaaında 4 
mılyoa k ıılye balıi olaballr. 
loıılterenjn lae kadro Hker
leıi 400 bin kıtiden fazla 
olup ıeferberlık hahode 
aıker ceminde btbQk im · 
klolara maliktir . 

Bratanya lmparatorluflyle 
Franıa cumhurifettnın mtlı

temleke ve demiryoilarlJle 
birlikte umumi nGfuılara 500 
milyonu ıeçmektedar. Bu ıkl 
memleketin bır harp vuku
unda, hatta bu tkı memle· 
ketin uzaklarda bulunan e1•· 
letlert herhanıı bir ıebepten 
dolaJı harp harekltana faal 
b fr ıurette ltUrak edemedik· 
leri takdirde bale, naaıl ku•· 
vetll bir ordu çıkarabilecek
lerini taaav•ur etmek f6ç 
deiıldir. 

Reami malQmata 16re, 
FranHnın bu ıenenln lptl
daıında 6,000 · 7,000, lnııl · 
terenin ite 5,500 · 6,000 ta · 
yarell .bulunuyordu. Bu iki 
memleketin ilk ıafda hazır 

bulunan 4,000 · 5,000 taya· 
reıl mevcuddur ki, bu 1e
kuo bu 1ıhn ıonunda mG· 
him miktarda artacaktır. Her 
iki memleketın topJekOn 
iki milyon tona yakan filo 
ıu vardır. MOıterek luııllz 
- Fran11z fıloıu diler ıarbl 
Avrupa devletleriyle Japon. 
yanan f ılolaranın bepılnln 

fevkindedir. 
fngiltere ve Fran11ının harp 

aleybdan dlier devletlerle 
birlikte mGttehit bir ıa1ret· 
le faılıt techvüzOne kolaJ· 
lakla bir nıha 7et •erebilecek· 
lerl it ı kardır. 

Lakin f •tlıt miiteca•lzle 
rı kıpırdı1amaz bir bale ıe · 
tirmek ancak kollektlf em · 
niyetin vücude eettrllmeıl 

yoliyle mümkün olabıltr . Ak · 
ıl takdirde mQtecavlz, JeDI 

memleketler ele ıeçlrmek •e 
büyük mlk1aıta .ıllhlanmek 
ıuretiJle mevcut l&uv•et nlılte· 
tini her zaman detııttreblllr. 
İngiltere ve f ranıa için ken 
di topraklarını kuvvet bulan 
müteca•lzlere karı• aynı &a
manda birkaç cephede belki 
de dOoyanıo bırkaç lntaıın

da miidaf aa zarureti baııl 
olabilir. Bu takd b de, kollek
tif emniyetin ademi Qlevcu . 
diyeti her iki de•lete el. feY· 

(Lotfea -~•1• paYfrta&a) 
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kalada mlieaalr bir ıurette 
kendini hı11etttrfr. 

Halbuki Londrada cere · 
yan eden logilız · F r11.nıız 
müzakerelerinin neticeleri 
kollektaf emniyetin vücude 
getırılmealyle hiç alakadar 
de~ıldır. 

Gayet mOhlm beynelmtlel 
meaeleler hakkında lngllız 
ve Fransız nazırları tarafın 
dan kabul edilen kararlar. 
dojrudan doiruya müteca
vizlerin bundan ıonrakı tıtl· 

il hareketlerini taltıf etmek
tedir. 

Avrupadakl bueüoliü va. 
zlyetln baılıca problemini 
lıpanyadakt İtalyan Al· 
man ltgalt tetktl etmekte 
dır. Avrupa ıulhOnün iki 
beu Prene yar1mada11ndakt 
m6cadelenln netıceıtoe bağ· 
hd1r ispanyadaki faııst ltıall 
Jnııltere tle Fransanın men· 
faatlerlne tamamlyle zıd ol 
makltı beraber, bu tki dev
letin naz1rları Berlln ve Ro· 
maoın eaaı arzularına tama· 
mlyle uyıun olan kararlan 
bir daha kabul etmlt bulun· 
maktadırlar. Bu iki devlet 
adamları y(lz kızartıcı "ade· 
mi müdahale ,, ılyasetlnl 

temdıd etmek hususunda 
uzlaımaktan maada, bir de 
Fran11z - fıpanyol hudu. 
duoda kontrolün yeniden 
lkameılne karar verdıler . Bu 
kontrolün yeniden ikameal 
lıe halyan · Alman asker
lerinin ispanyadan geriye 
alınmaaından evvel itmam 
edılmit o 'acaktar. 

Londrada müzakere mev· 
zuu olan ikinci bir meıele

de Çekoılovakyadakl vaıl · 
yetUr. Bu mesele etrafıada 

müzakereye ltUrak edenler 
araıında gayet hararetli mü 
nakaıalar cereyan ettiğini 
Franıız ve loillta gazeteleri 
glzlememektedırler Çember
llyn ile Halifakıın , Çekos
lovak cumhuriyetinin "blta · 
raflaıtıralmaaıoı.. iltizam ed· 
en bir plan teklif ettikleri 
t•Jlaıı dolaımaktadır. Böyle 
bir pl&n Çekoılovakyayı 
Franıa ve Sovyetler Btrllil 
ile olan mukaveleli mGna· 
ıebatandan tecridi, yani ne
tice mbarlyle Çekoılovak · 
yanın Alman mQtecavlzler 
tarafandan yutulma11nı güt· 
mektedır. 

Çindekl harp de müzake· 
reotn mevzvlarandan birini 
teıkil etmııtır . 

t,ı malumat alan Parlı 
borsa11 naıtrı efkarı "Enfar · 
maıyon,, gazetesi İngiliz· 
fraaız görüfmelerlnln neti
Ucelerlne huredilen bir ma· 
kalede ıu aıatıdakt malu 
lumah vermektedir: "Çine 
yardım edtlmiyecekUr lngil· 
tere hükumeti mevcut mQ 
nakaıala meseleleri Japonya 
ile halletmek lmlcinının bu· 
lunduğunu zannetmektedir.,, 

Habeıtstan muelestne ge· 
lince, Habeı lıtıklAllnl Oçün . 
dl bir derecede gömmf'k 
için Londrada gayet uygun 
bir formol bulunmuıtur, 
Londrada Milletler Cemtye· 
Uoe Habeııatanın ltalya ta 
rafından zaptının tanınma · 
11na dair bir karar ıuretl 
teklifine ce1aret edilemedi· 
fınden, alakadar d~vletlertn 
hareketlerinde ıerbeat bıra 
kılmaları teklıf ini ileri ıür· 

mek kararına varılmııtır. 

Bıllbare loaıltz nazırları 
IDılllz - ltalyan anlatma. 
11na mGıabıb ... blr Pranııı -

Bah~esir sulh hutu~ 1 

mıh~emesinden: 
Balıkeatr Orman idaresi 

tarafından Okçularyerl kö 
yünde oturmakta iken halen 
lkametelhları meçhul Rızentn 
Ortapazar kövünden Memlf 
oğlu Deli Mehmet ve Liz 
Tevfik namı değer lbrablm 
Selim ve Laz Hüıeylne ila
nen tebllğat lf asına karar 
verllmtt olduğundan muha 
kemenln muayyen bulundu· 
fu 1-7 1937 tarıbınde saat 
1 O da Balıkealr aulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulun 
matara t' an olunur. 

Edremıt sulh hukuk 
m3hkemesin~en: 

Edremidln Gaztılyas ma 
halleslnden Muıtafa oflu Alı 
Tuncun müddeaaleyb Edre· 
midin Paıadağ köyünden kö· 
mürcüoilu Muıtaf a aleyhine 
açtıfı meni müdahele dava· 
aında kıımen davacı ve kıs 
men de müddeaaleyh bulunan 
Ali Tunç namına çıkarılan 

gıyap kararının ikametgahı· 

om meçhullyetl haaeblle 
blla tebltf iade edtlmıı ve 
hakkında ilanen teblığat ifa. 
ııoa karar verilerek muha · 
keme 2 6 9~8 perıembe sa 
at J 4 de bırakalmıt of dutun· 
dan kıımen davacı ve k11-
men müdd!aaleyh bulunan 
Muıtafa oğlu Alt Tuncun 
vakti mezkQrde ya bizzat 
gelmesi veya bir vekili ka 
nuni göndermesi. muayyen 
günde gelmedıil takdirde 
mahkemeye kabul edılmi · 
yerek hakkında gıyaben de 
vam edıleceil gıyap karar 
yerine kaim olmak üzere 
illn olunur. 

İtalyan anlaımHının akdini 
tacil etmelerini Fran11z meı· 
lekdaılarına ta valye et mit 
lerdtr. 

Almanya ile ltalya, ıenft 
çe müıterek müzakerelere 
glrtıilmeıi huıuıunda vaki 
olan İngiliz - Fraoaız daveti 
ne, Httlerln talebi üzerine 
Muaaollnlnln baılanmıt olan 
mGzakereleri tatil etmesi 
ıuretıyle vazıh bir cevap 
vermtılerrHr . Bundan anla 
ıılıyor kf, Londra görOıme 
lerlnde alınan kararlar ne 
Berlınde, ne de Romada 
fazla bir teılr uyandırma · 

mı ıtır . 

TÜRKDILl 25 MAYIS 19JS 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Gönen inhisarları anbarından Bandırma inhisarları an 

barlarına kabili tezyit ve tenkis olmak üzere kamyonla 

nakledılecek (77,000) klo idare malı yaparak tütünlerin 
nakli ltl 16 5 9J8 gününden lttbaren 15 gün müddetle ek
siltmeye konulmuıtur. 

Pazarlık suretiyle yapılacak ltbu nakliyata talip olanla
rın 30 5 938 tarahtne teıadüf eden pazarteıl günü ıaat 
15 ıe kadar Balıkesir, Bandırma, Gönen tnhiıar1arına mü 
racaatlan. 

4 - ı - 149 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğilnden: 

ı. 4. 6, 9, ıo, 12. 16, 11. ıs, 19, 20, 20 • l, 22, 28, 
29, 29, 31 , 51, 53, 62, 62, 63, 76 90. 90 . 1, 92, 97, 105, 
186, 187, 189, 190, 195, 198, 199. 4, numaralı 35 parça aka· 
rat 1 6 938 tarihinden tUbaren bir ıeneltk icara verilmek 
üzere artırmaya konulmuıtur. lhalHI 3 J ·~- 938 aala giJnü 
saat 15 de yapılacaktır. lıtekli olanların teminat akçastle 
vakıflar idareıtade müteıekkıl komlıyona m6racaatları ilan 
olunur. t - 3 - 152 

1 
1 

ntyetln 1 z 

1
ı 

olan 1 t e 
baılama -
dan evvel 
Ucaretha · :zl 
nemlzeug. ~ 

1 ~~:k·k::~ 11 
fit kar temin 
il edecektir. 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

l Bu, tecrübe ile ahittir. 1 
Her clnı demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 

r·······4!_··············~ bilumum malzeme( lnıatyeyl gayet ehven fıatla sat· 1 ! TURKDILI i ~ makteyız. Bir kere deneyiniz. lj 
: Pazarteılnden baıka her : 11! Her renk yaflı ve badana boyelarlle boya yağları ~ 
İ ıün çıkar. Siyaıal gazete •• i 1 ve malzemeıi de bulunur. 1 
: Yıllıfı: 800 Kurut : ~ Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 'JI 

Bandırmanın Paıameıcit 

mahallesinde oturan Eratltli 

Mehmet oğlu Mu~taf a ve 
eıl Teırıkaya 370 lira borç· 

lu sarraf Hüıeyln A vnl T o 
kun haczedilen ve lbHlnye 

mahallesinde kain tar.afları 

: Altı Aylığı:400 • : il. dbzen de mağazamızda ucuz bir fıatla satılmaktadır " 
! Sayııı: 3 • ! ~ Masa , kollu teraziler, kantar, litre, kılo ve metre ;ti 
: Günü geçmlt ıayılar 25 : R gibi ö 1çü ve tartı düzenlerlnlo pazara da mağazamız ~ 
: kuruıtur. : ~ dır. 1 ! ADRES: i ~ Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 
: BALIKESiR TÜRKDILJ : it. türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 1 
lıaa•••••••••••• >•••••••••.ti tft arttıran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec· 1 

ıağı Şükriye haneıl ıolu ve it.. rübe ediniz, memnun kalacaksınız. 
önil yol arkaaı Ahmet ha - ve artırma bedeli muham- ~ ;ti 
neıtle mahdut bir kattan men klymetlnln yüzde yet it Saraçlar Başrnda llasan Cumalıo~/ulları " 
ibaret iki oda bir ıofa ve mit betini bulmadığı taktir 1 1 
bır mutbab ne bır mı&ctar de en ıon arttaranın taahhü· ~ Mehmet, lsmail. Abdullah » 
bahçeyi havi hane ıahhğa dü baki kalmak ıarttle ar li.. ~ 
ara olunmuıtur . 

l - ipotek aahibt ala· 
caklılarla diğer alakadar la · 

rın ve trUf ak hakkı aahlp 
(erinin tıbu gayri menkul 

6zertndekl haklara ve husu 

tırma 15 gün daha temdit ~~~~~~~~~~~~~olt. 
edilerek 12 7 938 salı günü • ~ l. 'l ~ 'l l. l. 'l 'l 'l. l. 'l l. l. 'l. 'l l. l. l. l. l. l. l. l.• 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Artırma ıartnameıl ~ K · J 100 000 000 T k L 1'* ~ apJta_ : , , ı ür irası ,. 
ilan tarıhtnden itibaren her. 1'J ~ 
kesin görebllmeıı için ıcra JIJ .. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 

ıtle faiz ve maarafa dair olan -ı D H 1 ~ -' M h b · J ~ dalreılode açık buluoduru ""'' unyanın er J araıınua u a tr er ,. 
iddialarına evrakı müsbtte • ~ ~ lacaktır . .,.; Her türlü zirai tkrazlar-dljer bilcümle banka mu· ~ 
lerile yirmi gün tçlllde le 4"' f* 

4 Arttırmaya tıttrak ~ amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. 7* 
raya btldırmelerl ve hakları 
tapu ılctltle ıabit olmadıkça 

satıı bedelinin paylaımaıın· 
dan hariç barakılacaklardar. 

2 - ilk artırma 27 6 9J8 
tarihine mGıadlf pazartesi 
günü saat 15 de 2280 numa 
ralı kanuoun ahkamı ha· 

edecek alıcı muhammen kıy· ~ ihbarsız tasarruf ve kumbara heaaplarmda tkra· F* 
metin yüzde yedi buçuk JIJ mlyeler. rlt 
nfabetınde pey paraaını ve = ikramiye: Miklari: ikramiyenin tutan: = 
ya milli bank mektubu ge ~ ADEDİ LiR~ LiRA rlt 
tırecek Ur. JIJ 1000 1 000 rlt 

Daha fazla malumat al ~ 500 500 '* 
mak iıUyenlerln doıyasına 1'-' 1 250 250 rlt 

~ ıo 100 ıooo rlt 
riclnde Bandırma tcra me· bakmak üzere icraya müra· -ı ... 

1

..,., 25 50 1250 ~ 
murluğu odasında yapılacak caatlan ilan olunur ~ •• """ Jo ~o 1200 ~ ~ ,. 

------------ ~ 40 20 800 rlt 

Ayvahk Mal Müdürlüğünden: ~ ·~~ıkraıniyl'/tl'Iırrıiçaydabıroı~~~0 a.., .... i! 
~ nede dört defa bu miktar uz.erinden kura ile daiJılı = 

Mevkii: 
Ayvahk Hayrettın 
Paıa Mahalleıl 

• " 

Müıtemilita: 

Maballeaı: 
Sahtlboyu 

Caddesi 

" 

Nevi: 
Çeı meli Celal zeytin 
yağı fabrlka11 

Yağ depoıu 

Fabrika ve depo içindeki allt ve edevat 
makine kazan vesaire 

Borç miktarı 

Ltra K . 
13,675 00 

Kapı No: Hududu: 2' lacaktır. . rlt 
23 Cepheıl sağı 2\ ilk ke~lde 1 Hylıil 938 dedir. 'f* 

2 ı 1 

yol, solu 21 ·1 •"JJ.J."i"il-J.J.J.~-.j.j."J"Jl-J."iJ.J.l-"i"iJ.• 
depo, arkası ~~~~~~~~~~~~~· 

~:::.~·"·;:~: 1 YERLİ ÇİNİLEHi 1 
ıeğı 23 sayıh l:t. ~ 
fabrika, solu ~ Y-:nl yapılan beton evlerde, apartmanlar1n döıe· ıf 
yol, arkası mü ~ meılnde kullandıiınız yerli çini lerinin çiçekli ve düz ~ » beyaz k111mlarının her nevi ile hela ve muıluk taı '1' 
naıaalı arsa. 

lan ve beton kOnkler, mozayıklar ıehrlmtzde Edre- ~ 1 mtt caddesinde Hocakuyuıunda eıkl tabakhanelerde 1 
~ yapılmaktadır. Satıı ehvendir, müıterllerlmlz bir de· ı 
il.. fa lmalathanemlze ufrarlana her halde m•mnun ka 

ı hrlar. 

1 - Yukarıda yazıla gayri menkul emval 20 5 938 tarihinden ltlbar•n 20 gOn müd· ~ Çinici ve mozayıkçı lzmlrll '11 
detle temlik bedelinden olan borca mukabil tabaılt emval kanununa tevfikan ve 2490 il. Hasan Uata ~ 
Hyıla artırma ve elcıiltme kanununa ve ıartrıemHine göre ttı Ou yrdıye vızedilmiı - ~~ ~~~~~~~~~~~I 
Ur. İhalel evveliyeıl 1 O 6 9J8 tarıhlnde cuma günü aaat 15 de icra edtlecektlr. Sahibi ve Baımuharrlrl : HalıkHlr Mebusu H. KARAN 

2 - Taliplerin Ayvalık Mıllt Em'lk ıdareılndekl ıartaameyl görerek yQzde 7,8 
peyle tarihi thalede hazır bulunmaları ilin olunur. Çıkarım Genel Oırektör6: FUAT Bh .. ' AL 

1 - 4 - t 41 Baıım1erı: Vtliyet Matbaaaı - Bahl:ellr 


