
Büyük Şef Atatürk, Mersinden dün 
Ankaraya döndüler. 
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rAtatürk, Dün Ankara-, lspa~yada GeneralMariç Bandırma
Cumhuriyetçiler yeni mu- d T h •• tJ K J d 

ya Avdet Buyurdular.. vaıtdkiyetler eı~ı etıi. a eza ura a arşı an ı 
Bane1oo, 25 (A.A ) -Aıl· 

lertn t iddetlt tıtarruzlarıoa 

raamen Cumhuriyetçi kıta· 
at mukavemet ıöatermek

Büyük Şef istasyonda Başvekil, Vekiller 
Ve Diğer Zevat Tarafından Karşılandılar. 

Ankara, 25 (Huıuıi) 
Retılcumhur Atatürk, bir 
haftadanberl bulundukları 
Mer1tnden buaOn Ankara· 
ya avdet buyurmuılardar . 
BGyBk Şef, tıtaayonda Baı· 
Yekll B Celll Bayar, b0t6n 
Vekller, mebuılar, ıene· 

raller ve halk tarafından 

hararetle karıılanmıılar 

dır. 

Atatürkün önnmazdeki 
ı ayın tlk hıftaaında latan· 

bulu ıereflendtrmelert ve 
bir müddet Yal ovada 
lıtlrabat buyurmaları muhtemeldir . 

te devam etmektedf r, 

Aıtlertn eline geçmtı o1an 
btr takım mühim mevziler 
Cumhurlyetçtler tarafmdan 
lıUrdat edclmlttlr. 

i~rıcılııızda bDyDk farklar 
Ankara, 25 (A.A) - Nı· 

aan ayında memleketimize 
yapılan ithalat kıymeti 14 
milyon 565 btn, ihracat 
kıymeti be 9 milyon 408 
bin liradır. Bu miktar ge
çen ıe11enln aynı ayına ·na 
zaran ithalatta 6 milyon 201 
bin ve ihracatta bir mı)yon 
55L bin lira bir art•f var· 
dır . 

·vugoslav Harbiye Ve Bahriye Nazın Ve Milli Müdafaa Bakanı
mız Dün Sabah 6,14 de Şehrimizden Geçtiler. Dost devlet 
Nazırı Bandırmada -- Yaşasın Yugoslavya. Seslerile Karşılan~ı. 
Sayın Misafir - Yaşasın Türkiye .. diye Mukabelede bulundular, 

Doıt Yuaoıla" hGklunetl hararetle alkıılamıılardır 
iD•D Harbiye ve Bahriye Na· Mıaafir Nazır doiru Ordu 
~ırı Orıeneral Marlç, kendi · 1.:ıevtne ıeçmlıler ve orada btr 
lertne refakat eden Mllll mGddet lıttrahat ve aamlmt 

vat piyade alayına rlderek 
kıtladakt kıtaats tdtlt etmlt 
ler ve aaet 11 re yirmi kı· 
la iskelede kendilerini bek• 

Müdafa Vekilimiz General aörüımelerde bulunmuılar, llyen Kocatepe torpttomuza 
Kazım Ôzalp. Büvnk Erki· Valimiz 8. Ethem Aylcutla blnmtıler, Valimi& 8 . Ethem 
nıharblye lkınct Relıl Aıım , Korıeneral Sabit Noyon ve Aykutla. Korıeneral Sabit 
GündOz ve maiyetin· : d•ier zeyat kendtlertne tak· Noyon •e çok kalabahk halk 
deki zevata hamtl huıu · ı dtm olunmuılardsr. · tarafsndan hararetle te11I 
ıi tren dün aabah ıaat General Mariç ve dli~r ze ( Sonu ıktncl aayfada) 
6 .14 de ıehrimlze ge1mtı ve 1 ===========--=========-=---=---=""""'=-=-
evvelce tertıp edıten proğram Çek-Alman ihtilafı Hakkında: 
,mucibince birkaç dakika 

tevakkufeu•kteoıonraBan Par·ıste End·ışe ile Kar-
dırmaya hareket etmlıttr. 

Sayın misafirimiz Bandır- şılanan Bir Haber .. 
mada: 

Bandırma. 25 (Huıuıi mu- Sü~etler lideri Or. Hayöiif n Çe~oslovakyadın IİH 
Anlaşma Hükümlerinin Samimiyetle Tatbik Edileceğine 

habirlmlzdeo) - Yugoslavya 

Harbiye ve Bahriye Nazm tıleplerda bulundu. 
General Mariç ve refakatin · 

Fransa; Hükômetimize 
Parlı, 25 (AA.) - Prağ · 1 

de bu unan Milli Müdafaa 
dan alınan haberlere naza· 

Vekilimiz General Kazam 
ran geçen gün Çekoı!ovak 

Özalp. General Aıam GOn · 
Teminatta bulundu .. 

Paris BiJyiik Elçimiz Süat Davaz Fransa Ha
riciye Nazırı ile Dün Bir Mülakat Yaptı .. 

düzlr. c:iığer zaval huıu•i ya baıvekth ile Alman ekallt 
yetlert relıl Dr Haynlayo 

trenle buaüo aaat 9-29 de 
arasında vukubulan müli 

buraya muvaaali.t etttler ve katta Dr Haynlayn ~üdet 
büyük tezahüratla karıılan 

lerln bu lunduğu maotı"alarda 
dılar . lıtaayon Türk ve Yu· lnzibıı tın Südetler tarafın · Ankara, 25 (A A ) - Pariı 

Sefirimiz 8 Süat Davaz 

ile f ranıa Hariciye Na · 
zm Jorj Bone ara 

11nda •ukubulan mülakat 
etrafmda ıalahlyettar m• 

lcamlaran verdiği malumata 
ıöre bu e6rüıme e.naaında 

Franaa Hariciye Nazıra bü
yOk elçimize Beyruttakl 

nıaoda makamlarına anlaı · 

ma hükümlerinin tamamının 

kattyetle tabtkinl teblıj ede 
ceilol bildtrmlıttr. 

Partı, 25 (Radyo)-Fran11z 
Harfctye Nazırı Jorj Rone, 
buıün aıleden sonra laail. 
tere Ye TOrklye seftrlerlni 
kabul etmlı ve kendtlerile 
uzun miiddet koouımuıtur . 

İngiliz 
Bııvekili umumi ııziyet 

ıtraf mdı balı mılOmat vardi. 
Londra, 25 (Radyo)-Baı · 

••lıtl Nevll Çemberli.yn,bugüo 
Buktnıam sarayına ıltmlf 
Ve Kral Altıncı Jorj tarafın · 

dan kabul edtlmlıtlr . 
Baıvektl, dOnya vaziyeti 

hakkında krala uzun uzadı· 
Y• luhat Yermlttir. ' 

Meksika isyanı 

Asiler yınidan hali yır leri 
iıgı1 ıttilır. 

Mekıtko , 25 (Radyo) - Re 
lılcumhur Kardenae aleyhtn · 
del&ı lı1an ıGoden ıOne ı• 

B. SÜAT DAVAR 

Bu mülakata ~hemmlyet 
verilmektedir. 

Bu mülakatan Hatay meae-
leal tf e alakadar olduğu 

zannediliyor. 

İtalya 
Krıh Tra~lus~arp~aki zey

tinli~leri gezdi. 
Trabluıgarp. 25 (Radyo) -

İtalya Krah Viktor Emanu 

el, bugün zeytinlikleri ve 

tütün tarlalarına gezmlıUr. 

Kral, müteakiben esnafla 
konuımuı ve Morclrayı ıez 

mtıtır . 

Araplar, Krala bir at he· 

diye ttmiılerdir . 

ntıleruektedlr Aııler, yent 
den bazı yerleri hgal ettiler 
ve müteaddit köprüleri yık· 
tsktao ıonra telıraf tellerlnl 
keattler 

Umumi vazlyot , çok tehll 
kelf 16rOIG1or. 

Türkiye-İtalya 
~ 

Ticaret muahe~esi uzatll~1. 
Roma, 25 (Radyo) - hal· 

ya Tiirklye ticaret muahede· 
ıt uzatılmıftır . Bu muahe 
deye göre, ltalya, TOrklye · 
den yapağı, zeytinyağı, tü 
tün ü-ıiim , incır ve daha 
birçok ıeyler alacak ve 
Türkiye de buna mukabıl 

makine, kahve veıafr çeke· 
cekllr . 

goılaY bayraklarile •Üslen dao teminini ve Çek kata· 
mlıtt. atanan Çek majtno hattın 

Sayın misafirimiz fataayon · dan geri çekilmesini iıte 
da Valimiz B. Ethem Aykut ~ mittir . 
la, Korgeneral Sabit Noyon, Dr. Haynlaynın bu talebi 
Kaymakam B. Ragıp, Bele Parlı ılyaıi mehafıltnde 
diye Retal K. Kaııf. memur- endı şe uyandırmııtır 

lar, subaylar, mektepliler, Berlin, 25 IA A. ) Lokal 
kadın, erkek binlerce halk Anzlger gueteıi, ateı\I bir 
tarafından karıalaomıılardır . makale ile Çeklerin aıkHi 

Dost devlet Nazırı va- tahriklerini protesto etmek 
ğonlarandan inerlerken halk: te ve ıöyle demektedir: 

- Yaıaaıo Yuıoılavya!.. "Prağan lüzumıuz maze 
Diye baiarmıı\ar ve mlaaflmlzl retler serdetmekle iktifa et 

============z::::============= meıl lazımdır. Çeklerin fu 
-'••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••, zuli tedbtrlerl tnfalak mad-• • ı delerlni öyle blr yıfmıthr ki 

: K h • v y d F J" : ba•ut f ıçuıoın f ı tlllnl çıkar : ırşe ır e ozga e 8 - : mak için ı•mdt acele etmek 

• d J y d } • li.zımgeHyor . .. : ketze e erine ar lffi ar .. : Gazete, bundan ıoora, ln· 
: : trilterentn tavrı harekeUnden 
• • : Ltra : ııkayet etmekte ve Çembt-r 
: Kuruı • layna formaltıt ve sempliıt 
: 1348 54 Evvelki Yekün hareketinden dolayı hücum 
: 63 00 Biğadır nahtye ve köyleri l Kızılay etmektedir. 
: ıubeıl vaıatuilel Berllo, 25 (A.A.) - Ha· 
i 22 46 Haculbey ilkokulu öğretmen ve talebeleri vaa ajanaının muhabiri bil 
: 1 S 00 Biğadıç nahlyeıl merkez ve köy okullara dırlyor : 
: öğretmen ve talebeleri Alman matbuatı Çekoı -
: 15 50 C.H.P. ln6nü ocıjandan 1 lovakya aleyhtnde ıtddetlt 
• • : 1 l 50 C H P Altay ocafından : bir lisan kullanmafa devam 
: 10 85 C H.P. Oruçıazl ocaiından : ·-

: 8 10 C .H P. Giindoian ocafından : Muvazene ka-
: 6 26 Su11fırhk ka:ıaıı Btrincl okul ölretmen : • • 
: ve talebeleri ~ nunundaki de-
: 5 00 Yumurtacı Süleyman ve Süleyman Tevfık 1 
!. S 00 Pamukçu köyü okulu öiretmea ve tale· !., ğİşıklik kabul 

belert i 5 00 Yakup k6yü i edildi, 
• • • • • • • • 
= 1 

S 00 Kalaycılar köyü • • 
5 00 Ctnge k6y6 : 

3 
3 

1532 

50 Namıkkemal ilkokulu talebeleri : 
t6 Ortamandra köyG 1 • 87 Yeln'n : 

• 
: 1 

'··················································' 

Ankara, 25 (Huıuıt)- Bu 
giinkO Mecllade tadili kabul 
edalen muvazene kanunu Ha
ziranın birinden IUbareD tat 
blk mevktlne ıtreceflnden 
haalran maaıla" buna •öre 
Yerllec~ktf r. 

etmektedir. 86t0n e•zeteler 
baıhklarında Çeklerin Oçün· 
cü d~fa olarak Alman hu 
duduna tttca vüz ettllılerlnt 

llln etmektedirler. Styaat 
müıahttlerln zann:tllkfertne 
ı~re matbuat , Alman nok
talnazarıoın dofrulujunu 
dünyay• btldlrmele ve Çe
koılovakyayı Karlovlvars Sü
det kongreıtne arzedllen 
ıtatüyü kabule icbar etme· 
le matuf bir hücum ıerlıl 

he zırlamaktadır. 
Ecnebi mehaWler loılltere 

tarafından yapılan mütead· 
dtt ve enerjik teıebbOılerln 

A1man ılyui mehafıllert Oze· 
rlne büyük bir tHlr ba11l 
ettiği kanaatindedirler Bu
nunla beraber Berltn ıazete. 
lerl, "Praiın Yazlyete blklm 
olmadığını.. iddia etmele 
devam etmektedirler. Haya 
üzerindeki k6pr0 hldlıeal 

hakkında tef ılrlerde bulunan 
Naahtauıgabe ıöyle yazmak· 
tadar: 

"Bu köpr üoün, Çekler ta· 
rafından Viyana lıtıkame

tlnde aıağı AYuıturyaya ya· 
pılacak muhtemel askeri 
hareket için bGyOk bir ehem· 
mlyetl vardır . G6r6nOıe 16· 
re Çek aakerlerl yükıek Çek 
kumanda heyeUnden ıelen 

bir emri vaktladen evvel 
ifa etmtı1erdlr.,, 

Parlı . 25 {Radyo) - Çelroı 

lovakya hidlıelert. bOtGn 
Avrupa hGk6metlertnl ehem· 
mlyetle dütündilrmektedlr. 

Çekoılovakya Baı•ektll 
Mili.o Ho~za tle Sadet Al
manları lideri Haynlaya mi· 
likatı ve lnılltere Baı•eklll 
Nevıl Çemberlaynın avam 
kamara1ıadakl beyaoab, t•· 
blıkentn tlerlemeılne ma· 
vakkaten manl olmuıtur. 

Styaıal meheftl, Çekoılo· 
yakyada ı0k6netln lhl&I 
edllmemlt olmaaından Gmld· 

(Sonu lçlncO aayfada) 



SAY1:.A 2 : 

Hitlerin 
Roma ziyareti ha~kmda 

mutalealar. 
Hitlerin Roma ziyareti 

ııruında Almanya ile hal· 
ya arasmda bir askeri an 
laıma yapıldığına dair bazı 
Franıız gazetelerinin neırt

yatından bahseden Börsen 
Saytunı diyor kt: 

1 General Maric , 
Bandırmada 
Tezahüratla 
Karşılandı 
( Battaraf ı birinci tayf ada ) 

edllmiılerdlr . 

General Meriç, torpltoya 

binerlerken 8andırmahlarıo 

çok ıamlmi duygu ve teza 

hüratından pek memnun kal 

mıılar ve ayrılırlarken: 

- Yaıaaın l ürkiyf'. Diye 
mukabelede bulunmuılardır. 

Dost ve müttefik devlet 

Nazıra bu samimi tetyi için

de Bandırmadan Mudanya ya 

mOteveccthrn t1yrılmıılardır. 

10IKD1Ll 26 MAYIS 1931 

SEHİR HABERLERİ ' -1 

' 
--
Göme iç Muh an ıöl-
di. Muhakemesi .. 
Dünkü muha~emede i~dia makamı iddianamesini o~u

du. Ye suçlunun ağu hapse mıh~Omiyetini isledi. 
lvrtndtnin Gömenlç köyü 

muhtarı Recebi birkaç ay ka · 
dar evvel Ayazma yolu üzerin-

de taammüden öldürmekten 
ıuçlu olarak ağır ceza mah· 

kemeslne verilen Göme 
nlç köyünden Şakir oğlu 

Emin ile Eminin amucasa 

Hallltn duruıma1ına dün de 

Müddeiumumi; ıuçluoun 

Recebi bu ıuretle laammü 

den öldürmüı bulunduiu 
nu ıöylemtıtir. 

Suçlu; haz rlak tahkikatı 

ıırasındaki itirafının 

tazyık lle yapıldığını 
cebri 
ıöy 

Valimizin 
Teftişleri .. 
Yu1ıoslav Harbiye ve 8ah 

riye Nazırını karttlamak Gze 
re tkt gün önce Bandırma· 

ya ııden Valimiz B. Ethem 
Aykut, bugün Erdek hava
lısioe giderek teftıtlerde bu
lunacaklar ve birkaç gün 
ıonra tehrimlze dönecekler· 
dtr. 

Evlenme merasimi 

Ticaret Odası 
idare heyeti 

şeçildi. 

.. Almanya ile hal ya müt 
terek btr ıevlnç gününü kut
larken Franıız poletıkacıları 
ıtllh aeılerl duyuyorlar. Çün· 
kü onlar ancak zorbalık ve 
tehdit düıünebilirler. Büyük 
harpten beri Fransanın bü 
tQn doetlukları müıterek 

muılihane hedeflerden veya 
ılyasi ıörüt benzerliklerin 
den deitl, diier devletleri 
ve bilhassa Almanyayı teh
dit etmek arzuıundan ve 
mülhit ıllihlarla onların ha · 
yatlarını tehlikeye koymak 
azminden doğmuıtur . Bu 
huıuıta Parlı . Prağ · Moı 

kova paklanan menıeine bak· 
mak kifldtr. Alman halyan 
doıtluiunun hakiki maoi11 
hakkanda Franıız mehaftlle· 
rlntn göıterdiil anla yıısızlık 
da ancak ba ıuretle izah 
edJlebılır. 

General Marlç; Mudanya· 

dan Bursaya gidecekler ve 

öğle ye meğlnl orada yiye

cek ler, Yalova yolu tle İı 

tan bula ıeçeceklerdir. 

ı devam edllmtıtır. 

lemiııe de bu müdaf aanm 
doiru bulunmadığını ilave 
eden 8 Necmettin YeııJ; 

katllln Türk ceza kanunu 
nun 450 ncl maddesinin 
4 ncü bendi mucibince 
ölüm ceza11 tle cezalandı· 
rılmasanı, fakat Eminin ka 
r11ını; muhtar Recebin uzun 
mü~det yanında alıkoymuı 
olma11nın da suçu ha 
fifletıcl ağır tahrik mahiye 
tinde telakki edileceğinden 

ıuçlunun Türk' ceza kanunu 
oun 51 ncl maddeılnin üç -

Eıki mebuılarımızdan B 
Vehblnln kıza Bayan Edibe 
ile vilayet fen memurların 

dan B. Saffettn n ikah me · 
rutmr iki tarafm yakınları 
ve tanıdıkları aruanda Be 
ledlye salonunda yapılmııtır. 
Gençleri kutlar, saadetler 
temenııl ederız 

Bu aynı zihniyetin dlier 
bir mllalJni de f.ran11z Ge · 
neral Nte11elin bir makale 
ıfnde bulablllrlz. Bu general 
Polonyayı, Macarlıtanı, Ro 
manyaya ve Yugoılavyayı , 
Almanyaya kartı aıkeri blok 
halinde btrleıttrmek istiyor. 
Fakat bu memleketler Fran· 
ıız generalinin bu kombine· 
zonuou ve Fransanan hege 
monyuı tahakkuk ehin dl· 
ye kendilerinin eztlmeıl hu
suıunda yapılan bu garip 
teklifi kahul edecekler mi 
dır? 

inailtırenin milli müdaf ıı 
prorğamı pıoiılari 

Ta ymlı gazeteıl yazıyor: 
"Endüıtri teıklllıtı ve milli 
mOdafaa proğramı hakkın 

da yapılan projeler ve tat · 
bık edilen usuller kifayet 

ıizdtr Bugün ıura11 ıablt 

olmuıtur kt ne eski profram, 
ne de yeni istihsal ılıtemi 

ihtiyaçları karıılıyacak de
recede değildir . ., 

Deyll Telegraf gazetesi 
mevzuubahıolanın bir parti 

meıeleıl teıkll etmedlflnl 
ve milletin hiç btr murafa 
bakmaksızın icap eden bütün 
tedbirleri kabul edeceğini 

yazmaktadır. 

Ntyu:ı Kronik! bugün mem· 
lcketln kati teminat htedı

ilnl ve hava ıl!iblanması 

ıahasındaki entrikalara ve 

vakit kaybedılmelerine bir 
nihayet verllnıeıl llzım gel 
diflnl yazmaktadır. 

Deylı Ekspres gazet~el de 
her an harekete getlrtlebıle

cek ta yare adedinin üç bin 
bet yüz olarak teıbıt edile-

ceğl mulaleaaını ileri 
mektedlr. 

sür-

Avusturyada seller 
Vıyana, 25 (Radyo) 

Avulluryamn birçok yerle· 
rinde ıeller olmuıtur. San · 
tamargarela köprüsü bu 
yüzden yıkılmııtır . 

Yugoslav mıtbuatmm mem· 
nuniyeti. 

Belgrat, 25 (A.A) - Bü

tün gazeteler Yuııoıla•ya 

Harbiye ve Bahriye Nazıra 

General Martçln 1 ürktyeyt 

ziyareti eınaeında gördOiü 

iyi kabu\df'n ı\taytı\e bah 

ıetmektedlrler . 

................... _ 
italyada ispan
ya icin nüma-, 

yiş giinü 
Roma, 25 ltalylln fa-

tlat partlıi 29 Mayııı Fran · 

kocu lıpanyaya kRrtı 1tlll· 

yan beraberliği için n<imaylt 

ıünü 

tir . 

olarak teıblt etmtı-

Bu nümayft Muuollnlnin 

Cenova nutkunda: 

"Biz F rankonun galip gel· 

meıtnl arzu ediyoruz ve lı 

tlyoruz .. demesi üzerine ter 

tip edılmfttlr. ltalyanın her 

tarafında ve Afrlkadakt bü-

tün müıtemleke ıehlrlerlnde 

o QÜn nümayiıler yapılacak · 

tır. Bu münaaebetle Mu110· 

llnlntn de bir nutuk ,;öyle· 

meal ve ltalyanın Fraokoya 

karıı olan vaziyetini tekrar 

anlatm&11 muhtemeldir. 

General Yague ,.., 
Kendini öl~Ormeğe mecbur 

e~ildi. 
Parfıı, 25 ( A A.) · Maten 

gazeteıt Loodradan aldığı 

aı ' ğıdald telgrafı neıretmek 

tedır: 

Cebelüttarıktan bildirildi 

ğine göre, İıpanyada dahili 

harbin 
mühim 

boılangıcmnan beri 
bir rol oynamıt 

bulunan ve ıon zamanlarda 
İtalyan aleyhtarı bir nutuk 
ıöyledlğinden dolayı tevk ı f 

edtlmlt olan General Yague 
intihar etmittlr . Haber alın 
dağına göre General Y agu 
enin mahpus bulunduğu höc· 

reye bir gün evvel tabanca 
bırakılmııtır . 

Davanın bütün ıahıtlerl 
dinlendiğinden. baıka tah 

kiki icap ettiren bir hal de 
kalmadığından iddia maka· 

mını tıgal eden 8. Necmet · 
tin Yetil, hadiseyi ıöylece 
izah etmlıtir: 

Suçlulardan iminin ka-
rı11, maktul Recebin yanına 

kaçarak onunla uzun müd· 
det bir arada yatamııtar. 

Bu yüzden Eminin Rece 
be kin beılemekte ve lntl 
kam almak için fınat ara
maktadır. 

Nihayet Emin, çok zaman 
evvel maktul Recebin evinden 
bir çifte tüfeğini çalmıı ve 
vaka günü bu tüfeği yanına 
alarak Ayazma yolunda pu 
ıu kurmuıtur. Hasmın çok 
ıeçmeden yolda hayvan 
üzerinde görünce ateı 

üncü f ıkraıına tevkif an 
ölüm cezulle değil, 

ajır hapfı cenılle 

cezalandırılmuıoı •e dtter 
ıuçlu Eminin amucuı Ha
llltn de bu cinayette lttlraki 
aolaıalamadığından bernettnl 
tıtemltUr. 

Suçluların avukatı yazılı 
müdafaa için mühlet lıtedt 

§inden mahkeme bu tale
bi kabul etmlt ve duruıma 

ederek yaralamıı . yarala da J l may11 ıalı gününe bıra · 
çok geçmeden ölmüıtür. 1 kılmııtır 

Milli Müdafaa Zad lş- 1 
leri Son Mercii .. 
----- -----------

Bu ~usustı~i tanunun değiştirilmesine ait kanun 
Meclis ruznamesina ahnd1. 

Milli Müdafaa VekileUn 
de zat ıılerl ıoo tedktk mer· 
eli encümeni teıkılı hakkın· 
dakl kanunun değtıtirllmeıt· 
ne dair General Kazım Ce
v6ktekln ( Diyarbakır ) ve 
Şakrü Koçak (Erzurum) un 
kanun teklıflerl encümenler 
den geçerek meclis ruzna 

meılne alıudı. Kanun teldı 

fjnin encümenlerde aldığı 

ıon tekilde ukerlerın zat 
itlerine taalluk eJen da va 
Jarının tedklk ve muhalteme 
uıulü yeniden teıbıtlenmf~· 

tir. Aıkeri vahlllaran zot it 
lerfne taalluk eden ve idare 
yolu ile aleyhine müracaat 

imkanı kalmamıı olan ka 
rular ve muameleler hak 
kandaki dava lar bu kanun 
hükümlerine göre askeri 
temyiz mahkemesinde görü 
lerek karara bağlanacaktır. 

Litvihanın ikinci maddesi· 
ne göre, mevzuat hükümle· 
rlne uygun olarak sa1ahlyet 
dairesinde yapılan tayin, 

tebdıl, nak il hakkındaki mu 

amele ve k rarlar ile talim, 
terbiye, sevk, idare, emtr, 
kumand ve dlı tplin işlerine 

taalluk eden kara rlo r ve 
muameleler idari dava mev · 

zuu olamıyacaktır. Aıağıda 

yaz.ılı olan davalar askeri 
temyiz mahkemesinde hal
lolunacaktır: 

A İkinci maddede ya· 
zılı meıeleler dıtında katan 
zat tılerl hakkındaki idari 
karular ve muamelelerden 
dolayı hukuku muhtel olan 
lllr tttrafıodnn açalacn k da · 
valar. 

• 
B Zat işlerine dnir 

olan idari kararlar ve mua· 
melelerlo ıekll. u lahlyet , 

makıat, eıu cihetlerinden 
biri ıle kanunlara ve nizam 
namelere veya lftltmatname· 
lere aykarı olduklarından 

dolayı iptali içi o menfaatle· 
ri haleldar olıınlar tarafın· 

dan açılacak da ' alar. 

C - İkt idareızlık ve as 
keri §erf:'f ve meıdeld flhlaka 
uymıyan fılllerden dolayı 

tekoüde sevk hakkında ea

lahlyetll üstlerin s •cıllerde 

yazılı mülahaza ve kooaat 

lerl üzerine ittihaz olunan 
kararların ve latbi&i olunan 

muamelelerin ancak ıekil 

s lahlyet, eıas cilıetler lnden 

biri ile mevzuat hüküm ı crı 

ne aykırı olmo11ndan dolayı 
iptali için menfaatleri half'l 

Bir kadın bir 
erkeği bıçakla 

yaraladı. 
Ahmet kızı 24 yatların

da Atike, Uçpınar köyün· 
den Mehmet oğlu Muradı 

evine almıı . fakat her ne 
denıe aralarında kavga çık· 

mı ıtır 

Atike bu esnada Muradı 
ar kuından bıçakla yarala 
mııtır . Suçlu yakalanmış, 

erkek de hastahaneye kaldı· 
rılmııtır . 

Bir top kumaş çalmışlar 
Kepıütte pazar yerinde 

terzi lımallln dükkanından 
bir top elbiıelik kumatın 

Alt kızı Hatice ve Selim 

kızı Şirin ıle Halil kızı Göl· 
ııeHağaç adındahi kadınlar 

tarafından çalındığı göı üi 
düğünden ıuçlular cürmü 

meıhut halinde yakalanuak 
adliyeye verllml1lerd1r. 

dar olanlar tarafından 
lan davalar . 

flÇl 

Layihanın muhakeme uıu 
lüoe dair kı11mındokl aaraha· 

te göre idari davalar arzuhal 
tle açılacak toplu olarak 

d•va açmak yauk olacak · 
tar. 

M~cltste ve Şurayı Dev· 
lehe ve zat tı l erl tedkık en · 

B t SMAlL HAKKI VARNAl l 
Tıcar"t ve Sanayi Oduı 

müotehtp ıanillğlnf' seçilen 
J 4 aza dün aralarından ye · 
dl klıtllk idare heyetini seç 
mlılerdt r. Yeni lda re heyeti 
de aralarında tU tekilde it 
bölümü yapmıtlardır : 

8 . lımail Hakkı Varnalı 

reis\;ğe, B. Htlmt Yırcah relı 
vekilliğine, heıap müfetttı · 
ltğine Ziraat Bankası Müdü
rü B. Sadık, muemelit mü 
fettlıltğlne B Şükrü Kaylar, 
azalaklara ds B. 1 lüıeytn Şadl 
Ketkt>k, 8 Alt Kırımlı. B 
Lütfi Kıra\ 

Yeni idare heyetine ba · 
ıarılar dileriz. 

~e~ir Kuf Ooü başkanhğmdıo: 
Bahkeelr Şehir Kulubü, 

tertip ettiği Sa vaıtepe Çam
lık teoenühünde kAtann le
mini ve tahnkl huıuıunda • 
gösterdtğl teveccüh ve yük-
sek "likaları dolayıılle Üç· 
üncü lıletmc M6dürü B 
T ahıt ne, Sa vaıtepede çam 

lığın hazırlanmumda lıtira· 

hat eıbalanın ht ıkmalınde 

büy6k ff'dakiulıklar ibraz 
edt!n Nahiye Müdürü B. 131 
lal i e Nahiye Muhtarı 8 . 
Muetafa Zeybe~e ve lftyın 

aavaıtepe halkına ayrı ayrı 

teıekkürlerimtzln ıblilın• 
muhterem ııazetenlzln ta 
va11utunu diler, eaygılarımı 

cümenlnde tedkik halınde :tı ıunarız 

bulun:ın iddınlar ve müra 1 ı~STTA 1Uff 1DUL RADYOSU 1 
::rtiı;~tehag~~~~:.a t:~i~t::uı~~n ~D 
~:':~:ı .ıa~0~:;:fu~düa: :~11~:r~ 2 6 Mayıs 193 8 Persembe 

Ôğle m!trlyatı: 
temyız mahkenıcı lne ayrıca 

dava ıkame edilmek sure 
tiyle müracaat olunabilecek 
Ur . Diğer bir layiha ıle de 
askeri temyiz mohkemeıl 

tetkilah gentıletllmekte, iki 

daire teıkılı. her dairede 
dört aakeri, dört adli aza 
bulunmaiı, mahl<emede iki 
askeri , iki ad li aza mülazi
ml bu lunmıuı teklif lenmek 
tedlr 

Azalar ve aza oıülizimle 

rı iki sene rrıüddetle tayin 
o lunl'c&k, azalar tuğgeneral 

ve dahft yukıuıdaki rütbe 
ferden , aza mülaztmleri al · 
baylardan tıeçllecekttr Zaru 
ret halinde azanın albay, 

mü'azamicı de y"rbay rütbe 
ı l nde o'muı caiz o'scak 
tar . 

t 2.30: Plakla Türk muııl 
kisı. ı 2 50: Havad1& 13.05: 

Plakla Türk muııik11i 13 30: 
Muhtelif plak neıriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18 30: PUıkln dan.ı muıi 

ldıi. 19 15: Spor mÜlahabe 
lcrl: Epef Şef ık, l 9 55: Houa 
haberleri. 20: Sadı Hoııeı 
ve arkadaı l arı tarllfından 

Türk muslklııl ve halk ıar · 

kalan . 20 45: Hava raporu. 
20.48: Ôm~r Rıza tarafından 
Ar11pça &öylev. 21: Radıfe 
Neydik ve ıu~adaıları tara 
fındnn Türk muılklıi ve 

halk ıarlolan. ( ı at ayarı) · 
21.45: Orke~tra 22.15: Ajanı 
haber'erl. 22 30: PJakla so 
lorlar, opeu~ ve operet p r.ı r 

çaları. 22.50: Son haberler 

ve erteıl güoün projramı. 
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Arkadaıım Cemil. Hotel 
Neirukoda. zengin bir zl 
yafelten sonra kadınlar hak 
lnndakl thtıuıaatım aolatma

la baılamııtı: 
Kadınlar, dedi , ıtmdlye 

kadar hiç bir klmıe tarafın

dan keıfedllemiyen bir ruh 
taıırlar. Dinlf', aana on beı 
ıene evvel beııma gelen çok 
garip ve tuhaf bir macerayı 

anlatayım: 

Borsa muame1itının yoru 
cu ltlnden biraz kurtutmak 
üzere Veoediie istirahat el· 
meğe wıtmlıttm. Çiçek açmıı 
bahçelerin ra yihuı, aürekll 
bir aurette uzakta öten bül · 
büllerln lirik terennümü ılk 

ıeceden itiparen ruhumu 
kaplamıı ve mahly~tioi bıl. 
medtilm bir takım tuhaf ar 
zulara kapılmııtım 

fOK~tJILJ 

= 

ı Nevyorkta 
Casusluk .. 

r-----------, t Türkiye Ve - 1 
1 Ydbancı G:.!.~teler 1 

l\tın güzelliğini ileriye ıüre

rek tilrane ıözler aöylerken 
beni dıkkatle dln\tyor, ıev 
giml anlatan cümlelerim• gü 
cünt: gitmeden lfltm~k ta 
hammülünü ıöıteriyordu. 

Fakat, heyhat. Baıka bir 1 

ıey yok ... 
Bir nbah mutad cümlt> 

lerlml aarfederken aözümü 
kesti, ıu kati ve ıurıh 

beyanatta bulundu: 
- Arkadaılıfnu:r ctdd~n 

benl memnun ,diyor. lakin 

bu ar kadaılıf ınızın h"dudu j 
btrlıkte yapılacak b r lnr 1 
gezintıalnlo, biraz gevezeliğin ı 

bir danam çerçeve.ini 6fnUl 

malıdır. Sakın beıka blrıey 

belllemele, baıka bir ümide 
lupılnıaia hazırlanmayınız. 

Htın: 

Nevyorkta ıörülmt'kte 
.. _na _________ .. 

olan bır caeu• uk cavJıında · 

ki en mühim ıahidln bırdeo 
bire ortadan kaybol~uğunu 

ve Almanlar tarafından ka 
çmldığı zannedıldıilni dün 
yazmııtık Doktor Grlebl la 
mindekl bu adamın "Bre· 
men., vopuru ile Avrupaya 
glttlil ıüpbeal hasıl olunca 
Amerikan pohıl Fransaya 
haber vermlt 1 Fransız polt 

ti de ıemlnin uğradığı ilk 
Franaız limanında vapur~ 

aramak htemtıtı. 

Alman tranaatlanttğinln 

kaptanı, F ranaız pollılerlnln 

gemiyi armalarına müaaade 

ctmem l ı. poliıln ancak o 

mcmlt'kette olan bir itin 
tahkikatı için vapura glrebl 

leceilni. halbuki mevzuu· 
bah .. edılcn meselenin an 

cak Amerikayı alikdar ede· ' 
bileceğini aöylemiı ve vapu· 
ru Hamburga doğru yola 

çıkarmııtır. 

Türkiye- ingilız 

Klering anlaş
ması 

" Evenlng Standard,, gue 

teıılnden: . 
Bu gazete Türkiye hOkti· 

m~ttnin dört mılyon lngilfz 

liralık demlryolu malzemesi 

fiparltlol ~rupp fabrıkasına 

vermlt olduAunu kaydederek 
bu münasebet1e Kuım mu-

habereal zamanlarından hıııt 
lamıı olan ~ngıllz fürk doa 

tluğunun takvlyHi lüzumu 
üzerinde duruyor, bugün ıkl 

milletin menfaatlerini birl"t 
tiren amilleri tebarüz ettlri 
yor ve ıöyle dıyor: 

"Mıl 1 etler araaında dost 
luk tıcııret vasıtaelyle per· 

çtolenlr. lngllterenfn Türki 
ye ile llcaretlnı artırmaaı 

her bakımdısn teıvika değer. 

Çek- A 1 m an ihtilafı hakkında: 

Pa iste _Endiş İle Kar
şıla an ir H ber 

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

Sü~e tler lideri Dr. Haynlayn ~e~oslovakyadan ağır ta-
leplerde ~ulundu. 

( Baıtn.raf ı birinci aayfada ) 

vAr ol duklarını bildırmtıler 

dir. 
Doktor liaynlayn, Mılin 

Hodza ile konuıtuktan aon· 
ra. Aıhıehrlne gilmlıttr . 

Sadet Almanlara ltderl, 
orada arkadaılarJle konuıa· 
cak ve bu hafta sonunda, 
Milim Hodza ile tekrar bir 
mülakat yapacaktır. 

Çekoılovakyanın . naayo 
naltter bir devlet olacağı 

söyleniyor. 
Moıkova, 25 (Radyo) - Ha 

rlclye komllerllil müattıııuı 

Potemklo, bugün Çekoalo· 
vakyanın bura ıeflrint kabul 

etmlıtlr. 

lıktan dolayı ılyaai partilere 
teıekknr eylemlıllr. 

Hnkümet; mOtebakl mın· 

takaluda yapılacak intihap· 
ta da aynı tekilde hareket 
edılmlı ve kazanılan parlak 
muvaffaklyetln tehlikeye d6-
ıürülmemeıinl halktan rica 
eylemtıtır. 

Berlln, 25 (Radyo) Alman 
matbuatı, Çekoılovakya me 
ıeleal münaaebetile uzun 
makaleler yazmakta ve Çe
koılovakyanın üç baftadan
beri asker toplamaaının 

büyük bir tekhkeye ıebebl· 

yet vereceğini kaydetmek
tedir 

ikinci ıece, otelın lokan 
taaında ona rastladım, yal
nız baıına ufak bir maaayı 

l11al etmlftl. Derhal üurl· 
nıe ini ve kati bir teatr 
yapmııtı Akıam vakıtlerloe 

mahau• tuvaletıle uzun ve 
narin vQcudu bir kat daha 
anzel görünüyordu. 

- Nasıl yapayım, dedim 

Sizi ılk ıördüğüm aünden 
beri bende ıutir, mantık na 
mile ne vaua hepılnl aldı 

nız Ren de aıze ıu l<ali ve 
ıon ıözOmü aöyllyeylm: Ken 

1 dlml al:re ıevdlrmek ve ma· 
I llk olmak için hiçbir ıey· 

Diğer taraftan, Amulka· 
de, bu olman caauı 'uk da 
vıuında malümatlarına mü 
racaat edilecek ötekl ıahlt

lerln de aynı ıekılde kaçırıl· 
mamaları için tetblrler alan 
mı ıtır. Şahitler mahpus gibi 
11kı tara11ut altında bulun 
durul maktadır .. 

Birçok seoedenberl Al 
manya Türkiyenln en müh· 
im ecnebi müıteriıl 'olmuı· 
tur. Hıtlerin iktidar mevkii 
ne gelrneei üzerfoe Dr Sc · 
hııcht tarafından teala ed\len 
mütekabil klerlg anlatmaları 
mucibince Almanyanın TOr 
kiye dıt ticaretindeki hl11e· 
lerl evvelce yüzde 37 iken 
1936 da yüı.de 49 a çıkmıı· 

Potemkln, Çekoılovakya 
meıeleslnde Fran•• ile be· 
rllber hareket etmek mec · 
burlyetlnde olduğunu bildir· 

mtıtır . 

Roma, 25' (Radyo) 
ltalya Hariciye Naıırı Kont 
Çtano, bugün lnwılterenln 
bura ıeflri Lord Pertle uzun 

müddet konuımuıtur. 

Aofrlkl ıazeteai; lngilte
renln tehlikeyi bertaraf et· 
mağe Çlllııtığı ve bu huauı
ta muvaffak olacağı hak
kındaki neırlyatla alay et
mektedir 

Prai, 25 (Radyo) Geçen 
cumarteai ıünfi, Çekoalovak
ya hudutlarında ö1dürülen 

tkl Almanm cenazeleri yaran 
bGyOk meraeimle kaldırıla. 

cakhr. Hıller, cenazelere bl· 

rer çelenk göndermlıtlr. Çe

koıtovakya hükftmetlnln de 
çelenk ıöndereceil btldlrll· 
mittir . 

Ecnebi olduiu belli ıdı. 

Macar veya Avuaturyah bir 
kıza benziyordu. 

Fakat acaba ktmln nesi 
ldl, buralara niçin gelmi.tti? 

tlakıılarımızm her karııla· 

tında hlçte ümtt verici bir 
vazlyeU yoktu. 

Her erkekte olduğu aıbı, 

benim de mtz,.cım kaçan 

kadınlardan pek fazla hoı · 
lanır, alakamı fazlalaıtırır. 

"Memnuun kanunu .. l:Jelkl 
de bu likaydtai ona malık 

olmak huıuıundaki arzula 

rımı çoialtıyordu 

Onunla tanıımak içlo öte 
den btrl kullanılan uki bir 
h\leye müracaat etnı!tllm. 

Onu, iki sene evvel tanııtı 

iım ıüzel btr Rua prensul 
ne benzetir aibl yaparak ya. 
nıoa yaklaıtım ve eğil ere": 

GG7.el prenıeı, dedtm, 

eler yanalmıyoıum ı&lı ıene 

evvel Nıate atzlnle müıerrd 
olmak ıudetlne nail olmuı
tum . 

Soiuk bir bakııla 

•Gzda. 

bent 

- Ben, prenaea deiilım, 
Möıyö; iki ıene evvel de
Venedıkte bulunmadım. 

Dıylnce ıoiukkanlıhğımı 

nıuhaf aza ederel<: 

- Af vederalnlz, arada'4t 
rnüıabehet beni yanıltacak 

kadar kuvvetlıdlr de . 

Çekılmltllm. Fakat arada 
kı reamlyet ortadan kalkmıf, 
nıevcud ıoiuk hava daiıhp 

ıitmııtı. Ayrta gece !'otelin 
tertip ettiği baloda ondan 
btr tanıo lıtemltllm Red 
detmedi, blrlıkte epey dan· 
aetuk, hattl birçok ıeyler 
den de bahıettlk. Pek ya 
kında Londradan hemıireal 
ilin aelecejloı ve mütebaki 
Yaz isUrahallarını btrhkte 
Nıtte geçireceklerini öğren 
nıtıtım . 

Her nbah kır gez.intılerln
de kendıalne refakat ediyor
dum. Arada aırada kendıli 
ilnden doğan fınatl1U1 ka 
Çırmıyarak güzellıjinden ba 
haedtyor. allkamı thaas et· 

Urmeie çahııyordum. Tabi 

den çeklnmlyeceflm 
· Bir tek kelime ile ce· 

vap veriyorum: " Hayır! ,, 

dedi ve ıülümaedt. 
O: 
Ben, bundan cesaret ala 

rak elini yakalamak latedlm, 
ııddetle ç !kti ve hiddetli 

hiddetli: 
Hayır, dedı, dediğim 

ıey ile iktıf a etmnıenlz he. 
men ayrılalım . Z.ııten ıki 

ıüo aoıira hareket edect"ğim, 
latetat'!nlz ıtmdiden birbiri· 

mize veda edelim 
- llayır, dedim, kendım· 

de bu kad~r ceaaret germt· 

yorum. Mevcudiyetiniz, to· 
kir dmiyeceğim, bana iztı· 

raplar yarahyor, fakat ben, 
buna razıyım. 

Erteel sabah, blrlıkte kır 

\arda dolaıtyorduk Koouı 
mada mutadımıı haricinde 

hotelden epeyce uzaklaımıı· 
tık Btr aralık manasız aüku 

tumuzu o. bozdu 
dönerek : 

Hakkımda 

ve bena 

~·······~·············· .. ! TURKDILI i 
: Pazarteainden baıka her : 
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nınızda bulundurmağı unut 
me yın ı z 

Söyledığl gibi yaptım ve 
bu kadınla aık dolu riiya 
gıbi bir g~ce gı-çlrdlm. 

:Sabahleyln oduın ılan ay· 

rıhrken ertul aahah kendı 

alnl ıörmekllalmt törledl. 
Giltim ve ıevahat elbtse&lni 

gıydiilnl gördüğOm um fl n 
ıon btr defa olmak 01ere 

kendıtlni kucak lemak iıte 
nlz aevglnin derccestni an· 
lıımak taterdlm dlm Çapkm bir hare\<etle 

- Niçin soruyorsunuz, de çel<ildt ve fazla ılerl (filme 

dlm Zınnederim. birçok mekllğtm1 clddi bir surette 

defalar ıevgtmln df"receıinl ıhtar ettt Gült>rt"k bana: 

size izhar ettim Bir rüya ysıadıiınızı 
- Sevgimi kaunmak tç n farLedtn!z Bunlorın Heplsl· 

pek büyük f edakirlıklar mı atnl unuta hm. 

yapocaksın z? .. ı Sı;r.ı kendimden uzaklaı 
- En büyüğOnü lırmak için çok büyük hır 

Oedtm. 1 meblağ istedım . tereddüt et· 
Hu, size elli btn fran meden verdığıniz lçln sizi ıed 

ga mal olsa bile m ? . detmedlm Bu &)'Dl unıanda 
Hır tat gibi hiuı z keıil- değerimin ufak bır tecrübesi 

mlıttm . Üzuındekl mücev idi Şımdı ıu zarfı alınız; 
berat, pırlanta yüzükler ol· merak etmeyiniz, paramzı 
dukca büyük Lir servet u tada e-decek değilim. lçtndekt 
yılı yordu. Halinden, el varın bir para makbuzudur. Para. 

mzı hf!lyırhah Gır ct>miyete 
dan yükıek sosyeteye men 

1 vatırdım aup bir kadın olduğu an a · 
d L llayret e l üzüne 

ıılan muhatabım an u 
baktım 

çok tat 
yolda bir tel<hf bek 
lemezdlm. Buna rağmen der
hal cevap verdim ve: 

Evet, bu mıktar baba 

ıına da olsa, ded m 
Uf ak bir teddüt 

aonre: 
- Pt>"ala dedı, 

((,.çirdi, 

bu ak 

am uıat onda odamın ka 
pıaını .vurunuz. falıat kıutH 

latbrdıiımız mıktan da ya 

tekrar taedık etli v~ 

lı bir •-'•le: 
- Bu kağıdı saklayınız, 

dedi ilk nazarda ehemmi· 
yehız glbı görünen bu kağıt 

parçası bizi çok mukaddes 
l>tr bajla bağlamaktadır, bu 

redaki ıılerfnlzl çabuk bıtl 

rın ı:, s zl ·ıtı y ok•a N ate be 

beklıyorum, dedi. 

ı\akledem Ali O:den 

tar. 

Nazi hükumeti tıcari bai· 

lumı kuvvetlendirmek aure 
tiyle, Türklyede iktisadi 

nüfuz saha11oda · aralım pa· 
yanı temin t'tmeyl ve endüa 
trıyel faalıyetl tuis itinde 

en büyük ro ü O) namayı 

ümll etmışlerdl 

Almanya bu ümitlerinde 
kıımen hayol inkiaarına 
uğramııtar Türkly~, Alman 
ya ıle yap'lı ıf olduğu illeri 

ng aolaımaaınm kendi %ar· 

~rına itledıt.lni ve kendi ıh \ 
racatına mukabıl aıaiı kal 
Hede ve fi.hlı hatlara Al· 

1 
man mallarını kabul ııhrar 
anda olduğunu anl ıımııtır 

Türkıye bir ıeoe kadar 
evvel A~manya ale ticaret 

anlaımuını aooa erdirmtfllr 
Bunun netıceıı olarak ı9J7 
de Almıınyaoın Türk tıcıue 
tindeki hı11e11 yüzde 38 e 

düımüt ve buna mukabıl 
İogılterenio Türkiye ile tıca· 

reli 2.<l t4 000 İngı iz lir asın 
dan 3. ı 8UOUU İog ı ltz lıraaına 

çıkmııtır Bcyuelmll~I Uca 
retln milli varlıklaı 

1
a ge 

çlnme poletıkaeının tesiri 
altında günden güne daral 

dığma ıııhlt olduğumuz bu 
devirlerde yukarıda gösteri 

len terakki rakamları çok 
büyük bir maoi taıımakta

dır . 

TOrkıye ile İngiltere ara 
aındakı klerlng an\ıtımuı 

mucıbince lngllız ıhracdtının, 
bılhuu mensucat, çelık ve 

makine ihracatının genııle 

meıt. yapmakta olduğumuz 
Türk malı mubayaalının ar

tmlmaaına bağlıdır. 

Türklyedee satın aldığımız 

mallar arasında ba11 ıca yeri 

üzüm, incir, fındık, tiftik ve 
tıalı iual ed } or. Sığard kul. 

lanan loglltzlertn ze\'klnde 
harpten ıonra hatıl olan bir 

Kont Ctano, Çekoalovak
ya meıelealnfn. bir harbe · 
ıebeblyet verf'cek kadar 
ehemmiyetli olduğunu be· 
yan eylemlttlr. 

Prağ, 25 (Radyo) Hn 
kumet bugün neırett • ğl ree· 
mi bir tebliğde; yüz binler. 
ce müotehıbın reylerini kul· 
!anmak husuaunda göater· 
dıklert büyük alakadan ve 
aükünetln ihlal edılmeme1lnl 
temin için yaptıkları fedakir· 

değlttkllk dolaytatyle İnglllz 
plyaaalannda tCirk tOtüoü 

ehemmlyetıılz bir miktara 

düımnıUir 

Türklyeden deha fazla al 
abileceilmtz mallar lçıo de 

pek tabıl olarak hır hudut 
vardır . Bu böyle olmakla 

beraber Londrada açılacak 

kredilerin lngil tz malları mu· 

bayaa11nda kullanılmaaı ıar 
tıyle Türkiyeye sermaye ya. 
tırılmaeı logiliz mehtsfllinde 
kuvvetle terviç edılmekte 

dlr 
Şurası kayda dejer ki, 

yukarıda bahaettığınıiz de 
mlryolu mukavelesını ftlft 

bllmf'k için Krupp 1 ürkıyeye 
ıek z senelik kredı açmıı 

tır 

Türkiye ıon zamanlarda 
logl ltereden tayare a l mıt 
tır ve bundan sonra da al 
mak talebinde bulutuıcaktır , 

Bundan baıka Türkiye hü 
kumetl demir ve çelik fab 
rıkaaı fnıııatı gibi mühim 

bır fıl bir logiliz müesııese 
sine havale etmtıtir. Tür ki 

ye , endüıtrlvel f allliyetıne 
dığer lnglliz firmalarının ıt 
tirakinl mümkün kılacRk iı 
t kraz'arı mcmnunıyetle kar 
tıhyacaktır Türklycnln tabıi 

maden membalara çok genit 
tir. Ve Türkiye hüküınetlnin 
bütce vazty~tl ve krcdı 11 

muntazam bir terakki gös 
termektedır. 

Türkiye; İngiltere için sa 
dece ıymetli bir doıt değil , 
synı zaını:rnda ati tçın de bü· 

yük bir müıterldlr 

Cenazeleri, otuz bin kiti 
takip edecektir . 

Parla, 25 (A A .) - itima
da ıayan bir menbadan öi· 
renıldığlne göre, Frana1z ha. 

riclye nazm Bonne, dün öl· 
leden ıoora Çekoılovakyanın 
Parla ıefirl Stefen Oıuıkt 

ile yapmıı olduğu 16rüıme 
eıınaaında mumatleyhe ko

mün lotihabatlnın tik k11mı 
hitama ermtı olduiundan 
dolayı ıeçen cumartesi gQ • 
nü ıtlah ftltına davet edtl
mlf o\ao ihtiyat efradının 

terhlı edilmeılnl Franaanın 

muvafık ve faydalı w&~mek
te olduğunu aöylemtıtır. 

Ôğrentldlğlna göre Parlı 
ile Londra, Almanyaya kar. 
11 böyle bir hareketın ha · 
vayı muhiti vui mıkyuta 

tenvir edereil mutaleaa1nda 
bulunmaktadır 

Bone, Almanyanın cumar 

lesi günQ Çekler tarafından 
aeferber edılmıt olan lhtıyat 
kuvvetlerıne muadıl bir kuv· 
vet aeferber etmek tasavvu 
ruoda olduğu noktasında la 
rar etmiıtır Mumaıleyh, fon 

Rı bbentopun lngllterenın 
Berlın ıef ırlne Çekoılovak

ya tarafından ıttıhaz edilmlf 
olan askeri tedbirleri Al
manyamn blr tahrip tellkkl 

etmekte olduiunu beyan et· 
mtf bulunduiuou Çek sefiri· 

ne söylemiıtır 
Osuıkt, bu meıele hakkın· 

da hü\dimet! ile wörOımek 
üzere buıün Prağa hareket 

edecektir 
lnglllz aeflri, Boneyi d 1

• 

görmüt ve mumatleyhe bıt. 
haaıa Londranın elde elmlı 
oldu~u bütün malumatın Al
manların Çekoalovakya hu · 
duduna aaker tahı ı t et· 
mekte olduklarım teyld 
etmekte olduiunu beyan et

mlıttr. 
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SAYFA: 4 TORKDILI 26 MAYIS 1938 

lngilterenin Avrupa da- Balıkesir inhisarlar ı 1~~~~~~1'1'"'"'~~"""1 
• •• • BaşmiidiJrliiğiinden: 1 MU H 1MO1 R! 1 k l R o 1 u N e d 1 r . . Balıkeılr çlftcf emanet anbarında kalma kanuni müdde· fit ~ 

tini ikmal eden 14 ektclye alt 934 mahıulünden [2 l) it. 1 · 1 1 " ·· •• ·· ~ 
ro·rçil Aırupa sulhu hakkındaki so·zıerıne ·ııa·ve ıdivor: balyede (298) kt'o tütün açık artırmaya konulmuttur. ··- " STIFADEN z DUŞUNUNUZ. 
IJ J teklllerln 27 5 938 gününde yapılacak açık artırmaya tı- it Böyle, gü· 

«Türkiye, ihmal edilecat bir kuvıet değildir.)) Uraldarı ilin olunur. . 4 - 1 - 139 1 zel bir ev· 

•rımeı,, gazeteılnden: gördGfü bu ittifak mesele· ~ ~e _rahat 

B Wtnıton Churchlll, Ma· •inde 1ö1le diyor: Balıkesir İnhisarlar it. omur ge· 
"Avrupada böyle bir itti. 1 çlrmek lı-ncbeıterde verdfil nutukta B d / Ü -' 

faka davet edııecek genç a~mü ür Oğ nuen: term1•101z? 
.. Milletler Ceml1et1 ile müt- T ~ 8 ki dlil 
terek hareket ıuretlyle ıulh meml leketleRr araaındaM Yu- May11 g39'" ıayeılne kadar muteber olmak üzere Ban- I« nf: meH•ıl~ 

goı avya, omanya, aca· darma tnhlaarlar ıdareılnln ıehtr dahalı ve Bandırma Gö aeldt Mal· 
ve hürrl1etln müdafaa11,. ç k 1 k • 

rfıtan ve e oı ova ya var nen, Bandarma - Manyaa nakliyatı 17-5 938 den itibaren 

1 
zemen 

1 
n 

prenılblne 1adık kalarak lo- dar Bunlardan maada Bul · 
yirmi gün müddetle açık ekılltmefe konmuttur. ucuzluğunu 

ıtlterenln bir taraftan ılllb- ıarlttan, Yunaolıtan ve Tiir · lbale Bandırrnl\d~ yapılacaktır. Muvakkat teminat yüz. ~ 
lanırken dlfer taraftan Mil. kiye de ihmal edilecek kuv· de 7.5 dır . Miktar ve muhammen bedel ve f&rtnama Ba l#l ~;;::1~':

1: 
letler Cemiyeti kovenanh· vetlerden değildır. Eser bu hkeılr Baım6dürlüiü merkezlle Bandırma lnhtıarlar mü olan 

1 1 
e 

sun tadık bir mOdafll olarak kun·etler iki büyük ıarp dGrUiğOnde eörülOp Jzahıt alıaabUır . 1 batlama -
demokraalıl ıle btrleıec~k 

kalmaeım tav.iye etmlt, em· olurlaraa lıUkrara dolru ----------------3---'-J 48 dan e•vel 

DIJ•t, hQrrlyet ve ıulh Gmlt· muazzam ve hattl kati bir Balıkesir As '-erııli Satın Alma tlcaretha· 
lerlnln ancak bu ıuretle te . adım atılmıı olacaktır . Va• R 1 nemize uı . 
mtn edllebtleceflnl ltaret et· lna bu meaelede Sovyet Ruı- K omisyonunclan: :~z~a :u~ 
mit, Mılletler Cemı1etlnln; yaya avuç açmaia veya· 

hut Ruıyadan kati bir ha . Balıkeılrdekl btrltklerln ıenehk ihtiyacı için ( 90,000 ) hakkak 
fena tekilde ldareıt yQzQn-

reket beklemlye l6zum yok· kilo aafar veya koyun veya keçi eti kapalı zarfla ~kıllt- 1 klr temin 
den kaybolmut olan otorite· ı. H t ı ı ı ı h ı ı d k ıa dahl etrafımızı ıaran meye •Onmutlur. anı• ucuz o uraa o c nı et n 1 a eı e ece tir. 
ılnl iade itinde en mObtm 

vazifenin loılltereye teret 

tüp etUflal tebarQz ettlrmltı 

daha ıonra Uzak Şarktaki 

mücadeleye temaı ederek 
Jeponluın tlddetll tecavüz 

hareketleri kartı11nda mu· 
azzam bir kütle halinde 

toplanmıı olan Çınlllerln 

tehlikelerin azameti kartı1tn- Japılacaktır. Bu Oç clnı etin bir talip tarafından bir zarf ı Bu. tecrObe ile ablttlr. 
da, gentt Ruı \ilkelerinin içinde olmak üzere her 6çGne de ayrı ayn flat teklif ede· 

1 
Her ctnı demir, çimento, cam, çl•I, hardavat ve 

v&1I lnıan kütleleri nazı te bılecefl gibi lklılne veyahut yalınız bir cin• ete de flat bilumum malzeme! lntalyeyl gayet ~hven fıatla aat· 
cavüzlerlne mukavemet ı~• · teklif edilebilir· maktayız. Bir kere deneyiniz. lf 
terenlere iltihak etmek lıter ihale 3 6·938 cuma günü saat 16 da Balıkealrde aı· Her renk yallı ve badana boyalarlle boya yajları ~ 
lene onların önüne bir ıürü keri salln alma komisyonu binaaında yapılacaklar. Sıfır ~ ve malzemeıl de bulunur. 1 
lüzumıuz maniler çıkarmak etinin muhammen bedeli 22500, koyunun 36000 ve keçt- ~ K6ylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 1 
bizim lçtn çok abdalca btr nln 27000 liradır. it. dbzen de mafazamızda ucuz bir flatla ıatılmaktadır. 
hareket olur. Bütün bu me Muvakkat teminat: Sığar etinin 1688; ~oyunun 2700 1 Maaa, kollu teraziler, kantar, lttre, kılo ve metre 
mleketler bir makıat etra · . ve keçinin 2025 liradır. afbl ö'çü ve tartı dGzenlerlnlo pazarı da mafazamız topraklarını kol•y kolay Ja- • 1 
fında toplanılabillne Polon- Şartname Balıkealrde aakerl ıahn alma komlıyonunda dır . 

ponlara terketmlyeceklerfoln k 1 b 1 T k M f C R ı-ya ya, Baltık ve Skandloav ve An ara ve atan u ür aarl emlyetl eıml 1 an TüUln fidan ve tarlalarlle, meyva ağaçları ve her 

1 itlklr olarak ıörülmekte ı l d k b l d 1 b il T it l ki f ~ devletlerine ıulh uğrunda it eri imle ıtr eti üro arın a gör6 e 1 r. • P " le l it., türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 
oldufunu kaydetmtı •e Ro ıllihılı bir emniyet vaad edl zarflarına menıup oldukları yerin ticaret odaaında mukay· " arttıran "KiMYEVi RUS GOBRELERi., nl ılz de tec- 1 
mada birbirlerini kucakhyan lebillr . Eter bu raddeye va· yet olduklarına dair vealkalarını da koyacaklardır . it. rübe ediniz, memnun kalacakııaız . 
diktatörlere gelince, bütün rabıllraek harp tehltlıeat hiç Teklıf mektuplarınm ihaleden bir ıaat evvveltne kadar C ı 
bu doıtane tezah6rata raf- olmazıa b6g6okü nealln am makbuz mukabilinde komlıyona tevdi edllmeal ilin olu · it. Saraçlar Başında llasan Cumalıoğulları 

1 men ıerek kendilerini. ıe r6 mGddetlnce orta dan nur. 1 
rekıe baılarıoda bulunduk · kalkmıt olur ve böyle 4 I- 142 ~ Mehmet, lsmail, Abdullah 
ları milletleri ayıran menfa bir hareketin Amerikanın it. 
at ve ıaye ayrılıklarının tet•lk ve ıempateıtne maz Gönen Belediye ~~~~~~~~~~~~»W~ 
herkeaçe malılm olduiunu har olacatındao da tüphe •'l 'l 'l 'l ~ 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l l. 'l 'l 'l. 'l. l. f. l. 'l. 'l l.• 
blldlrmııttr. edilmez. Bizim etrafına çen Riyasetinden: ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 

ber çevirmek lıtedlğlmtz Al· ""' ,..,,.. 
B. Chamberlalne ıöre Fr· Gönen ka1aba11nın elektrik tealıatı 50,312 lira 43 1'I. fit 

an.• ile lnılltere araıında manya deill, herhangi bir k k f b d 11 8 938 h d h l d 1 k ..ı K apita/· 100/)()0 000 Türk lirası ,. mütecavizdir. Bir tek devle urut eti e e 1 e l mayıa tari in e i a e e ı me .,.. . , ,..,,.. 
yeniden tanin edılmtt olan ü~ere kapalı zarf usultyle münakuaya konulmuıtu. Talip 11J. Yurd İçinde 261 Şube Ve /1ij·ans r* tlerln bir harp komblnezo "4< P* 
müdafaa lttlfa~ı kollektıf çıkmadıtından 10 haziran 938 cuma annü ıaat 15 de pa ..ı Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ... 
emniyet yolu Qzerlnde atıl· nu yapmaları tabii bir clna· zarhkla ıhaleal takarrür etmltUr. Teılıatın heyeti umumiyeti ''" ,..,,.. 
mıı ilk ve mfihlm bir adım· yet olur, muhtemel bir mil birden oldufu ı&bl, 10.054 lira 17 kurut bedeli ketıflı aanahr = Her türlü zlral tkrazlar-dijer bilcümle banka mu· = 
dan baıka bir tey defildır. tecavlze kartı mütekabil bir ve tranıformatör btnalan ayrı, dtier teıiaat ayrı oldufu 'il- amelerl bOyük tubelerinde klralıls kualar . . "f* 

E19nlyetlnt, iki devlet ara· 
ıında yapıla o bir müdafaa 

anlaımaıında ayıran bu iki 
deYlet niçin bu teklıfı ıulb 

lıtlyen •• ıulbun korunma-
11nda ellerinden gelen her 

ıeyl yapmıya hazır bulunan 
dtfer de•letlere tetmll etmi

yorlar. B. Churchlll Çekoı· 
lo•alrya meıeleılne de temaa 

ederek loıtltere htikümetl· 
nln Çekoılovak1aya bazı 

haklı gördüiü ta valyelerde 
buluoduiunu, fakat Çekoı 

lovakya, bu tavılyelere ltttba 
etmeıtne raf men teca yüze 

uirıyacak oluraa logllterenln 
de bu itle manen"methaldar 

aayılacafını ltaret etmltlr· 

Hatibin kanaatine g6re 
laılltz - f ranaaz ltttf akı biç· 

bir kuvvetin kolay taarruzu 

d6ılnmlyecefl bir mehabet 

araedlyor , fak at bu lttlf•k 
nazı lıtlbdadının erıeç birer 

birer yutacafı kGçGk devletlere 
tetmfl edılırae, mGtecavlze 
karıı koymıya azmetmıı tyl · 
ce m6Mlllh on Avrupa dev. 
lettnln bu ittifaka dahil o\ . 
~aalyle muazzam bir kuv · 
vet tetekkOI edecek ve lv · 
rupanın ıulbu emniyet altı
na alnımıı olacaklar 

B. Cburcblll ~ols IGauml• 

müdafaa komblnozu kurmak halde pazarlık edilebilir . Heyeti umumlyeıln:n birden veyahut"" lhbanız taaarruf ve kumbara heaaplarında ıkra· f* 
lıe ıadece cinayet olmamak. iki ıuretle ihale.inin tercih hakkı Belediye EocOmenlne ~ mlyeler. f* 
la kalmaz, aynı zamanda aittir Talipler bet lira mukabilinde proje ve teniti Bele ~ lkramlyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: 'Y* 
an yfikaek manevi ve faat· dı1e dalreılnden alabilirler . .""- ADEDi LiRA LlRA ~ 
let olur. ı 4 151 ..ı ,..,,.. 

- - ; IOOO 1000 r* 
Eier nazı Almanya al el· 

acele bir harbe rtritecek 
oluna ltalyanın ne vaziyet 

alacağını klmıe •ahmln ede· 
mez. Fakat taavfr ettiğim 

ıekllde bir blrltfe halya çok 
kıymetli hizmetler ifa ede· 

------------------- "4< 500 500 .,. 
"" l 250 250 ı! 

Balıkeıir Belediye 1'J ıo ıoo ıooo ~ 
"" 25 50 1250 ; 

Riyaaetinden: : Jo 40 1200 .,. 

T k ı ~ 40 20 800 ,. 
Baıçeıme ve •toca lara yanındaki Be edlyeye ait _., ,..,,.. 

aübre satılmak üzere 21 - 5 938 tarihinden itibaren 15 )\ 108 6UÜ0 ~ 
bilir. Merkezi ve cenubu • u /'.) il · L J .. d bi im k -.. r s ,..,,.. gün müddetle artırmaya çıkarılmıttır. ı ~ Jll tramıye ti' ıer uç ay a. r o a .u ... e e e· rlt 

Beher çift atlı araba için (10), tek atlı araba için (5) ·~ nede dört defa bu miktar uzerınden kt1ra ıle dağıtı r* tarkl Avrupaaının ıulbunu 

muhafaza için bütQn bu 
memleketlerin d o ı t ç a 
ı t t 1 f ' k ı kadar lnglllz 
- hal yan anlat maıını tam 
bir realite yapacak biç bir 
ıey yoktur. Buna belki de 
a1tllne bir rüya denilebilirse 
de aynı zamanda pratik bir 
pllndır ve efer tam bir ce 
1aret, anlayıt ve azimle ta 
kip edıllrae bütün ıulhıever 
Avrupayı etrafına top l ıya

cafına eminim. Almanya ile 
dostane münaaebıt içinde 
Y•tamamız için hiçbir 
aebep yoktur; bllaldı bu ıu· 
retle hareket bizim için bir 
vazlfedh·. Nazi Almanyaıı ile 
bir pakt yapılma11 lüzum un· 
den bahıedtltyor . Bu pak· 
ho ne malalyette olacafını 

ve kimin zararına yapılaca 
tını bilmek lıterdlm ,, 

kuruı bedel tahmin edtlmlttlr. •2\ lacaktır . , f* 
lhaleıl 8 6 938 çarıamba günQ ıaat 16 da Beledl)e 2' ilk kt şide 1 l~ylıi.l 938 dedir. 't* 

Encümeninde yapılacaktır. Talip olanların ve fazla mallı •J. J. J. J. J. J. J. J. "i-.. 'i-.. "i-'i-.... "i-J. J. l-"i l-l-J.~ 

~::. almak fıtlyenlerln ~eledlyeye m~r:•:tl:ı :::n olu ı~.;~;;;:;~;ı~rıı~ı 

Edremit nüfus 
memurluğundan: 

Kayıp sahadetnama 
" Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların döıe· "11 « meılnde kullandıiınız yeril çtnilerlnln çiçekli ve dGz ~ 
~ beyaz k11ımlarının her nevi ile bela ve muıluk taı 1 

1930 - 1931 Yılı Balake.tr it. ları ve beton kOnkler, mozayıklar ıebrlmlzde Edre· '11 
Ôfretmen okulundan aldı- 1 mit caddeılnde Hocaku1uıunda eıkl tabakhanelerde '1\ 

Edremldin Tuzcumurat iım tahadetnameml kaybet· " yapılmaktadır. Salat ehvendir. müıterllerlmlz bir de · ı 
maballeıl (62) ıayılı e•lnde Um. Yenlılnl alacafımdan it. fa imallthanemfze utrarlaraa hn halde mt'mnun ka 
kayıtlı Kaaap Alt kızı MG· eıklılnln hilkmü olmadıiı C hrlar. 
nevver ile aynı mahallenin ilin olunur. 

1
1/. Çtnicl ve mozayıkçı lzmlrll 

1 (36) yabancı sayılı evinde Bandırma ikinci Haaan Uıta 
yazılı Kaaap Ah otlu Ha1a k ld 

o u a 61retmen ~~~)lıl;/~~~)At~~~~~6 
oın babalarının iımt nOfuı Oıman Yenlıoy. ~ 
ılcllinde (Süle1man) olarak •------------ Sahibi ve Batmuharr r i: Balıkealr Mebuıu H. KARAN 
ka1•tlı tkeo bukere Edre 438 184 numaralı tllmtle l 

Çık aram Genel Dareı. tO rG: FUAT 8 a. 'AL 
mlt aally'" hukuk mahkeme · (Alt) olarar ta1hthtne karar 

8a11myert: Vlll1et" Malbaa11 - Bahl:eılr ılnln 29 nlıan 938 tarih ve verllmlt oldutu ll&n olunur. 


