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. ,. Gene~aı. Franko Japon T ayar leri Kan- Çek - Alman ihtilafının 
~~lh ~e~h~ı Azasınd.an tonu Tahrip Etti.. Halline OoğrU mu? .. 
1 k 1 K 1 Ş 1 Y 1~ Z 1 e t t 1 • • Boaıbaıdıman büyük zaıBiiir husule getirdi. Birçok frınsız BaşHkili Daladiya söylediği bir nutukta Çek 

franh, siyasetine muhalif bulunan bu şahısları ecnebi müesseseleri de hasara uğradı. hidiselarinde Almanyının iyi harekat elliğini söyledi. 
ISkerl maLL8mBJ8 Virdi', Tokyo, 

15 
(Rad)o) - Ja 111 pon umumi karargahıoın 

Kuande. Sarı nehri geçtlklt' · 
rl görülmüıtür. 

Parla, 14 (Radyo) - Fran 
ıa Baıveklll Daladlye dün 
mühim btr ıöylev vermlı ve 
ıözü, merkezi A vrupada hü · 
küm ıüren vaziyete intikal 
ettirerek, ıunları ıöylemlftb: 

Hendaneye, 15 (AA.) - bugünkü resmi tebliğine gÖ· Londra , 15 (A.A .) - Japon 
tayarelerl, bugün ale11abah 
Kantonu bombardıman et· 
miıler ve ağır bombalar at · 
mıılardır Bombardıman ne 
tıceılnde yüz elli ktıt ölmüı 
ve beı yüz kiti yaralanmıt 
tır . 

General Franko; milli mecllı re Japon kuvvetleri, bugün 

azasından taoıomıı slk ıah11 (Peçeciyan) müstahkem mev · 
azletmlt ve askeri mabke· k tı ui lngal eylemtıterdır 
rneye verılmtıttr. Bu ıa · 

hıılar. Franko tarafından ta 
kip edilen ılyaaete · muhalif 
bulunmakta ıdıler . 

Londra, J 5 (A.A ) - İn 
all•z İtalyan aoleımasının 
~erl1ete ıtrmed meıele•i 
hakkında Londra mehafill· 
nın kanaatına ıöre bu key · 
fı,et aönülliilerln geri alnı· 
lllaıı projenin ıüratle tatbl 
kine bajladır. Şimdi teıbitl 
icap eden cthet bu planın 

t~tbıklntn tesri edıleblleceft 

•e laııliz halyan anlaıma 
••nın taıclıld için gôAüllü· 
lertn tamamile çekilmesi la 
:tunıeldtil yoksa esaslı bir 
h-reketln kift mi aıelecefl 
dır . 

Parlamento tatil devresi. 
ile ıtrmeden evvel b6kumet 
t•t•I devresinde mezkur an· 
laımanın taattktne tmkin 
h•ıal oluna parlamentonun 
lçthnaa da•et edilip edılmı 
1'•r•(ilni kararlaıhr•.,.a, ••• 

Partı, ~ S(Radyo) Havaı 
====I 

ATATÜRK 

Denizden ve havadan vu 
kubulan bombardıman neti 

ceılnde ( Peçeclyan ) dakl 
bütün kaleler berhava edil 
mittir. 

Çınhlerln tahUye ettıklerl 

Yenku ıehrı, dündenberi 
ateıler içinde kalarak yan 
maja baılamııtır . 

Pekin . 15 (A.A ) - Japon 
lutaları dün öğleden ıonra 

Sanat eyaletinin cenubi gar· 
biılnde Yuanklnln 20 kilo· 

metre timali ıarklılnde Pu 

Japon donanması kuman senal ele geçlrmtıttr. Dlier 

danı, Yançe nehrinde ecnebi bir Japon kıtaaı da Sanıl 
General Franko . 

A S 
aemller lçtn ıtmdillk ıeyrlıe · eyaletinin cenubi aarblılnde 

janımın aragoıa muha • 
biri yazıyor: fer yapılamıyacafını ve çün· Kancuanı zaptetmtıtır . 

General Varelanın ku · kü, ıehrtn her tarafına Çin Londra. 15 ( Radyo ) -
mandasındaki bugün Sar· illerce torpiller dökillmiit Japon layarelerlnin, bu ıa . 

" - Birkaç hafta evvel mer· 
kezi A vrupada nazik bir 
vaziyet tahaddüı etmiftl . 
Fakat, İngiltere ile bu hu 
ıuata gösterdiğimiz husul. 
yet sayeılnde tehlike berta 
raf edilmtıttr . 

lttraf etmek lazımdır ki, 
Almanya da hüınüolyetlnt 

aöıtermekten aerl kalma-
mııtır,. 

Daladiye, ıözüne devam 
ederek Çekoslovakya ile 
Frann araaındald müna1e· 
battan bahıetmtı ve ezcüm· 
le demtıtir ki: 

yon kaaabaaım iıgal etmtı olduiunu beyan eylemlıtır. bah Kantona atmıı oldukla· 
ler ve ıeklz kilometre ka· Tokyo, 15 (A. A) - San rı bombalardan buıule gelen " - Bizim, Çekoılovakyaya 
dar ilerlemiılerdtr. ıloln cenubunda yapılan bir haaarat çok mühimdir Atı kartı bir takım taahhüdle .. 

balyan tayarelert, Zakon- keııf uçuıu birçok Çin kıta lan bombalardan birçok ec · rlmtz vardır. Bu taahhüdler 
dadan ValanıJyaya kadar larınm cenup lıtlkamrtınde nebi müe11eıeler harC1p ol · bizim için mukaddeıtlr. 

( Sonu üçüncü sayfada ) rical ederek Ptrglu ve Tung muıtur. Bununla beraber umarım ki, 
=:,====================~=~~~=~~~========-==== J bu taabbüdlerlmlzl yerine 

Şgal Edl.len Parasel L d C ffı.n. geurmemızı ı.uızam Avrupa oy orca u- ıulbü ıanauyacaktır. 

A 
cum Eden Ga- ı Ben, ıaiuen hiçbir zaman 

da 1 Q r 1 n •• , GÜ ı-ü l l Ü._, Ü.. .ze te • hr.1&\" v\l~t:~·m,KJd1tu•~t· 
ratt altında insaniyet için 

Japon Protestoları Karşı
sında Fransız Gazeteleri. 

Epok, yazıyor: 

büyük btr felaket tevlıd 

edecek olan harp~en sakın . 

maktır. 

S yaaetlmizde vaziyeti kö
künden değltlirecek derece
de bır f evkalidelık göıtere- ' 

B. Daladiye 
medtğlmizden bahsederek 
bizi tenkld edenler vardır. 

Bu atbıler bllmelıdtr ki biz, 
metodla ve bath bareketl
mlzl ıoiukkanhhkla tayin 
ederek temkinle yürü1en ID· 

ıanlar1z. 

iktidar me•kllne ı•çtlil· 
miz anda devleti ne halele 
bulduiumuzu ve ıtmdı, be· 
deflmizln ne olduiunu ıöy -
lemek lıtenılyorum. Yalnız, 

hır takım ıayialar uyduran
lar ve bunlara inanlar, kea · 
d.t kepddvı _ile ala• ettikle· 
caklardır. ,, 

Daladt1e ıözüae devam 
etmiı ve Franaanın, ~arlçt• 
ıulbu ve dahilde aıaytı ve 
emniyeti ve btlba11a iktisadi 
inkiıaf ı iltedlilni ıöylemlt· 

Ur. 
Hariciye Veki
limizi Kabul 

Ettiler. 

Fra!lıız gazeteleri, Panel
adalaran ı n tıgali üzerine Ja · 
ponlar tarafından vapıiao 

protestolar hakkmda tehir 
lerde bulunmaktadır . 

"Ş ımali ve vasati Çinde 
tatedtği gıbl ılerllyl"mtyen 

Japonya, gayretlerlnl cenu
ba tevcıh ederek Honkoog 
ve Sıngapurdakt İngllız müs 
temlekelertni ve Fransız 
H ıodı Çın ııioı tehd ıt et
mektedır . Almanya iıe Ja· 
ponyaya müza heret ederek 
bu memleketin Paraıel a da 
larıom ıogalloi proteılo et 

T ürkiyenin, Borçlar1nı 
lıtanbul, 15 ( Husuıi ) 

Hariciye Vekilimiz B. Tev -
ffk Rütlü Araa, bugün An · 

karadan gelmtı ve Atatürk 
tarafandan kabul edtlmlıtir . 

Lö Jur ıöyle yazıyor: 

'·Eter bu adaların hakimi · 

yeti münaka§ayı mucip bir 
meıele ise hu münakaıanın 

Annam ile Çin ara1ında 

sı·vas-Er ,,,,urum yapılması ıa.zımdır. Çünkü 
M bu ada lar hiç bır za man 

Japonların olmamııtır . Bun 

Hattmda yani bir istıs- dan baıka bu adalara hiç 

( Sonu ikinci sayfada ) 
-= 

Alman 
Yon daha açıldı. 

bir askeri mükellefiyet tah 
mil edilmemiıt ır. 

lıtanbul, ı 5 ( Huıuıi) - Lö Jur' bundan ıonra ja. i~tisat nazın Ankarayı 
Stvaı Erzurum hattında hum· ponlar tarafından yapılan 
lllıalı çalıımalara devam proteıtonun Japonyanın da· g&IBCBk. 
olunmaktad hi ı i ıtyaıetintn lcaplarl 0 le i ır . ' nglllzce "DeyU Telgraf,, 

Du·n de c,-ıl•agwı tıtaı ala' kadar o'up olmadıiını ' · ga-zeteslnln Berlın muhubl· 
)onu merasimle açılmııtır . ıormaktadar. ,, rinden: 

==_;,.==~===-=================I 

ltalyada Bu Ytl Buğday 
Sıkıntısı Var .. 

İngiltere, italy;),-;; Buğday Mii
bayaası için Kredi Açacak. 

(23 Haziran 1938 tarihi! umumi istikrara yardım te · 

Datly Exqr-'H gazeteıınden : 
"ltalyada bu ıene buğday 

tnahıuluoun pek fena neti · 
c:el~r vereceflnln görülmesi 
itibariyle kanada buğdayı 
lllubaJaaıını mümk6n kılmak 

a... ltalJ•J• •e Avrupada 

mın etmek üzere Orta Av· 
rupa ve Balkan memleket. 
lerıne kredıler ftç1lma11 için 
Loodradft teıebbüıler vaki 

olmaktadır . 
lngtllz ltalyan harp borç 

( Soau üçüncü sayfada ) 

"Berlln tı mehafdl, burada 
Türk ve Alman iktisat vekil 
!etleri müme11tllerl arasında 
yapılmakta olan müzakere 
lerln netlceılnde Türk Alman 
ticari münaıebatanın tnkl~af 
edeceği ümidindedir 

Doktor Şahtan ikt ı sat na 
zırlığı zamanında baılamıı 
olan Türkiye ile ticareti 
geniıletmek ve Türk t icari 
menf aatlerlne itblrliii etmek 
ıi yasetine bugün, Şahtm ye· 
rlne gelmlt olan doktor Fu 
ok tarafından devam edtl · 
mektedir. Alman lktıaat na· 
zın da yakında 

ııdecektır . 

Ankara ya 

Loyd Corç 
Loyd Corcun Deylt Tel· 

grafta çakmakta olan Ver· 
say konferansı hakkındaki 

hatıraarı Berlınde iyi karıı 
lanmamııtar. 

"Doyçe Algemayne Say. 
tung,, gazetesi, Loyd Corcuo 
hahralarmdakt Kayaer Vil 
hein 'e alt o ian kıamm bir 
hulaıaaını vermlt ve aynı 

sayısında "Loyd Corç Vtlıo 
na karı• .. baıhğı altında Lo 
yd Corca hücum t'den bır 

makale neıretmlıUr . 

Japonya 
1940 Olmpyatlarmm Tok
yada açllmasmdan ıazgeçti 

Tokyo, 15 (A .A .) - Ja. 
pooya 1940 ~a açı · 

lacak olan olmp yat oyun 
tarı tle heynelmilel ıerglden 
vaz geçmtıttr. 

•• 
O deme Politikası .. 

T üriiye hükumetinin, Osmanh ~orçlanmn tediyesi ~ık
kmda takip ettiği siyaset. 

Ajanı Ekonomlke Fnanılyenln Ankara muhabiri, Tür
k iye hükümetlnln Oımanlı borçlarının tediyesi hakkında 
takip ettiği ılyaıete dair gazetesine Aokaradan ıu mektu · 

bu yazmııtır: 

"Türkiye hükümetlnln oı 
manlı borçlannın tedlyeıl 

·hakkındaki noktai nazara ve 
bu buıuata takip ettlil ılya

ıet hakkında en menuk 
menbalardan aldıiım malu
matı bildiriyorum: 

Bundan evvel Karabük in 
ıaatı için alınan on milyon 
ıterltogden maada bu dt'f a 
logiltereden yapılan 16 mil
yonluk istikraz, alacaklıların 
Türkfyeden alacakları ve in 
g ıli2 piyasalarında ıatablle 

cekleri mallarla ödenecek -
tir . 

Kendlıinl alakadar eden 
tıter içln bu ıeratt dahilinde 
kredt temin eden Türklyeden 
Oımanlı hükumeti ta:rafından 
yapılan borçların tedlyeıt 

hakkında , umumi harp eana 
ıanda Bırleıtk Amerika Dev · 

( Sonu ikinci ıaJf ada ) 

Almanlar iran
da demir made
ni işletecekler. 

Fransızca "Lö Tan,. aaze· 
teıtnln Kahire muhabirin· 
den: 

"Mısırın b6yük gazetele· 
rtnden biri olan "El Ehram,. 
ın yazdıiına göre, iki Al· 
man ıtrkett , Tahrandan 20, 
kilometre meıafede btr yer· 
dekı demir madenini •ılet
mek üzere, lran hükümetlle 
mukavele lmzalamııtır. Mu. 
kavelelerln deleri 30 mil 
yon mark tahmin ediliyor. 

Almanya bugün, lngllte· 
renin yerine ıeçerek , lranın 
harici ticaretinde, Rusyadan 
ıonra tldncl mevlcfl elde et · 
mit buluDmaktad1r •• 



SAYFA : 2 TOTKDILI 

Türk iye · Bo ç 
ödeme Po · ·k 

1 

•• 
(Baıarafı birinci sayfada) 

letlerloden istikraz yapan 
hükumetlerin dü~üncelerlo· 

den baıka bir dütünce bek 
leoemezdl. 

Bahuıus ki, Oımanlı borç
ları fevkalade müıkil ıeralt 
altmda yapılmıfll. 

Kezalik Maliye Vekili· 
oln Dlyunu umumiye ku· 
ponlarınıo Türk lirası ile te· 
diye edtlmeıl hakkında Bü 
yük Millet Mecllılnde yap 
hfı beyanatının müttefikan 
ve alkıılarla kabul edilmesi 
de Türk efkirıumumlyeıl· 
nln bir tnahürü demektir. 

Bundan maada, klertna 
anlaımalarının iyi idare ve 
talbtld için B. Celil Bayar 

tarafından takip ve birçok 
memleketlerde " kontuar ,. 
lar açılmaaını temin 

eden politıkaom muvaffak 
oluıu da, bugün dö vlzle öde· 

nmeıl kabil olmıyan Fran. 
11z ·Türk ticaret uıullerlnln 

ıslahını icap ettirmektedir. 

filhakika Fran11z - Türk 
ticaret ıtrketıntn ihda11 ve 
faaliyeti meıud bir baıarı 

telakki olunuyorsa, bunun 
faaliyet 1aha11nın aeniıleme· 

ıl de arzuya ıayandır . Bina· 
enaleyh bir mübayaa kon-

tuarrmm teılıl elzemdir. Bu 
lüzumu baıta !ogiltere ol· 

mak üzere Çekoslovakya, 
Holanda Polonya da tanın · 

mıılardar. Belçika ve her lki 

ispanya da buna imtisal et
mek üzeredirler. 
--.,-·-· ···--···"" . -· -· 

yenin ecnebi memleketlerle 

olan Ucari münasebetleri iki 
kısma ayrılabilir: 

1 - Türk ticari müoase 
batının hakikaten ve müte 

madi bir surette arttıiı me· 
mleket1erle olan tlcareU. 

2 - Türk ticari münase
betlerinin klering veyahut da 
tediye anlaımalarlle tahdld 

edilmlt olduğu memleketler· 
le olan ttcaret. 

Halbuki liderlerinin reami 
beyanatlarına bakılana Tür 
kiye 1 nci maddeye dahil 
olan alacaklıların, alacakla· 

• 
Orm nl rı şle-

\J 

bir yer temin etmiye mec· 
bur tutmaktadır Bu vaz.lyet 
başka btr mesele deha tev · 
lıd etmektedir ki o deı , ala· 
kadar memleketlerin gerek 
paraca muavenet gerekse 
makine ve ilet - edevat 
temin etmek surettle Türkl 
yenin fstthsall erlne ve bil
haas zirai lstlhsaller lne yar
dım etmek ve böylece Türk 
ihracat maddelerinin dünya 
ftatlarile reka bet edebilme-

ge aşl yor .. 

!erine imkan verebilmeli· 

Tür i 
laç 
kınm 

enin E Zeng · Ormanlarından Biri Olan 
mı işletil esi Da sunbeyin iktisadi Kal-

tır. 

Bu meyanda , Türk mah 
sullerlnl eatın alen memle. 
ketlerin bllhaasa timdi Celal 
Bayarıo direktifi altında 

ında da Mühi ·r Rol Oynıy caktır. 

Fatk Kurdoğlu tarafınd n 
Türk ziraat polltlk&11nın eae.· 
larında tadilat yapılacağı bir 
sırada Türkiye ile tı bir 

llğl etmelerinin lüzum ve 
ehemlyetlnl tebarüz ettirmek 
istiyoruz. Takip edilen bu 
ılyaeet , Amerika Btrleıık 

Devletlerinde ve Kanadada 
bu sahada yapılan tecrübe· 
lerden doğrudan doğruya ve 

yahut da bilva11ta istifade 
etmek ıureUle tetıhaalata ar · 
tırmayı istihdaf etmektedir. 
Türklyenfn bu plam tatbik 

31 16 Numarıılı yeni or· 
mıın lxanunu ile te§kll edl· 
len devlet orman fıletme 
teıktlltı tarafından Türkiye· 
de ilk defa faaliyete geçirt · 
len Karabük ormanlarından 
sonra Dununbeyin Alaçam 
ormanlarında ·da yakında 

faaliyete geçilecek, sene· 
terden beri be.kir bir halde 
duran bu kesif ve zengin 
ormanlanmız da lşletil · 

meğe baılanacaktar 

Alaçam ormanlarını trılet
me bölge teşkilatının mü -
hendlsllğlne Zonguldak or
man baımühendls muavini 
B Nazım Batur, bölge fef· 
liklerlne de B Nevzat Men· 

etmesinde kandlılne mua- gü ile Ardahan orman mü 

venet edecek olan memlc hendiat 8. Bekir tayin edil-
ketler, hem düny ve hem mlşlerdir. 

de huıuıi piyasa fiatlarıodan Afeçam bölge orm n it· 

müıtefid olacaklardır . ., letme teıkllat reisi ile ıefler 

Bıze yukarıdaki malümah birkaç gün önce Dursunbe· 
veren %at, Fransanm da az ye gltmtıler, orm oda ted· 
mlkdarda dahi olsa, Türkl ) kiklere ve keıfe baıla-aııılar 
yeden tütün, tiftik , pamuk. dar ilk bazarlakların lkmnlinl 
~-· - • .,..;:, •G 'llC bUUlUI litl\iU ı.uu~Co •t" ...,_ 111\.ILUClU ft)'lttr 

almak suretile bu memle- içinde derhal faal fy te glri: 
ketle olen ticaretini ınktıaf §tlecehtlr. 
ettlrebtleceğlnl ıöylemtıttr. Alaçam ormanlarnnn it· 

Para 
Go 

eA 
ül 

{Baıtarafı birinci sayfada) 
meslnl tasvip etme te ve 
l§ial keyfiyetini Fransız 
emperyalizminin yeni bir 
tezahürü addeylemektedir. 
Bereket versin ki, İngiliz le 
zl böyle de§ildir ,, 

Ôvr, yazıyor: 
"Japonların, Hanoy vece· 

1 

•• 
na temin edebilecek ne ka · 
dar koz vana hepıl oynan 
mııtır " 

Pötl Jurnal de diyor kı: 
"İnallızler abloka hakkı 

meıeleıt için Frankoya ve 

letılmeıtle Duraunbeyln, ora. 
dakl cıvar nahiye ve köy-

lerin tktlsBdi noktadan büyük 
faydalar göreceklert ıftphe· 

ılzdfr. 

Duraunbeyln, bu orman 
itletmt'ıile lktiıa di nok

tadan büyük bir ka1kınmafa 
mazhar olacağı muhakkak · 

tır . Böylece, k11za bu itten 
çok favdalanacak ve bugün· 

ki çehresi de k11 bir zaman· 

da birdenbire değtıecekttr. 

lıletme faaliyetinden önce 
ormanlar dahilinde yollar, 

bar kalar yapılacak, keıtlen 
ağaçları kereste haline ge · 

tlrmek ve itlemek için de 
büyük teılıat kurulacaklar. 

Bin kadar amelenin de bu 
orman iılerlnde çalııabllece· 
ğl tahmin edilmektedir. 

Çoc ki Yaşındaki • 
1 

•• 
·oıdürd·· .. • 

ŞI 

Çocuğun Kurcaladığı Taban
ca Ateş Alarak anlı Bir 

Faciaya Sebep Oldu. 
Bir gün önce Korucu na· 

htyeıinde bir çocuk tabanca 

ile küçük k rde§lni feci bir 
:- ı . .-1 .. _ t".),. • •• .1ov&.Ga • 

Korucuya bağla Gebeçınar 

köyünden lsmatl ve evdeki· 

ler buğday biçmek üzere 

ekin tarlasına gltml§ler, 

çoculclara bir kenara bıraka. 

rek tılerlle metgul olmağa 

baılamıılardar. 

lsmaihn 12 yaılnrında kadar 

buluaan büyük oğlu Meh· 

met, küçük kardeıı ile oy· 

namakta onu eğlendirmek-

Bir tecavüz va
hasının muhake 
mesi sona erdi. 

Geçen sene ağustos ayı 
fçeralnde Erdeğc bağlı Tat 

lııııu köyünde Hüseyin oğlu 
lsmatl adında birinin kapıaı 

gece yar111 kırılmıı, kendiııi 

de döğdüktt'n sonra kara11 

Zehraya tecavüz edilmek 
illentlmtıti 

Bu vaka.lan ıuçlu 

lenlerden Süleyman 
OımAn ile İlyas oğlu 

görü

oğlu 

llüııe· 

yln, Ômer oğlu Mustafa, 
Mustafa oğ1u Faruk, Şem-

settin, Ahmet oğlu Sabri ve 
Ahmet oğlu Lütf t tle kardtı 

16 TEMMUZ 1938 

' -
Bicki Yurdunun , 
Verdiği 
Mezunlar. 

'•Türk kadınlan btçki ve 
dıktı yurdu. ,ndan mezun olan 
talebenin vücude getirdiği 

işler yurdda açılan ıerglde 

t~ıhlr edilmektedir 
Şımdtve kadar kadın, erkek 

birçok kimseler tarafından 

gezilen sergide talebento 

muvaff aklyetlnt göıteren çok 
güzel itler bulunmaktadır. 

Yurddan bu yıl ortaokul 
mezunlarından üç, ilkokul 
mezunlarmdan yedi talebe 
diploma almııtır . Talebelerin 
ıapkacılak, biçki, dikit tıle· 
rinde muvaffaklyetl bil 
ha11a gö'le çarpmaktadır. 

Ru, btr vıl önce açtıiı 

yurdda müdür Bayan Ne. 
babalın iyi çalı§maaını açık. 

la maktadır 
Mezun olan bayanlar eun· 

lardır: 

Ülfet, Şükrüye, Hamdiye, 
Şadiye. Firdevs, Muzaffer, 
Neriman. Leman, Nezihe 
Muzaffer . . 

Proje~siyon sahi~i mey~ana 
çıktı. 

Sefyar pı ojekslyon göste· 
ren Erzincanlı Aziz Nadir 
admda birinin belediyeye 
icap eden resmi vermek üz 
ere çağmldığı ıarada orta
dan kaybolduğunu yazmıt· 
tık 

Dün, Aziz Nadir belediye
ye müracaat ederek icap 
eden muame1esinl yaptırmıf 
ve il etini de geriye almıı -
hr. 

Tayinler. 
Balya kaymakamı B Hak 

kı Ôney İıplr kaymnkamh
ğına, ıehrJmlde ihdas edilen 
I§ bölgeıi imtrliilne latan· 
bul bölgesi if müfettıılerln · 
den Atafıral tayin edllmlı · 
lerdlr. 

j ISTAN Ul RADYOSU 1 rına mukabil Türklyeden 
ihracatta bulunmalarına ta
raftar bulunmamaktadır. 

nubi Çın denizi üzerinde 
dah büyük bir nüfuz sahi 
bt olmak üzere günün birin· 
de lfgalinl derplf ettikleri 
Hainan adasının cenubunda 
istinat noktaları elde etmek 
arzusu ile Par sel odolarmı 
bizzat lıgal etme~i dütün
müı olmaları ihtimalden 
uzak değildir.,, 

rllecek olan imtiyazı ran bir 
gün aleyhlerine dönebilecek 
blr mesebok teıkıt etmesin
den korkmaktadırlar. Şu 

halde (asit bir Öaireye gl · 
rllmtı demektir ve bu da 
frenin içinden nasıl çıkılaca
ğı da henüz malum değil 

tedir. Mehmet btr aralık ağaç 

ve çaltılnrdan kurulmuı ku

lubeye glrmtı, içeride asılı 

duran babasının tabanca1t 

gözüne tlııınce onunla oyna 

mak hevesine kapıln111 ve bu 

me .. akla tabancayı eline al

an Mehmet biraz ıonra el

lerlle, hazulıyacağı f acladn.n 

bl haber bunu kurcalamaaa 

bnılamı§tır. lıte bu kurcala· 

ma e nasında tabanca bir · 

denbire patlamış, çıkan kur · 

ıun Mehmedln biraz ileri

sinde bulunan lld yaılarm 

dakl kardeıt Muıtafaya lsa · 

b t etmif, zavallı yavru 

kanlar içinde yere düımüı· 
tür . 

lerJnln ıehrlmiz ağır ceza 

mahkemesinde devam eden 

muhakemeleri netlcelenmittir. 

1 16 Temmuz 1938 Cumartesi 
Türk hükumeti tarafından 

devir ve teıllm edilen eakt 
lmti yazla tir keti ere gelince 

bunların satın alma bedel· 
lert de a"tedilen aatıı mu· 
ka velelerl ile ta nzlm edil 

mııttr. Nıteklm Aydın de· 

mtryolları tlrketı yüzde 
yüz Türk emUaıı He ödene 
necekUr 

Ereğli kömüz ıtrketl de 

aynı ıartlarla devir ve tes 

lam ahomııtar. Türkiye bil . 
hasa bu tekildeki mukavele 

namelere ehemmiyet ver 
mektedtr. 

Velha11I, bugünkü dünya 
konjonktfirü, ba§lıca mem · 

leketlerl halen safi m bir 
ekonomik ve ıoay l manza. 
.ra arzeden Türkiye ile olan 

ticari münasebetlerini tdame 
edebilmek için, bu memle· 

ketin ihracat m ddelerJne 
kendi dahili plya 1 r1od 

ispanya harbinin italyan-ingi
liz üaasebelleri üzerine tesiri 

ispanya harbinin İtalyan 
- fnglllz münasebetleri üze
rindeki tesiri hakkında tef
sirlerde bulunan PopOler ga 
zcteıt. ıöyle yezıyor: 

"lngilfz.f ta lyan mü ne sebet
lerl do~uıları anındaki meı 

küklyetten timdi mut1tzarrır 
olmnktadarl r Bir İngiliz ga · 
zeteıl geçen ıubatta Edenin 
uzaklaıtmlmnsından evvelki 
vaziyete dönülmüı olduğun 
dan ııkiıyetle b hsediyor. 
Fılhakik vaziyet aymdır ve 
onu lslih etmek çareleri de 
evelkinden azdır. Çünkü iU 
lafın daha ciddi ve binaen 
aleyh daha devamlı olmuı · 

dır . Çünkü ispanya harbinin 
bitmesinde menfaati olan 
hükumetler bu n ticeyi el 
de etmek için elzem olan 
imtiyazları veremezler veya 
vermek isteme%1er, çüolcü 
lıpanyol anlaımazlığanın 
mümkün olduğu kadar uzun 
sürmes!nl arzu eden hüku 
metler de vardır. ,. 

...... --'llGı..-_,,,,_ 

Selani~te e yüz komünis 
tevkif e ildi. 

Selanlk, 15 ( Radyo ) 
Zabıta, ıon günlerde yaptı 
ğı tahkikattan ıonra komü 
niltlerden betı yüz kiti tev. 

if etmlıttr. Bunlar arasın
da, ünlveralte talebesi de 
vardır. 

Hükumet Patra&ta do tah · 
kikata başlamıı ve propa · 
ğandcıcılarıo hlr lu11mın1 tev· 
klf ylemııttr. 

Silah sesıne hemen koıan 

an • beba ve tarladaki · 

ler bu müdhıo facia ile kar· 
şılaomıolardır. 

Küçük Mustef hastaha· 

neye getirilmek üzere yola 

çıkarılmı ıa da İvrfndlye ge 

lince ölmütttür. 

V aka hakkınöa 

umumllfkce 

lrıoılmııtn 

müddei 

İddia makamında bulunan 
B Necmettin Yeşil, vakanıa 

cereyanını anlatmış ve suçlu 

mevkttnde bulunanların; top· 

!anan malumata ve edinilen 
kanaata göre vaziyetlerini 

belirtmtı, neticede Mehmet, 
SabrJ, Osman, Hüseyin, Muıs 

tafa ve Şemsettlnin ıuç tıle. 

dikleri • anlaıılmadığandan 
beratlarını, di~er suçlu Lüt 

f inin 1 s e T ü r k 
ceza kanununun 448 
ncl maddesi mucibince ce 
zalandırılmaaını. ancak ağır 
ve ıtddetll tahrik bulundu 

ğundnn 51 net maddenin 
üçüncQ fıkrasının da nazarı· 
ltlbare alınmasını latemlıtir 

Heyeti hakime müzakere 
den sonra mQddelumumtllğln 
talebın~ uygun olarak Lüt· 
flnin 6 sene, dığerlerlnln de 
beraatlne kar r vermiştir . 

Ôğle neırtyatı: 
12.30: Plakla Türk muıl· 

stklsi. 12.50: Havadis. 13 05: 
P!akla Türk muıtklli. l 3 30: 
Muhtelif plak neırtyah. 

Akoam neırlyatı: 
18 30: Hafif müzik: Te· 

pebaıı Belediye bahçesin 
den naklen, 19. 15: Konfe · 
ran!: Prof. Salih Murad 
(f.en müsahabeleri, 19.55: 
B o r s 11 haberleri. 20 oO: 
Saat ayarı: Grenvlç raıad· 
haneıtnden naklen. Belma 
ve .ukadaıları tarafından 

Türk muı:ılklsi, [Eviç faslı), 
20 45: ltava raporu 20.48: 
Ömer Rıza tarafından Arap 
ça söylev. 2 J.00: Sa t aya· 
rı: Orkestra, 21 . ..ıO: Nec· 
meddin Rıza ve arkadaıları 
tarafından Turk musikisi 
(Unak faslı), 22.1 O: Müzik 
ve varyete: Tepebaıı Be· 
ledıye bahçesinden naklen· 
22.50: Son haberler ve ertt' 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Yeni Hadiseler 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

96-
Bundan evvelki 148 ncl 

maddede bo~anma ve~·a ay · 
rıhk vukuunda hakim hakin 
velayetin istimali tle ana ve 
baba ve çocuklar arasıncia

kt ıahsi münasebetlere ve 
çocukların infak ve terbiye 
masraflarma da ir il<tlzn eden 
tedbirleri ittihaz edect!ği bıl· 

dfrllmtıtı. Hakim bu tedbir 
leri aldıktan ıonra aon ve 

babanın ahvalinde hasıl olan 
tebeddülat ve tohavvülat 
dolayilfyle mukaddeme itti · 

haz olunfto tedabirden sarfı 
nazarla ahvalin icap ettirdiği 
münasip bir ıektlde ikinci 
bır tedbir ittihazına mrcbu 
rlyet hasıl olmakla vazıı ka-

Dun bu lüzumu derpl~ ede
rek ana ve babanın baıkaaı 
ile evlenmeı.ıt, baıka blr ye
re gitmesi, ölümü gibi bir 
h\lln tahaddüıünde hiil<im re 
•en veya ena ve babadan 
birinin talebi üzerine hadise 
ntn iktiza ettirdiği tedabirl 
lttıhaz eyler, ibaresini havi 
bu'unan 149 ncu maddeyi 
va~ etmiştir. Hakim tarnfm · 
dan müttehaz ve mükerrer 
tedabir E"bedi ve dnimi ola

maz. Her şeyde olduğu ve 
oloıaıu muhtemel ve monta· 
ıar bulunduğu gibi bu hu· 
•uata da güna· p,ün tahavülat 
Ve teceddüdat meyd ırna ge 
leblltr. Ve bu hal çocukla· 
tın zararına da olabi lir Ne 
tekim ibaret kanun yede ta 
rır ve tavııf olunduğu vcç· 
hile hakkı velayet uhdesine 
levdt olunan ani\ ve baba 
dan birisi hasbel lce.p başKa 
bır memlekete gicler veya 
bır baıkası tle evlenir ve 
Yahud vefat edene mukad 
deoıa ittihaz olunen ted~bt 
rinde değlomeıtnl fc p ettirir. 
tanun bu maddesinde ev
lenrnelr, baıka bir yere g t 

tnek veya vefat etm ek gıbl 

Gç sebep ve cihetten bahse 
dıyorsada velayet uhdeıine 
tevdi olunan taraf m vazıfel 
"ellyetl ifn edemlyecek de 
t~ede haıtelanmaıı veya 

Rôz, kulak gibi azayı bede
rıtyeslnden lfayi velayete ma· 
rıı btr derecede mıdiil bu 
lunması veya akıl hastalığı 
rıa düçor olmuı veyahut 
tevdu veliıret imnda namuı 
lu bir kadın iken fuhu~a 
llet olması veya veli bnba 
0 lupta gece ve gündüz iti 
1ıret, afyon, lcokatn istimali 
•uretı ile vaı.tfe1 velayeti 
lhoıal etmesi veyahud ço 
Cuklara mutnd terbiyeyi te
Ct.-vüzle hakkı velayeti suı 
1•tlrnal veya bir suç irUkabı 
ile hapsedilmesi gibi ahval 
dahi tedablı:I müttehizenln 
deaıımeılnl icap ettirir. itte 
te.dat olunao ahvali mezku· 
re karımnda hakamln i k dü 
IÜnceıt çocukların ahvali 
••hhıye, tahıil ve terbiye, 
tr,fllk •e iaşeleri gibi mena
finı teemmüldür Ve bu 
•uretle ıkıncl hlr tedbir itti 

haıı ile de mükc~llef olup 
lbuhayyer değlldır. Y lnız 
t~heıddüı eden ahvali ceddi

~~ ana ve bı bedan birisi 
akırne e.rz ve bu veçhlle 

ba"lcı velayetin ondan ah
••&lmealDI 

talep ve dava ile keyfiyeti 
hakimin ıemt ittilama hal 

eder Ve bazen de meseli 
hakkı velayet kendisine bı· 

rakılmı§ olan kadın bo§ka 
birisi ile evleneceğinden ba · 
hisle velayet hakkının kendi 

sinden nezi ile bahasına ve
rilmesini de fıtlyebllir. Böyle 
bir talep ve tddla vuku bul· 
mnk11zın dn keyfiyete müt 
talı olan hakim resen teda · 

biri lazlme lttlhl.'lzına ıalA · 

hlyettardar. Şunu da unutmı 
yatım ki yeni hadlsele çocuk 
ların menafUne muzır de· 
~tlıe eski tedbiri tebdtlede 
lüzum yoktur. Ahvali mez
k6re vukuunda salahiyetler 

haktm mnddeaalevhtn ikamet· 
gah• mahkemeıldir. Çünkü 
kanunda bu huıuıa dair baı 
kil bir sarahat görülemiyor. 
Bınaenal«•yh kaldel umumi · 
yeyi ele almamız icap eder 
Birde tarifeli k nunlyeye 
nazaran bu kabil talep ve 
dava ana ve babadan birisi 

tarafından ikame olunabılip 
smuca, dayı, teyze vesaire 

gibi akraba tarafından açı 

tamaz. Ve bunlıu mahke-
• mede davccı sıfatı ile bulu· 
namaz. Kanunun hiı~lmlere 

bahşeı tiği salahiyete bina~n 
hiklm btlitalep icap edeo 

tedablrl resen de ıttıhaz ede· 
bıleceğinden ancak hakime 

ihbarı keyfiyet cdebllrrler. 
Ahvali cedide vukuunda ha-
kimin ne gibi tedbir nlabı 

leceği kanunda tasrıh edi l

mlyerek birincide olduğu 

gibi, bunu da hak$mln takdi 

rine terk etmlıtar. Fakat 4 
ncü madde mucibince hakim 

(hak ve nııfatla) hareket et 
mekle mükelleftir. Hakim 

ana ve babedan birisinden 
hakkı velayeti alıpta diğe-

rine verdiği taktirde diğeri de 
Tazifei velayeti bihakkın 

lf a edece le hal ve vaziyette 
olmadığını anlarsa velayeti 

vesayete tebdil ve tahvil 

ile keyfiyeti tayin ettiği 

vaeiye tevdi edebilir. Ve yl · 
ne 276 ncı madde mucıbince 

ana ve babadan velayet 
hakkının alınmasını icap et 

tiren sebep 2.atl olduktan 
ıonra hakim yine doğrudan 

doğruya bili talep veya bir 

tarafın talebi üzerine mu 

kaddema alanan velayeti 

iade ile mükelleftir. Bu hu · 
ıuu dair kanunu medeninin 
262, 272, 273, 274, 275, 

• 
276 ve müteakıp mevaddı 
ile 3 J 3, 314 ncü n>8 ddelerl 
nt tedktk buyurmanızı tav· 
elye ederim. 

- SONU VAR 
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TORK.DIU 

Okullara Glrmt Şarlları: 

Leyi; 
le be 

Tıp~ 

Yurdu. 
-1 Hoparlörde 

- d , im at ... 

Bu yıl. leyli tap talebe 

yurduna alınacak ta !ebenin 
kabul şartları eunlardır: 

1 -- a) F. K B. sınıfı 

için: Tam devreli liselerden 
veya itse derecesinde oldu
ğu Kültür eakanhğmca tas 
dik edllmlll mekteplerden 
pek iyi . ve tyJ derecede me· 

zun olmuı, olgunluk imli 
hanlarını vermfı olmak, 

b) Diğer ımıflar fçln: Bu 

lunduğu sımfı iyi derece ile 
geçmlf, yabancı dil ve u 

kerllp imtihanlarını vermlı 

olmak, 

2 - isteklilerin 30 eylOI 

! 938 tarihine kadar doiru 
dan do~ruya Sıhhat ve içti 
mai Muavenet Vekaletine 
müracaat eylemeleri ve dt 
lekçelerfyle birlikte aıaiıda 
ki evrakı tamamen gönder 
melerl lazımdır: 

A - Türkiye Cumhurf ye· 
ti tebauından olduiunu btl· 
diren nüfus hüviyet cüzdanı 
aılı, 

B - Mektep ıahadetna 

meslnln aslı (imtihanlarını 

tamamen bitirdikleri halde 
tahadetnamelerlnln ta dik 
muamelesi gecikmiş olan· 
lar mektep müdür· 
lüğünün · aynı zamanda 
mezuniyet dereceılnl de göı 
teren fotoiraf lı ve reımi 

mühürlü bir vesıkumı gön· 
dereceklerdfr.) 

C - Okudukları mektep· 
lerden lıomıı hüsnühal va · 
raka111 1 

D - Mütehassısları tam 
bir hastahane heyeUnden, 
ba11lmıı örneğine uygun ve 

üstünde tasdikli fotoğrafı 

bulunan bir 11hhat rapo•u. 
(Bu raporu haetaha11e ba~ 
tabtplıkleri zarflayarak üstü · 

nü mühürllyecek ve istekli 
tarafından mühürlü zarf ha· 
linde olarak gönderilecektir ) 

İıbu muayeneler Ankara, 
Sivaı, Erzurum, Diyarbakır, 

Haydarpaıa nümune hasta 

haneleri, lstanbul Çocuk 
he.stahanesf, lzmir, Bursa, 

Konya, Adana, Samsun 
memleket ha tahanelerınde 

yapılecak ve buralarda mu· 
ayene olunmak için bu has 
ta.hanelerin bulunduğu vılıi 

yellerin S ıhhat ve içtimai 
Muavenet müdürlüklerine 
i&teklilu bizzat müracaat 

edeceklerdir . 

E - Örneği aıağıda gös 
terilen, noterlikçe tasdikli 
bır taahhüt eenedf (bu senet 

Gt"çenierde Glaıkov ser· 
gısındeki hopnrlörlerden bt· 
rinden aelen ımdat se&iert 
kırk bin kltlyl heyecan lçtndf! 
bırakmı~hr . 

Çok korkunç r ivayetlere 
sebebiyet veren bu fev 
kalade hadisenin iç yüzü 
ııonredan aulaıılmııtır. 

"r ilçenin İskoçya alayı · 
na ait olan bir orkestraıs:, 

o sırada hoparlörlerle etra
fa neıredılen bir parça ç e 

hyorrpu~ . Aynı zamanda 
konıer halinde de d na edı. 
liyormu~ Dane edenlere yer 
hazırlamak için, mikrofonlar 
bir kenara çektlmif. Dan& 

havası bittikten sonra, her 
keı dağılmıı ve çalgıcılardan 
Albert, mikrofonları tehru 
eıkl yerine götürmlye me 
mur edilmit. Fakat Albert, 
mlkrofonları eline alır al 
maz, lıolisyonu bo~uk kab· 
lolardan birine dokunmuı. 

Dokunmaılle beraber bir 
çığlık kopıumıı: 

İmdat! Kurtano! Diye 
bağırmıştır 

Bağırmasile baygm bir 
halde yere yuvarlanmn11 bır 

olmuş amma, açık duran mik 
rofoolar, fmdat sesini bütün 
sergiye yaymış Telaşın de 
receıini artak siz düşünebl 
lirsiniz! 

Hıtlerin verdigi bir nutuk. 
Münlhten bildiriliyor: · 
Hitler, "Sanat evi" nde 

Eöylediği bir nutukta ezcüm 

le ıöyle demiıtlr: 

"Nuyonal soıyalizmln ha· 
rlc.i ıiyaselle mağlup olaca
ğı ıöyleomlıtı. Halbuki nas 
yanal sosyalizm Alman mil 
letıoı, t rlhlolo en feci boz-
gunundan kurtnrmıf, onu ha 

riçte de hekesın hürmet et · 
ttği bir millet haline getir· 
mııtir." 

Hitler bundan sonra naa 
yooal ıoıyalht Almanyaya 
birçok memleketlerin "bar 
bar .. ııf ahoı vermesine itiraz 
etmlf ve demiıtır ki: 

"Demokrnt memleketler 
de en manasız ıeylert, Al .. 
manya onların aleyhinde 
bulundu dıye, haklı 1öster 

mlye çaheıyorlar. 

Bu ıuretle de demokrasi 
fıkrint kuvvet d ırecek lertnl 

zannediyorlar . 
Almanyada sanat saha 

11nda büyilk bir f ıklr sareın · 
tm olmuıtur. Bizim Alman · 
yanın kultür proğramı gö 
rülmemlf derecede genlttlr. 
Nuyonal soıyallzmlo yapıcı 
iradesinin ilk eserleri bütün 
demokrat guetelerin hep 
bir arada yapacakları geve · 
zeliklerden daha kuvvetli 

olacaktır . ., 

SAYfAı 3 

• 
1 e: 

Arazi, bina , yol vergilerinden sabıka ıenelertne alt 

borçlarını ödemlyenler haklarında mevcud kuar muci· 
hince mükelleflerin mahallatta m nkul mallan üzerinde 
idarenin icra memurları. vasıtBBile haciz tathıkBt ına de 
va.m edilmekte bulunduiiu ehemmt vtıtle tf'hli~ o' un11r 

Ruzveltin Ayakkaplarını Bo-
yamak istiyen Adam. 

Geçen Cum rtesl günü, 1 

Ameriltada Okf ahomda cum 
hurrelıinln otomobiline bir 
adamın atıldığını ve derhal 
tevkif edildiğini teleraflar 

haber vermlotı. 
Bu gebah gelen İngil izce 

gazetelerin verdiği tafsllfıt 
göre, hadıee hakikaten çok 
mer klı bir eekllde cereyan 

etmlotlr. 
Ruzveltın arkaıındakl oto 

mobılde bulunanlardan biri, 
ıördük lerlnl ıöyle anlatıyor: 

mı alarak götürdüler. 
Bütün bunlnr iki dakika 

ya ısürmüs, ya ıürmeml&llr . .. 
Tevkif edilen adam, 52 

yaımda ve Mokadey ismin . 

dedir. Keodlılne hareketinin 
ıebebi soru\duiu znman: 

Cumhurref sinin ayak 

kaplarına boyamak lıtlyorum, 

demlıllr. 
Kend ıslnln deli olduğuna 

hüküm verdirecek olan bu 

sözlerin ahında fnce bir ls 
tıhza g izlidir. Hokodey söz · 
ler ı ne devam ederek ıöyle "CumhurreJsi, her zamrın· 

ki gibi, etrafındakilere gü 
lümıüyor, ıapkasına çıkara 

rak selam veriyordu. 

' demiştir: 

Bu sırada sol tarJfta 

bir hareke t oldu: Kalabalık 
karıştı ve bir adam, hızla 
ıleri ata .arak, cumhurrelst 
nln otomobılıne doğru fırla

dı. Fakat keodlııni derhal 
sivil polis memurları tuttu 
ve cumhurrei81 o tarafa doğ 
ru ıöylc bir bakarak, oto· 
mobil i ıürmeıini ıöfere ııa 

ret etti. 
Ahell büyük bir galeya· 

na ge1mlıtt . Adamın üzerine 
atılmak, keod ıslnl ltnç etmek 
istiyordu Polis memurları 

kh güç zaptettiler ve ada· 

Cumhurrelslnln ayak
kaplarını boyamak fstlvor · 
dum, çünkü memlekette ha · 

yatın canlaodmlmaın lazım· 

dır Bu proğrama Ruzveltln 

iskarpinlerini parlatarak hııı· 
lama k arzusundaydım . ., • 

Hokadey siyasi partilerin 
tahrıkatına alet olarak kul . 
lunılen bir adamdır . Evvela 
kendisinin deli olduğu zan· 
nedılmlşıe de Bonra makıa · 
dıoın böyle bir teoebbüsten 
ibaret olduiu ve ıuikaat 

yapmak istemediği anlatıl· 

mı~hr . 

Poliı, tahr ikatçıların kim· 
ler olduj?unu araıtırmaktadır. 

uVı uğday 
ısı Var .. 

( Ba~ tarafı birinci sayfada) 
Jara müzakeresini yapmıf 

olan ltalyanın eski maliye 
vekili Kont Volpı ıoo zaman 
larda Londrııya gelml§lir. 

Eğer Gttynln itrılyaya esa . 

ıh mikdarda kredi açması 
tahakkuk edene ltalya bu 
sene içlo ihtiyacı olan 35 
milyon buşelllk bufdayı 

Londradan ealm alacaktır. 

Haber aldığıma göre ln 
glltere, İtalyanlara' Kanada 
buğdayı mübayansı ıçtn kre 

dı teklifinde bulunmadan 
evvel İtalyan mahsullerinin 
bu seneki vaziyeti hakkında 
eaaslı tetkikler yttpmı§lır 

Maamafıh Romnyıı ihsas edıl · 
mittir ki , bu kredi meselesi 
tanzim edilmeden evvel İn
g iltere logtliz ltalyao dostluk 

muahedeılnln fillyct eahuı· 
na geçmesini talep edecektir. 

Yine ıon günlerde vaki 
olan tefebbüıler netlceıl 

olarak lngllterenln orta 
Avrupa ve Bnlkan mem
lekeilerlne ekonomık yar 
damlarda bulunması muhte· 
meldir Geçenlerde yapılan 

16 milyonluk lngillz·Türk 
kredi aohıımıuının bundan 

sonra yapılacak anlatmalar 
ıerlsınin ilk h lka11nı teıkıl 
edeceği göı ülüyor . 

Romanya kralmm 
vırı B Tataresko 
hususi bir ziyarette 

müıa 

halen, 
bulun· 

fsteklı tarafından aynen tan 
zim ve imza edilecek ve altı, 

örneğinde görüldüğü veçhile 
kefılı tarafından keza aynen 
ve tamamen yazılarak imza· 
lanacaktır.) 

Milli Meclis Azasından ik · 

mak üzere Londraya gelmlı 
bulunuyor. lngiltere lle Ro · 
manya uaımda, Türk İngtl 
iz nnla§mauna benzer bir 
anla~ma akdi için reami 
müzakerelerin zeminini ha· 

;, 

zırlamakta olduöu zannolu 

F - 4 5X 6 Boyunda al · 
h tane fotoğraf. 

3 - Yatları 22 yt geçkin 
bulunanlar, yurtta okumaya 
ve ileride mecburi hizmet 

lerinl yapmıye. engel olacak 
bir haetalığı veya arızası ol· 

anlar kabul edHemezler . 

4 - İstekltlerln gönder· 
diğl dilekçe ve veılkaların 

Vekaletçe alındığı adreıle 

rlne bildirileceği gibi, bunla· 
ra göre kabul edilip edil
medikleri de eeııe adreıle
rlne ayrıca blldlrtlecektir . 

kişi Azledildi 
(Baştarafı birinci sayfoda) 

bütün yollara bombardıman 

ctmtıler, birçok köprüleri 
yıkmıılardır. Bu eınada, 
Cumhuriyetçi lıprmya taya 

releri de uçmut ve Ud taraf 
araemda ıtddetll bir h va 
muharebesi olmuıtur. 

Frankiıtler; bu muharebe· 

de, Cumhuriyetçilerin yedi 

ta ya resini düıurdüklerini id · 
dla ediyorlar . 

Baueloo, 15 (A.A.) - Res· 
mi teb1lğ: 
Şark cephesi: 

Sarrlonu iHal 
Franklstler 
etmlılerdlr. 

Cumhuriyetçiler 577 ve 648 
rakamlı tepele ri zaptetmlı 
lerd ı r . Sarrion üzerinde ce 
reyao den bir hava mu 
. harebes ı neticesinde sekiz 
Franktıt avcı tayareel düıü· 
rülmüotür . 

Banelon, 15 ( A.A. ) -
Milli müdafaa nazareti ta-
rnfmdan .neıredllen bir teb· 
ltğde ezcümle fÖyle denli 

mektedir: 
Şnrk cephesinde Artana 

mmtakaaında Cumhuriyetçi
ler F amellyi Kastro lcaleslnl 
ve 68 rakamlı tepeyi 1 tlr
dat ctmlılerdlr. 

nuyor. 
Yunanistan ile aynı ıekil · 

de müzakereler hazırlanmak
ta olduğu ve daha sonra 
Çekoslovakya ile de temae 
edi leceği tahmin ediliyor . 

Küçük devletlere vaktin · 
de yapılacak yardunlnrın 
Avrupanın umumi tıtikran

nı temin yolunda çok mü· 

him i.mll olacağı iddia edl · 
liyor İki ay evvel Franıız 
baıveklll ile hariciye vekili 
Londrayı ziyarette bulunduk · 

ları sarada bu ıeidlde hare 
kellere glri~mek dütünceıl 

iki hükumet arasında gizli
ce kararleıtırılmııtır" 
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11 Rençberlere Müjde 1 • •• 
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ULU 
ROT 

OTE 
• Her sabah otelimizde n Buru , Çanakka le, Band ır 

11 Iiaçırılnıaz Fırsat 1 
~I 
l ı 

JI ma ve Edreınlde o tobü a p o sta lnrt kalka r ve ektam 1 
l arı geli r . 

~ P ostala r kartıl ıkhd ı r 1 İzmir a vızoları için Balı . eılre uğra yacak ıayın nıi 
• s f ırlerlmlze her zaman temiz yata k bulundurulur 

1 
Eıkl Dlyunuumu mlye ot~li namile mu uf ote-li bu 

kere ' U lus Ote lı,, ı ım ı l e açtım Yeni mefruıat , muıam 

ıi 
~I 

ba ve mükemmel konforu haiz . temiz l ığl tua vvuruo 1 fevkinde ve flat la ra çok ehnndlr. l ıtirahatları lemin 1 
• edilen müıterilerlm, yol yorgunluğunu otelimizde 
• bihakkın dinlendirecektir. • 

• ~ 
Zürra! KuJlanılmıı ve bllihere tamir edtlmıı 1 

1 
UJus Oteli Müdürü • 
Eıki Telgraf Müdürü it 

Fehmi Aslan • • ................... ~······ 
eıkl Trlyörlerden sakınııuz . 

Menfaatiniz mücedded, 938 ıeneıl malı , fabrika · 
nın orijinal ( asıl ) ambalajlı TrlJörler ln i lcullanmak· 

1 
~ 

Balya Belediye Riyasetinden: 1 
Aıaiıda isimleri yazılı , eıhasa alt evlerin maili inhidam 1 

olduju ve hayatı umumiye üzerinde tehllkelı bulundukları ~ 
anlatıldığından mezkur evlerdeki tehlikenin 15 gün zarfın- « 
da kaldırılması, akıl takdirde ''Beledı Je yapı ve yollar ka ~ 
nunu,, mucibince muamele yapılacaiı tlan olunur. it 

tır . ,t;J ~....._ -~. 

Dünyanm en meşhur 2 parça.fı 4 Bis ~ ~ 'ıl 
EMiL MllROT hakiki ve 938 senesi ~ ~ (EMiL MAROT) MARKALI ~ 
mamülfıtı Triyörlerini(Ekin Kalbur/arını) lt BUÖDAY ÇALKALAR! 1 
tercih ediniz. "/# ~ 1 

1 - Boınak Raıtt oğlu lıllm · 
~ ~ SAYIN MÜŞTERlLERlMlZE; 1 

Bunlar bütün Trtyörlerden, hatta eekt Emile Ma· ı ~ Yukarıda resmini gördüiünOz don'yanın en meı · 
rot Triyörlerinden üstündür . Hiçbir yabancı madde ~ hur ve maruf Rençberler 'H Değirmencilerimlz tara· 2 - Yeni pazar muhacirlerinden Mehmet. 

3 - Çanakkaleli Faik damadı kahveci Aziz. kaçırmaz, gayet,.. kullanıılı ve ıajlamdır. il fından tecrübe edtlmlı ve tanınmıı, Türkıyede büyOk 

T k ~ ı · rajbet ve taraftar kazanmıı olan Emil Marot 1 4 Erzincanlı Kamer oflu Ahmet Çavuı . 

. Optan Ve pera ente satış yeri: ~1 ~ marka Buiday Kalbur Maklnelerfnt her ıeoe olduju 1J 5 Çalören köylü Rüstem lcar111 Ayıe. 

6 Erzlneanın Y aıtmler köyünden Mehmet oflu Sefer 
t ~ gtbl, bu mevsimde de satmaktayız. Re.imde aördüğü· ~ 

« B. N. KAZANC YAN» 1 k ı k k ı ı d 1 7 ~ocaell köylü Kara Hatice kızı Cemile. ~ nüz te parça ı ma inenin 1 l parça ı arı a mevcut 
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Balıkesir P. T. T. Vilayet 
Mii.dürlüğünden: 

Ciheti 

Balıkesir - Çanakkale 
· KepıQt 

• · Sındırıı 
• - Edremit 

Senelik tahmin bedeli Muvakkat 
teminatı 

Lira 
1200 
300 
450 
600 

Kr. Lira. Kr. 
90 
22 50 
33 75 
41 

Cihetleri seaeltk muhammen bedelleri 

~ olup ( 4, S. 6 ) numaralıları da yani her boyu vardır. 

1 Ziraat makineleri evi 14-89 Tüntl caddt>sl Galata . 1 ~ it. Bu makineler büyük ha11lath olup aıaaıda aörecejl . 
. İ S T A N B U L nlz veçhlle piyasada mevcut makinelerin en fazla 11 1 Kuruluı tarihi: 1889 « mal çıkaranıdır . Bu makineler mahıuhı ( 9 ) k11ma ~ 

Telefon: 4 J888 ayırır. Şöyle kJ: Buğdıı)\I üçe, Arpayı üçe, Dellceyl 

ıl ~ parçalarını bire, kJ ceman ( 9 ) kııma ayırmıı olur. 
~~~~~~~~~~~~ € Fiatlarda bu mevsim için fevkalade tenzilat yapılmıı- ;lr 

, it. tar . lstanbuldaki fıatlardan yüzde 20, 25 eksik Hata ~ 
............... • •• ••••• ~ ıatmaktayız Bu kaıçırılmaz bir fırsattır . Her halde "JI • 1 c 1 ~ bu ele geçmez fınattan istifade etmeyi Rençberlcrl ~ 

ve muvak&lat 1 H S A R 1 L 1 A S 1 • ~ mlze, Köylülerimize ve Buğday ıılerı le meıgul olan· i 
• •. lfl. zlaarma .:dl ma a~o•_ rrımnıe l •e rel nml atakvı nıeı yleertemdieı.ır· izb. ı r defa da ma ğ a . teminatları yukarıda yazılı oto postaları 25 -7 938 pazar .. • 

test ıaat 16 da ihale edilmek üzere 15 gün müddetle açık 1 BİCTAIHÇ llİSAR ILCASI En Kuvvetli •; ~ • iİ 
eksiltmeye konulmuıtur. Fazla izahat almak ve ıartname- • Küku .. rtlu.. lhcadır· R MAKiNELERİN YAPllGI ış MlKTARI: ~ 
lerlal görmek lıtlyenlerln P. T. T. müdürlüiüne mü· • ~ ı 

racaatları din olunur. l - 4 - 220 • ~~ N 4 S 6 
---------------------- Romatizma vesafr hastalıklara en birinci dtlla- Si t o: 

Bahkeıir icra memurlug"' undan: - dır. Müşterilerimden gördıiğtim Leveccülılı· ılıcamız • ~ Saa Ue y<ıptığı iş ınikta rı: 250, 500, 600 1 
Eraama köyünden Sinan 

oğlu lımatle 22 1-935 tarih 
lı alamla 500 lira ve ayrıca 
masarıf veaalreden borçlu 
lvrlndl nahiyeılntn Karaçe
plıler köyünden Kara Veli 
oilu lsmalle izafetle varlı 
lert karm Haffe ve oflu Ha · 
sanın bu borçlarının temini 
için ölü borçlu lımallin bu 
borçtan dolayı haczedilerek 
vaziyet muamelesi ifa kıh 
nan ve Madara ormanın ke · 
reste kati için 340 ıeoeıln · 
de 302 lira borçtan dolayı 

rehinli bulunduiu anlaıı lan 

lvrlndi nahiyesinde canibi 
yemini ve cephesi ve arka 
11 tarik yukarı Emin baneıl 

ile mahdut maamüıtem ilat 

bir bab hane ve bir bab 

kah•e ve kahveaı.ne ve bir 
dukkin ve a1rıca bir fırı· 

nan dörtte bir ıehmi 300 
lira kıymetinde bulunan 

ahıap, oldukça harap bir va
ziyette bulunan ve hepıl bir 
avlu içinde yekdlğertne 
muttasıl olduğu anlatılan bu 
gayri menkulün ipotek faz 
laıına ıamll olmak üzere 
dörtte bir ıehmlnin uıulen 

mahcuz olmak dolayiılle sa 
tılmaaına karar verilmtı 

olduğundan t a r t h ı tlin 
~an lttbaren bir ay müd· 
detle açık artırmaya çıka· 

rılmıı olduğundan talip 
olanların peıtn para ile fc 

ra dairesine müracaat etme. 

bu defa daha murıiazam bir lıalt gtıirilcnfş ue it ~ kilo mahsul cmlkar. ~ 
1 lcrl ve 1atıı 15 8 938 tarı · gelectk hasialarrn htr türlü istirahati arı temin • it. ~ ~~ 

hine tesadüf eden pazartesi • edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollart çok gti· ! ~ , flhmet r / ı·b h · C / K d ı 11 
güaü saat IS de icra daire · ,. zel ı ıe düzgün yapılmıştır. = ~ v e ra im uma I ar eşıer ?; 
ıtnde yapılacafından o günü ılt . ,_ ~ lJulıkeılr: Çfvlci~cr Çarşısı ı\o: 12 'tj 
hazır bulunmaları ve ilan • Banyo, haıuam dahil ol<luğu halde hır ! it. . !Je.mlrciler ~arşısı No: 6.~ ~ 
tarihinden ltikaren ıartna- • - m ~ il 
me berkeı tarafmdon gö· odanın geceliği yüz kuruştur. ((.~~ ~~ ~ ~~~ 
rülmek üzere açık bulundu· 1 MÜSTECiRİ: 
ğu tayin edilen zamanda .ı Necip '5 •'l'l'f.'l'll:l'l'l'l.'l:l:l:l.'l'f:l:l'f.'l'f.'l'f:l.~ 
artırma bedeli ıayrl men .................... •• • ~ " 
kulun muhammen kıymeu ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası =-
nın yüzde yetmı, beıını bul Balıkesı·r Belediye ._, 
madı§ı takd6rde en ıon ar- ~ 'l 
tiranın taahhüdü bakı kal· R _J = Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası j; 
m•k üzere arttrmanın ıs iyasetinaen: .,;. Yurd İçinde 261 Şube Ve /ljans !! 
güo temdit edllmtı o lacafı itfaiye için itfaiye tipi ve aıgari (25) beygir kuvvetıo . JIJ. D ·· H T ~ d M h b · / rr 
15 günü yanı 29 s 9J8 ta- ..; unyanın er ı araı1n a ırıLJ a ır er -.. 

de bir motopomp alınacağından IS gün müddetle açık ..,.., rr 
t'l hlne tesadüf edeo pazar eksiltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli (ıOOO) liradır. ~ Her türlü zirai ikrazlar- dığer bilcümle ben"• mu· ~ 
teıi günü aynı ıllatte gayri Fenni ve eksiltme ıartnamelerl Belediyede mevcuttur. 1IJ amelert büyük ıubelerlnde ldrahk kasalar . ~ 
menkulün en çok artırana E 1 d kl d 1 5 k d • İhbarsız tasarruf ve kumbara hesaplarında ikra· !; kd tmeye lttlrak e ece erin yüz e , anuni 1- ~ rr 
ıhaJe edileceği ve ikinci ar · poztte vermelerı, alınacak Motopomp Türklyede aıgari .ı. mtyeler. ~ 
tırma daht bedelinin ipotelt: beı yıldanberl tananmıı ve teknik tecrübeler nellceıtnde 1IJ · ~ 
miktarını aeçmıı bulunması I 1 ld b d 1 .- ikramiye.: Miktari: lkramiyeni11 tutan: ~.-• tfalyeye e verlılı o uğuna dair fenni rapor 1 raz e 1 meal tt:. rr 

...; ADEDİ LlRA LİRA ~ 
ıart olduiu ipotek sahibi mecburidir. · '""1 ~ 
alacaklılarla dtier alakadar · ihalesi 29 7-938 tarih inde cuma günü ıaat 16 da Ra · 111 • IUOO IOOO 

...; 500 .. 500 ~ larıo gayrl menkul üzerinde lıkeılr Belediye Encümeninde yapılacaktır . '""1 rr 
ki haklarını huıuııle f alz ve Taliplerin ve fazla malumat almıık lstlyenlerln Bele· ~ •1 250 ı50 l~ 
masrafa dair olan iddiaları 
nı evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde icra datreatne 
getirmeleri akıi halde hak
ları tapu ı lc i ller lle ahit ol · 
madıkça satıı bedeltnln pay· 
laımasından hariç ka lacak 
l arı •e daha ziyade malii· 
mat a lmak tallyenlerln Ba. 
l ıkeair tere dairesine müra · 
caat etmeleri ihale günü 
hazır bu lunmıyan müıteri· 

lerin vazıeçmit sayılacakları 
ilin olunur. 

~ ıo ıoo 1000 ~ dl•eye müracaat etmeleri ılan olunur. ..J 1 

~ 25 50 ı 250 '""' 4 - ı - 22 1 ~ rr 
~ 30 40 1200 ~ 
1IJ 40 20 800 rr 

Balıkesir A~keri Satın 1 ~ ıos Gooo ~ 
• ~ Ru ikramiyeler /ıer uç ayda bir olmak ıi:tre se ~ 

Alma K.omısyonundan: ~ nede dört dı'fa bu miktar 1.ı.ze~in~~)n kur~ı iLt dağtll ~ 
Kor merkez birltklerlnln (20,000) ktlo sade yağı kapa· • 2' lacuktır . ilk k e§Lde 1 Eylul 9J8 dedzr. ~ 

lı zarfla eksiltmeye koomuı!ur . lhaleııt 2 8 938 salı günü ~.. .. .. j .... ~ l-...... J. ........ -..-- ._ ._ ._ J. ._ ~ .... 'j. "j.ia 
saat 11 de kor satın a lma koml~yonunda yapılaca kbr . lif. 1f. 1f. 1f. 1" 1" lif. 1f. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır . 

Tal lplerln ihaleden bir saat evveline kadar teklıf mek • 
tuplarını komisyona vermeleri 

4 - 1- 23) 

Sahibi ve BaımuharrJ rı : Balıkesir Mebusu f 1. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT 8İa...'AL 


