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lngiltere, Yeni Çin Hü· Halepte 
Kaçak silah ya~aland1. 

Filistin Yahudileri 
Matem içinde ... 

kfımetlerini Tanımıyor. Beyrut, 30 (Radyo) - Ha· 
lepte, memnu silahlar tutul· 
mu,tur Burada, on bet ki 
ti yakalırnmııtar. 

Bir Yahudi genci idam edıldi, hadiseler çıkması 
ihtimıf ine karsı zabıta ~uvvetleri tı~viye edildi. Japon Kabinesi Milli Selerberlık Esasını Ka

bul Etti. Japon Harp Gemileri Anay Adası 
Sularında Toplanıyor •• 

Bugün limanımıza gelen 
M"aajeri kumpanyasına men· 
ıup Maryetpaıa vapurunda 
da bir çok aılihlar bulun 
muı ve muıadere edilmlttlr. 

Kudilı. 30 (Radyo) - Bir 
Araba öldürdOiü lçln idama 
mahkum cdılen Ben Jozef 
adındaki Yahudi ıencl, affı 
hakkında avukatı tarafından 

yapılan son bir teıebbüıe ral· 
men ıaat oobtrde Akki.da 
idam edılmiıttr. 

el Yahudidir. 
Buıüokü nümaylıler neti· 

ceılnde ilç pollı ölmüı ve 22 
• Arap, her ıhtımale karıı 

Londra, 30 ( Radyo ) -

Avam Kamara1anın bugünkü 

lçtlmaında Adamıon bir tftk· 

rlr vermlf ve Japonların 

Çıode teılı ettikleri yeni 

Çın bOlulmetlerlnln lnıılte 
rece taadik edtltp edilmlye 

ceilnt ıormuıtur. 

Hariciye nazaretl m\lete· 

ıarlarmdan Bulter, eaylavm 

takrırloe cevap vermlt ve 

bu hOkdmetlerln tasdik ed 

tlmlyecejtnl ıöylemtıtır. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Ja. 

pon donanma11, An yan 

önünde toplanmağa batla· 

mııtır. Bu toplantıdan ıon -

ra Anyan ada11nın tıgal olu

nacağından endııe ediliyor. 

Japonlar, Anay ada11na 

uker çıkarmıılardır. 

latanbul, 30 - Japonya 

kablneal, milli ıeferberlık 

etatıoı kabul etmtıttr Harp 

levazımı artmlncalc, mun· 

tazam mühimmat yetiıtırlle

cektlr. 

Mühimmat f abrikalarınan 

Zeytinyağlar1n 
Tesbi E 

Evsafı 
i 1 d i .. 

Piyasaya Karışık Ve Hileli Yag 
Sürülmesine Mani Olunacak. 

Ankara, ( Huıuıi ) l&ctıut Vekaleti zeytinyağların 
karıtlk ve hıleh bir f kilde plyauya sürülerek halkın mu· 
tazarru olıı ame&ı ve aaf. temlz '.L )'r il}'P g lrnlt nm en 

temin makHdtle zeytinyağ tüccarlarının '>azılarını Anka· 

raya davet etmlftir. 
Yapılan toplanularda alakadarların bu husuıtakt fikirle· 

rl ahnmııtır 
Buna göre hazırlanan nizamname projesinin cıaeları ıu 

dur: 
Nizamname projealnln ba 

ıında zeytinyağının tarifi 

yapılmaktadır Nızamname 

projeıloe göre zeytinden el 

de edilen ve dlğef nebatı 

veaalr yağlarla karıımamıı 

olan yağlara zeytinyağı de 
nilmektedlr. (yt kema'e gel-

cntı ıajlam, taze zeytinler 
den elde edilen ve taslrler· 

den ı o n r a h 1 ç b 1 r 

kimyevi muameleye tabı tu 

lulmamıt olanlara tabii zey 

tlnyağı, zeytinden gayri 

Yallı tohum çekirdek ve 

tneyvelerden elde edilen 
Yatlara nebati yağlar, zeytin 

küspesinden yıkanma veya 
clutrakılyon ıuretlyle elde 

edılen yajla·r pirina yağı 
tkııme, çürüme, lı, k6f1eo 

lne ve kurtlanma vesaire 
Rlbi nahoı kokular veren 
Yağlara yabancı kokular 
denecektır. 

Nizamname projesine gö 
te lcı11mlara ayrılan zeylin 

Ytilarmdan asidi azami 
)Gı:de 0, 7 bulunan yağlara 

•G~me, azami aııldi yüzd" 
1.5 olan yağlara ekstra, 
tr, , azami uidl yüzde 1,5 
' 2,5 olan yağlara ekıtra, 

'a:aaıı asıdl yüzde 2 3-3,5 
<>lan yatlara yemeklik, aza. 

'-al aaldı 3,5 4,5 olan yağ 
ı,,, ııra yemeklik, aza-

lllal aıldl G,2 olan ıaJlara 

ıafi Rafına, azami asidi yüz 
de 1 olan yağlara Rafina ya-

i• denilecektir. Proje aanayl· 
de kullanılan yağlar Lam· 

pant, cam Lampant, endüst· 
rıyel zeytınyaiı, pirıua yail 

olarak dört kıama ayrılmak· 
tadır. Bu yajlar dııında ka 

lan yailar zeytin] ağı dl) e 
satılamayacaktır. 

Fabrika, taslrha11e veva 
zeyUnlık ıahiplert zeytlnya 

Aını 1atıoa arzederken zey 
Unyağman t •plnl, aııdın aı. 

gaıi, azami mtkdarını, men· 
ıeinı tıcaıi faturalarda ve 

Hhf ve tasarruf 11bat ~den 
dığer veııkalarda göstermek 

mecburıyetınde olacllklardır 

Toptan ve perakendeci · 
ler, fabrika, taslrhane ve 
müstahaıller veya ikinci el · 
lerden aldıkları zeytinyai· 
larıoı kap değlftirmek eu 

retıyle satııa aı zederlerae 
meıuliyet kendılerlne atd 

olarak gene . bu tartlara 
uyacaklardır. Kabın üzerin
deki vasıflardan aayri va
sıflı:ıırda zeytinyağı satııa çı 

karanlar ceza göreceklerdır. 
Perakende satanlar aldık· 

ları zeytlnyafınıo kabının 

üzerindeki vasıfları herlteıln 

göreceğl ıekllcic ilin edecek 
lerdir, 

Fabrilrnlnr ve "toptan aa· 
tacılar bu nizamnameye uy 
arak aatıı yapacaklardır 

çalıımasını hükumet idare 

edecek, vatandaıa vszlfe ve 
meıuliyetlnl bi1dırt:cektlr 

Sanat okulları hüktlme 
Un izini olmadan baıka yer 

lerde çahıamıyacak müte 
hıusıs maktotıt ve teknlı · 

yenlerin huıuıi defteri tutu· 
lacak, milteha1111 amele 

miktarı artırılacaktır Bura. 
lara geçirilecek ziraat ve 

ba 1 ık sanayii tıçtlerlnln yer · 
lerl gönüllüler ve ııterde 

makine kullanılması ile dol· 
durulacaktır. 

Tokyoda 
- ~ 

Binlerce ev sul r altm~a 
~ald1. 

---·--..-
Çekoslovakya
da Sokol Bay· 

ramı. 

Prağ, 30 (Radyo) - Sokol 
b yramı devam etmektedir. 

Bugün; Soko\ teıkılltma da
hil yetmit bin genç. Cum 
hurrelıl Edvar Benul ziya· 
ret etmtıUr 

Benee, gençlerin tezahü 
rahndan memnuniyetini be 
yanla kendilerini balkondan 
selamlamııtır. 

Sokol teıkllltına dahil 
1 gençlerden altmıılbbln kiti, 

önQoıüzdeki pazar günü nO 
maylı yapacaklardır. 

Lübnan 
Tokyo. 3o (Radyo) - on Cumhurreisi 

senedenberi görülmcmit nıüt·j 
hiş yağmurlnr vüzünclen , • Pariste. 
htr eh' tındaki nch rler k . Morsilya, 30 (Radyo) -
k ... .,.., :.; ii:. hı n. "'" #.." Jl: A;a hnnn Cun hurrelııi E 1 
mııtır . Taşkın, b ı r 1felAket Ede, buguu buraya gernn~ 
halt ol almıı su nltında l<a ve ref im tinde Yfl veri oldu-
l en bfnf\larda tahliye ame ğu hald~ otomobille Parlıe 
liye ine haılanmııtır. Hoğu müteveccihen hareket eyle 

!anlar çoktur. mfııtr . 

Avusturyanı 1 hakı -
a o .ra Almanya .. 

------
Almanyamn askeri uvvBltle van~at men~alau ~ugün 

ehemmiyetli surette srtmtş ~ulunmaktı~ır. 
Berlln, -
Almanya Avusturyayı il 

hak etlikten sonra nüfu&u 
6,760,0UO faztnlaımııtır Bu· 
nun 1,100,000 oı 20 ıla40 
yaı aresında oldu~uua göre 
orduıuna harp zamanında 
bu mıktar da &sker ıltıhak 
edecek demektir 

Almaoyanın dığer kazan 
cı da paradır Alman milli 
bankaıında 17 milyon eekt 
Amerikan a1tun doları mik· 
tarında para olduğu halde, 
bugün Avusturya milli ban 
kaımdan Almanyaya 27 mil · 
yon altun dolar geçmlıttr. 

• 
1 Almar 

Vapuru litvanyaltların ta
arruzuna uğrad1. 

Konov, .:30 (Radyo ) 
Daoçikten hareket ederek 
Klapdaya giden bir Alman 
vapuru, Lltvanyalıların l ar
ruzuoa uğramıı ve yolcular, 
h.l. lumlarla 11latıldıktan son· 
ro, tahkir edtlmlttlr. Bu il 
rada nrbede çıkmıı1 bir kiti 
ölmüı ve elli kiti yaralan 
mııtır. Arbede, iki saat sür. 
müıtür 

Bütün Yahudiler, havra· 
larda toplanarak dini ayin 
ler yapmıılar, greve devam 
kararı vermlılerdlr . İdam 

• haberi, Telavıvde a1abtyetle 
karıılanmııtır. Yahudiler, 
kendi mahallelerindeki ıo 

kaklarda büyük kalabahk
lar halinde nümaylı yap 
mıılardır. 

Yeni hi.dlıeler çıkmatı 

muhtemel olduiundan hü -
kumet, zabıta kuvvetlerini 
takviye etmtıUr. 

Aıılan Yahudi genci, mi· 
ladan 70 ncl yıhndanberl 
Flltıtinde idam olunan lkin · 

zabıta nezaretine alınmııtır. 
K.udüıle Tela vlvdeki Ya· 

hudi teıkılahnın teıvlklle 

Yahudiler, evlerine siyah 
matem bayrakları çekmlı 

!erdir. 
KudDı, 30 ( Radyo ) -

Nümayfı yapan Y ahudller, 
zabıta tarafından sopalarla 
takip edılmlıttr. 

Nümaylfçllertn aıtıkları ıi
yah bayraklar, zabıtaca in· 
dlrllmlı ite de, Yayudıler 

tarafından tekrar aaıldıian
dan, 1abah 1aat altıya ka. 
dar devam etmek Qzere ör· 
fi idare illn edllmtıttr-

Aıılan Y ah udinin, müıta

kll Yal udi devleti teılı et· 
mek iıtlyen partinin fedai· 
lerinden olduğu anlaıılmııtır. 

F rankistler Bombardı
mana Devam Edecek. 

-------------------
v linsiya ün rsniden tayare ~ücumuna uğrad1. Limın-

unkt Oll ıapur ı httAf U .. f 8dl. 
. Parlı, 30 (Radyo) - lkı ı ..... ,.~.. ICuvvetlerlmlz Artana 
loglllz torpltoıu, Mayorka ve bu kaıaoa ... _ 1 

-~·•ıoa 

adasına gitmek üzere hare· dolru ilerlemektedir. 
ket etmtıttr. Saragoı, 30 (AA.)- Ha· 

İngilterenio Burıoı mü· vas Ajanaının muhabiri btl-
me11llt Rober Okıton Lond· diriyor: 
raya hareket etmiıtir. Mü· General Aranda ve Gar· 
me11tl lngillz vapurlarının ela Vallno kumandasındaki 
uğradıkl rı tecavüzün ıebep· kuvvetlerin pazartetl gGnü 
lerl hakkında General Fran öğleden ıonra birdenbire 
konun cevabi nota11nı hamil Oodabechl mıntakallnda 
bulunmaktadır. müıtereken baıladıkları ta-

Son haberlere göre; Gene· arruz dün ıabah bütün kuv· 
ral Fraoko, ıllih11z ıeferler· veliyle devam etmlıllr Ak. 
le lıpanya sularında seyrlıe. ıama doiru f ranko kuv· 

fer eden ıüpheh vapurları vetlerl Valin o ordusu cep· 
bombardıman etmekten vaz· hesinin cenubuna doğru hü· 
ıeçmlyecekUr. kömetcller için pek çok teh · 

Valanatya, 30 (Radyo) - ilkeli bir ıekllde 1arkmıılar· 
Frankiıller, bu ıün de Va- dır. frankiıtler Artana cl-
linıtya limanını bombardı varına kadar llerlemiılerdlr. 
mao etmlıler ve dört vapu Parlıı, 30 (Radyo) - Ali· 
ra bombalar atmıılardır. kanta limanı dün aektz hal-

Salamanka, 30 (A.A.) - yan tayareıt tarafından bom· 
Umumi kararıah tebliğ edı- bardıman edllmlttir. 
yor: Tayareler yüz tahrip ve 

Kaıtellon cephealnde Rl- yirmi yangın bomba11 al · 
beıalbeı mıntakaıından Ara mıı1ardır. 
ya kaaabaaiyle bu kuabanın Atılan bombalardan mü· 

ıarbıodakl yaylayı geride him haaaral olmuıtur. 
bırakan kıtaatımız Rtbeıal· 

bes Argellte yolunu lıgal et· Almanyanın bu ve dtğer 
varidat menbaları da Avus· 
turyamn ilhnkı ile fU nlı 
bette fazlalaımııtır: Tür kiye-İngiltere Yunan 

OonanmaS1 Maltayı 
gidece~. li A laş asının Si

ya i. Manası .. 

Nüfusu yüzde l O, erazl 
yüzde 18, demlryolu yüzde 
12, ahun ıtoku yüzde 159, 
fDrnp lııtthsalatı yüzde 3, 
font lstlhaalatı yüzde 3, çe 
lik yüzde. 3 lığnlt yüzde 2, 
Almanya esl<iden hiç demir 
latıhsal etmezken bugün ee
oede 1.900.000 ton lıtıhııal 

edecektir. 

--- ----

Atlna, 30 (Radyo) - Yu· 
nan donanması lnılltz do· 
nanmaatoı ziyaret etmek 
üzere yarın Maltaya gide· 
cek ·ve orada dlıt aüo ka-

« Son senelerde ingııtere ile Türkiye arasında iktisadi ve 
siy ast sahadaki münasebetler bariz bir şekilde dOzelmiştlr ,» 

(Y azııı lktnct S.,f ada ) 1 lacaktar. 



SAYFA : 2 

.. 
Türkiye - Ingiltere 

Mali Anlaşm sı ın Si
" yası M anası .. 

« Son sanılerde Jngiltere lıB Türkiye arasında iktisaôi H 
siyasi sahadaki münasebetler bariz bir şe~ilda düzelmiştir.» 

W. N. Emanuel The Spe terenin birinci .aftan üçün· 
ctatordan: cü safa düımeslne ve Türkl · 

" Türkfyeye Jnglltere tara · yenin harpten sonraki ge 
fıodan açılan on milyonluk nit imar proğramanda 

kredi ıadece malı bakımdan yabancl m ü ş a v i r 1 e · 
ehemmiyeti haiz olmaktan çok rln ve bllha11a Alman ve lı 

daha kıymetli bir harekettir. kandlnavyah müteha1111larm 
Bu kredi bir çok ıiyaai ma · tercih edilmesine hayret edtl-
nilar taııyan btr ekonomi memelidir Fakat son sene · 
muamelesidir. Eevvelemlrde lerde loglltere tle Türkiye 
Almanların muntaaam bir ti · araıında gerek siyasi, gerek · 
cari teve11ü tle cenubu ıar- ıe iktisadi aahada nıünue 
ki Avrupasına hakim olmak betler bariz bir ıekllde dü · 
teıebbüılerlne mani olan bir zelmlıttr . Babt-tlıtan hadise · 
harekettir. 1936 ıeneıl nıha· si fngıltere ile Türkiyeyi ha· 
yetine kadar Balkan devlet· yrete ıayan Lir ıektlde bir· 
lerl Almanyaya borçlu vazı. birine yaklaıtır mıt ve 1936 
7eUndeo çıkarak Almanyanm da Türkiye Boğıızlerm yeni 
alacaklıları anasına gfrmtıler· den tahkimi ta leblode bulun 
dır ve Almaoyanın ecnebi duiu uman İngiltere 
döylzlne sahip olamamak nin bu meıeledekl reak· 
7üz\inden bu borçlarını ılyonu • ıaıılacak derece· 
ödeyememesi bü1ük mlk· de yumuıak ve hafif ola. 
darda doomuı kredilerin te rak tecelli etmiıUr. Montrö 
raküm6ne ıebep olmuıtur. konferanımdaki İngiliz de· 
Almao1adan alacağı olan legeleri gördüler kı, artık 
devletler, açtıkları kredıle modası geçmlı olan Lozan 
rln büıbütün kaybolmasmın konferanıınm kayltları üze· 
öniine geçmek arzuaıle Al- rlnde tarar etmek lnglltere 
man mamulatı ve bilha11a için terki Akdenlzde doıtlu 
ılllh tthalitı yapmak mec · iuna mahtaç olduğu bir 
burlyetlnde kalıyorlar Bal müttefıkln itimadını kaybet 
kan de 9 Jet14'rl içinde bılhaa mek ve bu dostluğu feda 
sa Türkiye yüyük bir dev etmek olacaktı İtalya, ma 
lete bailanmaktan içtinap nldar telakki edilecek ıure 
etmlı ve etmektedir; fakat te, Montrö muahedesini im 
buna raimen Türkiye bile za etmekten lstiokif etti -
ıllib mühtmmat, demlryolu bununla heraber son lıalyan -
malzemeıl ve ıeml ılpariıle- lnglllz muahedesi dolayı 
rlnln çoğunu Almauyadan ıiyle ltalya bu muahedeye 
temin etmek zaruretinde ittlrakl kabul etmlttlr ve 

kalmııtar. Tnrkiyeoto lnatl ~:;ı~d"iiı ~ski "~~~h;l:r ı:;i~: 
tere lle yapm1

• """"
10 

yeni .... eoln röıterdıft yolu takt 
anlaıma, Tiirklyeoln dink• ben Jtalyaya karıı ıankıl · 

h lr 
• oır lğer 

'
af are ,..u- ı · b 

. , .... aevlete hf11e ayır. yon er tatbikine ve u tıte 
mıı ofmaılyie bundan ev· açık bir ıadakatle hareket 
velkt tarzı bir dereceye ka· etmealne ıebep olmuıtur. 

dar bozmuı oluyor. lngll· Türkiyeyi Alman takas 
tere hükumeti, İngiliz ilmao (Sonu üçüncü ıayf11da) 
münasebetlerini düzeltmek 
buıuıunda ne derece sami

mi arzular beslerse beılestn 
Almanyanın yeniden cao
lanmıı olan "Şarka hulul. 
poltukaıanın taııdığı mani· 
ları müdrtktJr. Eıkl Berlln 
Belgrad demfryolu projeıl 
timdi Af gantıtana da mu•ak 
kat bir kolu olmak üzere 
Türkiye ve lran üzerinden 
geçecek bir Alman hava 
hattı ıellfnde canlanmıı 
bulunuyor ve Bofazların ıar· 
kında kalan ve günden gii 

ne ıüratle tnktıaf eden dl 
yarlarda çahı~n Alman mü 
heodlılerioln ve tekniılyen· 
lerlnln adedi hayret edilecek 
derecede çoğalmııtır. 

Saniyen Londrada yapılan 
yeni anlaıma mütarakeden 

ıoora maatee11üf ıenelerce ger· 
aın bir vaziyet taıımıı olan 
lngiltz · Türk münasebetlerin· 
de baylrlı bir aalih yolu 
açmııtır. Loyd Corç hüku 
metl lıtanbuldakl ıultanı ve 
Kemalııtlere kartı harp açan 
fıttli kuYvetlertnl tutmakla 
büyük bir hata iılemfftl. 
1922 de Çanakkale krtzt 
bat ıöıterdlil zaman yeni 
bir İngiltere Türkiye harbi 
nln zoklukla önüne geçilebi
lirdi Binaenaleyh bu hidl· 
ıeler üzerine Türktyenfn 
mOıterllerf lletealnde lnıll-

r-----------~ Türkiye Ve 1 
1 1 
ı Yabancı Gazeteler ı .. ____________ ,ıj 

Yahudi deıleti teş~if i va 
Türkiye, 

"Pravda., -Belgrad,gazete
si Fıliıtınde bir Yahudi dev
leti teıktli hakkında yazdığı 
bir makalede FHiıtfni taksi
me memur olan komlsyo. 
nun büyük bir ıayretle ça
lıımakta olduğunu ıou plin 
ların tanısam edlldtğloi ya & 

dıktan ıonra btr Y ahudı dev· 
leli teıkılt meıeleıl muvace 
heıtnde Türklyenln vaziyeti · 
ne dönerek diyor ki: 

" . . Fıliıtlnln y..,nıden tak· 
ıfml ile meıgul bulunan ko · 
milyonun mesaisi Türkıyede 
azami dikkatle takip olun· 
maktadır. Ankarad,., 20 se 
nedenberl Yahudılert de, !n · 
ııltEleri de, Türkiyeyi de 
mütevallyen rahats ı z etmlt 
olan bu meselenin bu 11ene 
ıulh yollle ve bJrblrlle çar 
pııan her iki tarafı menı 

nun eder.ek tarzda halledı · 
leceğl zannolunmaktadır. 

Aynı zamanda Suriye ve 
Lübnanda dahi bazı dejııtk. 
lıkler olma11na intizar edil 
mektedır. Harpten evvelki 

TOTKDILI 1 TEMMUZ 1931 

HİR HABERLERİ 1 ; 
Belediye Reisinin Beyanatı: 17 Yaşındaki Çobanın 

işlediği Cinayet.. Bele iye, i tih bat Ha
zır ıkl r1 a Başladı .. -----

Yapılan Tahkikata Nazaran 

Kır ~ekçilerinin ücıetlerf: Şehirin imar işleri - ~ay 
deresi kanalizasyonu ve za~ire pazan ... 

Vahanın Kazaen Vukua Gel
diği Anlaşılmaktadır .. 

cı yl kurcalamıı. lımallln de 
bakmak latemeıl üzerine 
ona da vermııttr. Bır müd 
det ıonra tabanculnı ıerl 
alan Numan tekrar kurca· 
larken tabanca birdenbire 
alet almıı ve çıkan kurıuo· 
lardao biri lımaall baıındaa 
ağır yaralamııhr. Numan, 
lımatlfn kanlar içinde yere 
düıtüfünü görünce ağla · 

mata baılamııtır. Yakanın 

olduğu eanada yakın bir 
yerde bulunan Huan adın · 

da dlier bir çoban da 
vakayı bu ıektlde anlatmak
tadır 

Kır bekçileri hakkında Da 
biliye Vekaletinin belediye· 
lere bir tamim gönderd iğini 

bir müddet evvel yazmıı

tık 

Bu defa ıehrlmlz Beledi · 
yeıfne de tebliğ edilen bu ta 
mim hakkında Belediye Reiıl 
B. Naci Kodanaz, gazetemi 
ze ıu izahata vermlıttr: 

" -Dahiliye Vekaleti , ge
çen sene vilayet vasıtutle 

belediyeye göoderdığı bir 
emirde "belediye vergi ve 
reımllerl kanununun 43 ncü 
maddeılne tevfikan Balıke 

ı lr, Bığadıç, Erdek ve Ayva· 
lık belediye meclıılerlnce 

ahnmaaına karar verilen ve 
Umumi Mecltı tarafından taı
dlk edilen meuuatı koruma 
ücretinin kemaken istif llaına 
devam olunmasını,, muvaflk 
iÖrdüiünü bıldirmfttl · 

Bu .lef a gelen emirde de 
•• 1580 ıayılı belediye kanu
nuna göre araziyi haaard.an 
mu haf aza vazifesi için be · 
ledlye hududu dahilindeki 
kır bekçileri ücretlerinin b 
ledtye bütcelerlnden t~svl 

yesl bildtrılmekle ve 1330 
•••• 1. 1. t • · • ' '"''• •auuıuv 

nun 5 ncl maddetl hül< mü 
belediye hudutları haricinde 
cartdlr .. Denilmektedir. 

B. Naci Kodanaz , Beledi 
yenin bu huıuıta takip et 

güzel ve bugün oldukça in · 
klıaf etmfı bir halde bulu 
nan yerleri hali unutmamıt 
olan Türkiye bu sahada da · 
hi ortaya çıkmıı bulunma · 
ktadar. Modern Türkiye Arap· 
lan hegemonyası altlna al 
malt gayeıinl takip etmekte 
deilldır; fakat umumi harp · 
ten ıonra bu havalıde vukua 
gelen değ rıtklikler yüzün 
den Y akınıarktakl zengin 
petrol kaynaklarına giden 
yolları terk etmek mecburi -
yetinde kalmıı olmaktan mü
tee11irdır 

B. Naci Kodanaz 
tlğl ıeklt de ıu ıekllde izah 
etmtıtfr: 

"-Eıaaen 1580 sa yılı ka· 
nun hükmüne göre ve ka 
nunun merlyete glrdtil tarfh
tenberl 8eledlyemlz hududu 
de htllndelıf klr bekçileri be · 
ledlye bütceılnden ücret al 
makta ve kır bekçileri ka· 
nununun beılncl maddesinin 
hükmü tatbik edilmemektedir. 
Bu vaziyete göre yukarıda 
iılmlerlnl ıöyledlğlm beledi· 

Dünkü ıayımızda Uçpmar 
köyünde iki kardet çocuğu 

olan iki küçük çobandan Nu· 
man adındaklnln İımalH 
tabanca tle baııoden 

yaraladığım ve yaralının haa
tahaoeye getirilirken yolda 
öldüğünü yazmııtık. 

Bu dna yete ald tahkikat 
müddeiumumilik ve jandar 

ma tarafından devam etmek
tedir, Kaza Jandarma Ku· 
mandana 8 . Tahıin Ülkünün 
yaphiı tahkikata nazaran, 
vakamn cereyan ıekll ıöy . 

ledtr: 

Numan ile İımallln ara 
ıında böyle kanlı bir vaka 
ya ıebebiyet verecek bir ger 
glnlık bulunmadığı gibi, 
herhangi bir hadise de geç· 
memtıtlr 

Numao; yeni aldığı tebaa· 

yeler gibi belediyemiz de vı PoLı·s Olmak 
liyet makamınca tasdık edl 
len bütceden vekaletin emri • l 
mucibince . kır bekçilerinin lstiyen erin 
ücretlerini teıvtye etmekte İmtihanı. 
dlr . .. 

Beledıye Reisi ıu günler · Emniyet kadrosuna bu 
de ıehlrln imarı bakımından ıene yeniden birçok pollı 
cok mühim ola n Aoatana "lan•••lat .... 
lar caddeıloln genlıletılmeıi Dün Emniyette Müdür B. 
itleri üzerinde de bilhuıa Sait Ôzıürün rlyaıetındeki 
demittlr k i : bir komlıyon, Yiliyet dahi 

" - Tıcaret Odasının llnden poliıltfe müracaat 
bulunduğu adanın , kaldırıl eden 21 ktıtoln imtihanları 
maaile tesviyeıl ikmal edıl . nı yapmııtar. 

mittir. Burası parke taıı ıle Öğleden eYvel yazı:ı, öğ 
döıenmekte ve meydana leden ıonra da ıözlü olarak 
l 1ive edllmektedır . yapılan imtihanların ıualle 

Caddenin diğer kmmları rl Emniyet Um\.lm Müdürlü · 
üzerinde de beı dükkan daha ğünce göoderılmtıttr 
lıtımlik ediJerek yıktıralma · Muvaffak olanlar komlı· 
ğa baılanmııtır. yon tarafından tefrik edi· 

lecek ve imtihan evrakı Memleketin diğer imar it 
Umum Müdürlüie gönderi · lerlnden olan Çay dereıl lecektır 

Tahkikat ıtmdıkı halde 
hidlıenln bir kaza eseri ol 
dufuou ıöatermektedlr. 

17 Yaılarıoda bulunan Nu· 
man tahkikat evraktle bir
likte dün müddelumumlllie 
verJlmlıtır. 

Altan Davası 
Sona Erdi. 

Merkeze bailı Kırmlzılar 

köyünden Yakup kızı Akıle 

adında bir kadının al

tınlarını çalmaktan ıuçlu ola

rak mahkemeye verilen bu 

köyden Süleyman oğlu Hü· 

ıeyin hakkındaki muhakeme · 

ye dün ağar cezada deTam 

edllmıı, mahkeme; Hüıeylnln 

hırsızlığını sabit ııörmedl

iloden beraahna karar ver· 

mittir. 

l ISTANIUl RADYOSU 1 

1 Temmuz 1338 Cuma kanalizasyonu lnıaah ıüratle Kazananlar tayin edılecek 
tlerlemektedir. Öğle neırtyatı: 

leri poliı kadrosunda bir se 30 l 
Zahire pazarmdakf inıaat f 2 : Pli.k a Türk muıl-ne vazife görecek:er, ondan 

da ikmal edilmtıtır l siki. 12.50: Havadlı. 13.05: 
ıonra da po tı mektebine 

Bu haftadan itibaren sa• almacaklardır. Pıikla T<irk muılldıl. 13.30: 
tıılar , belediyenin kontrolü ~ Muhteltf plak neırlyalı. 
altında bu pazar yerinde Ser"o~ıuL Akıam neırtyatı: 
yapılacaktır. il y 1 

18.30: Konferanı Kabotaj Zehtre pazarına tlive edl· Şevket oflu Bahri adın 
len dükkanların inıaah da biri ıerhoı olarak bayramı: l 2 ncl yıldönümü, 

Bugünkü modern ve mü 
terakki Türkiye Cumhuriyeti 
Fransa ve Büyük Brltanya 
ıle gayet sıkı müoaaebetlerde 
bulunmaktadır. Bunun için 
bizzat Türkiye müıtakll Ya 

, devam etmektedir, bir aya Dinkçiler mahallesinde latanbul Deniz Ticaret Mü· 

hudı devleti teıkıl o lunmaaı 
nı tacil etmektedir. Lübnan 
uzun zamandaoberl Franıa 
de ııkı mün ıebetlerde bu 
lunduğundan, Y ahudıler da 
hi :nılltere ile buna benzer 
münasebetler idame ettlain · 
den bir Türk Lübnan · Y ohu 
dl ıttlfakı akdetmek Türkiye 
için daht muvafık bfrıey 
olur Bu blok istikbalde Ak 
denizin bütün ıuk sahille 
rJne hakim olabıUr. 

Flliıtlndekl Yahudıler bu 
ittifakın kdı f ıkrlnl bQyük 
bir meıerrelle karıılamakta · 
dırlar. Haber alındığma ıöre 
bu an kaatla ııalAhtyettar 
Tihk ve Yahudi politik me
hafılleri araıında müzakere 
ler cereyan etmektedir ,, 

kadar bunlar da ikmal olu genel evlerdeki kadınlara dürü Müf td Necdet tarafın· 
nacaktır . sarkıotahk ettlğt lddtaatle ya- dan. ı9: Plakla danı muıl 

Şehlrln muhteltf yerlerinde kalanmııtır. klıl J 9 15: Konf eranı: AU .. 
ki bozuk kaldmmlar da 9J8 K f • ı Kim il Akyüz (Çocuk terbi 
yılı bütcesl proğramına göre 0Z8 181 iri yeıt) . J 9.55: Borsa haber 

yaptırılmağa baılanılmııtar. ,, Bursada dünkü koza sa · lerl 20: Saat ayarı: Gren· 
B Naci Kodanaz; arkada- 1 i 60 77 85 k -

hf ar uruı uze viç rasathanesinden naklen, tımızın, önGmüzdekt eylul rlnden yapılmıthr 20 02 M '- d l 
ayında baılıyacak olan be· ı--------------ı · : üzeyyen ve ar11a aı arı 
lediye seçimi tçla yapılan edeceğiz. Bu cedveller bir haf. taraf andan Türk muıikfıl ve 
hazırl ı kların neler olduiuna ta lçlndt" alle refıl tarafından halk ıarkıları, 20.45: Hava 
dair ıorduğu ıuale de ıu ce doldurularak belediyeye Ve· raporu 20 48: Ômer Riza 
vahı vermtıttr: rilecektır, buna nazaran tarafıodan Arapça söylev. 

" - Müddeti biten beledi defterler tanzim edi lecek 21: Muzaffer İlk ar ve arka 
ye ıeçlml eylul ayında baı Ur. daıları tarafından Türk mu 
lıyacaktır . Bu uıul birçok vatan · ılktıl ve halk ıarkıları 

Bunun için Ankara ve lı . daılMm ııtmlerfoln yazılma· 21 45: Orkestra. 22 15: 
tar. bul beledlyelerlnln tatbık ması veyahut kayıd edilme Ajanı haberleri. 22.30: 
ettiği uıulü biz de tatbik et mcıt mahzurlyetlnt ortadan Plakla •ololar, opera ye 
mek üzere icap eden beyan kaldlfacaktar. Bunun için icap operet parçaları. 22.SO· 
nameleri tab ettlrmel leyiz. eden tl'rtlbat almmakta \'e Son haberler ve erteıl ıO 

Buoları bGtftn evlere tevzi haz1rhlclar yapılmaktadır • nln proiramı. 



1 TEMMUZ 1111 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Ayrılmanın Hitamında Verile
cek Hüküm. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paulı 

87-
Bundan evvelki 139 ncu · 

madde aynlağa bir seneden 
aç •.neye kadar bir müddet 
tayini ile hüküm edllmealnl 
Ye btr ıene tle üç ıene ara· 
ıındakl miktarın tayini 
huıuıunu da hakime terket -
mitti 

Bu müddeti muayyen zar 
f1nda yekdlierl ıle barııma· . 
11111 olan karı ve lı oca hak· 
kında yapılacak muameleyi 
ıöateren 140 ncı madde va· 
zolunmuıtur. 

Bu madde (ayrılık hük
münde muayyen müddetin 
-hitamında bu hOkme e11111 
olan hi.dlıeler münhaaıran 
talibin aleyhine bulunmadık 
ça karı ve kocadan yalnız bl 
rlıl tarafından talep edllmıı 
olıa bile boıanmaia hükme 
dillr . Bununla beraber dt. 
ier taraf müıterek hayata 
avdıtten imtına ederse ay
rılak hükmOne eNı olan 
hidlHler münhasıran talip 
aleyhine olsa bile yine bo
ıanmaya hükmolunur Hü 
küm arrahk da n11nın mu
hakemesi e1na1mda tabak· 
kuk eden ve ayrıhktan sonra 
hadlı olan ahval nazara 
alınmak ıuretl tle verilir). 

Üç fıkrayı ihtiva eden ıu 
lbarel kanunıyeden aldıjı · 
•uz ilhama nazaran ayrılık 

IDüddetınfn hitamında boıan 

illa davası ikamesine ıalihl 
Jettar olan tarafı tefrik ede· 
llın: Ayrılık lcararındeı ıeb 
keden muameleye ıöre kı 
babat ya ·kocada veya karı 
da vaki veJahut her tklıl de 
lcabahatlt bulunmuı olabilir. 
Bunu birer misal tle nazarı 
nazda canlandırayım: 

Kocanın luıkançlıjını mu· 
cip olacak derecede karının 
•era,eat ta •ar •e hareketi üze 
rıne ko..:a lcarıyı tahkir ve 
Ja hayatına kasd ve pek fe 
Da muamelede bulunmuı 
oluna her tkt taraf da kaba. 
hattı addolunur. 

lkıncl bir mlıal olarak da 
lcoaa m6temadlyen ıece gün· 
düz iti tıretle melOf buluna 
•alc vazlfel zevclyett ifa et 
llleıneılnden müteeHlr olan 
icarı koca11nı terk etmesi ve· 
Ja pek fena muamelede bu. 
hınınaıı ııbı hallerde her 
llıt taraf da kabahatli ol· 
dutu rlbl karının f ıtlı 
Zinada bulundutuna mutta · 
it olan koca karısı ha kluo -
da •eyahut zeycea•nln ba
htına kud ve pek fena 
~Ua111ele yapan koca hak · 
.,"•da karının açmıı olduğu 

0 tanma veJa ayrılık dava
••ada bu suretle kabahat 
'-'Gohaııran btr tarafa aid ve 
~11er taraf da kabahalllzhu-
\lollt,Uır. 

Ahult mezkaireye aaza· 
;•ııa )'a taraflardan vaki ta · 
~p veyahut hlklmln kerı 
f ae.eın aJrthk mOddetl zar 
'bda ıerek m6ıtere 

lcea J e k d 1 t e r 1 n e 
;• ıerek mOnhaııran biri 

1ierıne karıı yapmıı oldu 
i'- efil ve hareklhndan 
''claınet eder 

1 .. ııltı 

rlıl ile evlılik btrllilnlo ida• 
mestnl mümkün ıörmekle 

ayrılıia dair verdiği hüküm 
neticeılnde matlup ve mun· 
tazar berııma . yine ha11l 
olmazıa yukarıdan beri bl 
rer mlıal ıle aerdettıjlm ah · 
Yale binaen boıanma dava 
11nı ikameye ıalihiyettar 

tarafı bulmamız lizıwdır. 

HlkimJn tayJo etUii ayrı 
lık müddetinin hltamında 

karı kocadan biri tarafındaa 
ayrıhiın boıanmaya inlnli· 
bını tıtlyeblltr. Bu suretle 
boıanma davasını, tik önce 
dava açmıı olan taraf iati

yebdecejl ıtbı, tik davada 
miiddelaleyh olan taraf da ay. 
rılak müddetinin hUamında 

boıanma . davasını lıtlyeblltr. 
Yalnız burada calibi dikkat 
bir nokta vardır 

O da mlaallerde arzettlil• 
gibi boıanma sebeplerinde az 
ve çok her iki taraf da ka· 
bahatU oluna kahah"Un az 
ve çokluiuna bakılmayarak 

boıanma dava11 az kaba 
hatli taraftan açılabileceği 

gibi, çok lıı:al:ahatll tıııraftan· 

da ikame olunebtlır Kara ve 
kocadan blrJnln hiçte kaba· 
hatt olmazıa yine miıalde 

ıöıterlldlil .veçhıle karman 
zina etmeel veya ko· 
ca karının hayahna kasd 
ve pek fena muamelede bu. 
lunması eıbı boıanm• se· 
bejtlerlne kabahat tamameD 
bir tarafta olup dljer taraf 
maıum ve btaünah bulun· 
makla tik davayı açmıı ve 
hakim de kabahalllz taraf 
kabahatlt tarafı af ve zam•· 
nın ıeçmeıt ile htdddet ve 
libirarının zail ol•calı ka
nili ile ayrılıfıaa hOkmet
mlt ve blnnetlce muntazar 
ümit t a h a ı ı u 1 etme
m t f o 1 m a k 1 a ikinci 
defa boıanma davaaı yine 
tik davayı açan ve hldlıe· 

de tamamen blgOnah bulu
nan tarafa atd olup boıan· 

muında tamamen kabahat 
il olduiu mukaddema tea · 
yyün eden tarafın ilk önce 
boıanm• veya ayrılma da· 
vası açamıyacatı albl ayrılı 
fa datr verilen müddetin 
hitamından sonra da boıan -
ma dava11 açamaz 

Maddenin birinci fıkraıı 

muktezlyatından olan bu 

kaideyi ikinci fıkra karı 
koca arasındaki hayatın ile 
lebet böyle ayrı yeıamakla 
teırlki hayat çareei temin 
edllemlyeceilnden birinci 
fıkranın kuvvetini iklnct fık· 

ra ıle tadil etmltllr Meeeli 
zina, hayata k"ıt ve pek 
fena muamelede bulunmak 
la tamamen kabahatlı olan 
taraf hiçte kababfth olmayıp 
maıum ve blıünah olan ta -
rafa ayrılık m6ddetl içinde 
barıımalannı ve tekrar 
hayatı müıterekeye av· 
det etmelerini teklif 
ve davet eder. Kabahatılz 
olan taraf da bu davet ve 
milracaalı kabul elmlyerek 
reddetmlt bulunuraa artık 

hldlıede tamamen kabahat
U olaa taraf aa boıanma ela 

TDRKDILI SAYFAı J 

• 
Türkiye - lngiltere Mali Anlaşma-

sının Siyasi Manası .. 
''Son Senelerde lngiltere ile Türkiye Arasında Gerek iktisadi 

Ve Gerelıae Siyasi Sahadaki Münasebetler Bariz Bir 
Ş e k i l d e D ü .z el m i ş t i r •. ,, 

(8aıtaraf ı ikinci ıayflld•) 
ılıtemi içine almak gayre· 
tiyle 1936 yılınm lklncıteı 
rio ayında Doktor Şaht, An · 
karaya göoderlldı. Doktor 
Şaht bir dereceye kadar 
muvaffık oldu, fakat bu 
muvaffakıyet ancak k11men 
temin olunabtlmtıtl; çünkü 
bu ziyaretten bir ay ıonra 

l ürk devlet bankalarından 

biri bir lnıllız flı"ma11 ile üç 
milyon lnglltz liralık bir mu· 
kavele akdetmtıtı. Bu mu 
kavele Türklyeoln ıelecek 

beı ıeneltk plinında mühim 
bir rol oynıyacak olan ka· 
rabOk demir ve çelık fab 
rJkasınıD tnıaatına ald idi 
Eylüt 1936 da ihracat kre
dillerlnl ıarantl depatma
nı, ıtmdtye kadar çok az 
tan1nmıı . fakat tfcard &le-

vası da kabul ve talika hük 
molunur. 

Çünki ikinci fırka ( dlier 
taraf müıterek hayala av 

minin hariciye vekaleti va· 
zlfeaiol gören bu çok lü 
zumlu dairt", Türkiye ile 
bir ticaret ve kllrlng anlaı 
ması yapmak ıuretlyle ıon 

zamanlarda cereyan eden 
muamelelerın zeminini ha · 
zsrlamıı oldu Bir loglliz 
Türk flrketi teeulı etmlt ve 
baılıca limanların tesiı ve 
lnıaea da dahli olmak üzere 
bir çok genlı ölçiide nafıa 
itlerlode kullanılmak üzere 
lnıillz mühencllılert angaje 
edilmlıtlr . Hatta ıeçen ıeae 
haziranda lımet lnönü in 
ıilterede taç alyme mera
ıimlnde bulunduktan ıonra 
avdetinde lnglllz Türk miina· 
aebetlerlntn teyide !üz.um 
ıöıtermiyecek kadar iyi bir 
dereceye varmıı oldujunun 
aılklr bulundufunu bıldırll 

mitti. 

Hem Avrupada, hem Aıya
da topraja ıahip olan Tür· 

detten imtina edene ayrılık 
hükmüne eıu olaa hidlıe 

ler milnhaıJran tahp al~y 
hine olsa blle yine boıanma 
hükmo'uour.) Diyor lıte bu 
suretle ikinci fıkra birinci ı 

kiye çoğratya bakımından 

ziyadeeıyle mühim bir mev 

kide bulunuyor. Trakya üze· 
rlndekl hakimiyeti ile Tür 

kiye Karadeniz ile Akdeniz 
arsındaki hayati irtibatı elin 

fıkrayı kabahatsiz olsa btle 
kabahatli tarafın tekrar ba 
rıııp haJalt müıtereke,e av 
det telrltf ve davetınl red · 
detmeıt ile kabahatli tarafa 
boıanma davası açmaia h•k 
vermek ıureU ile tadil et· 
mittir. 

M a d d e n 1 n üçü.acü 
f ı k r a ı ı n ı da btr az 
inceleyelim: ÜçOncü fıkra 
ıında (hüküm ayrılık dava 
11nın muhakemeel esnasında 
tahakkuk eden ve ayrılıktan 
ıonra hadlı olan ahval na
zara alınmak sureti ile veri · 
lir) denmeılne nazaran ay· 
rılık maddeli zarfında kaba 
batlı olan tarafın ayna ka 
bahatl tekrar veya ona mü· 
muti boıanma sebeplerinden 
olan dıfer btr keb.hatl lr· 
tiklp etmtı olursa boıanma 
h6kmündc! ikinci hadlıentn 

de nazara alınacafı rtbı, ka · 
bahablz tarafın kabahatli ta -
raftan vaki olan barııma tekli 
fJnin lklncl kabahati dolayı 
ılle reddedJlmit olaa bıle 
kabahatli tarafan boıanma 

da •aıı açma11na ve haki
min de boıanmaya hokmet 
me"loe mani teıkıl etmtye
ceğl f akranın mutlalrlyet ifa· 
de eden lbareılnden anlaııl
maktadır Bundan baıka hl 

·kim boıanma için ayraca ıe· 
bep aramağa gitmeyip ay 
rıhkta tahakkuk eden bo. 
ıanma ıebebl üzerine itayı 

bükme mecburdur Yal naz 
bu b6km6n de ayrılık mGd 
deli zarfında tah•ddlı eden 
ahvali de nazara almak na -
faka ve tazminat ve kaba 
hatll tarafa tekrar evlene 
memek için bir müddet ta 
yln etmek ve çocukların 

ana ve babadan hanılılne 

tevdi edllecefl ctbetlerlol te· 
mln etmek ııbı mQteferrl 
huıuHh da tedklk ve boıan· 
m• kararanda taJln eder. 

- SONU VAR 

de bulunduruyor Ye Sovyet 
Ruıyanın arka kapııı olan 

Bojazları elinde tutuyor. 
SovJutt Ruıyanın cenup ta· 

rafındaki sed çok kuvvetli 
dfr; çünkü bir tarafda Tür 
kiye ile Şark pakhnın dijer 
6ç azaaı olan Irak, lran ve 
Afganiıtao, dtğH tanfda da 
eene Tftrklye ile Balkan pak
tının dıter azası olan Ro 
manya, Yuıoılı.vJa ve Yu 
nantıtan var. Hlrbirlerine 
ıaldarmazlak paktları ile 
batlı devletlerin teıkil et 
tikleri bu karantlne kordo· 
ou dOoya tı1lbu için en kıy -
metli lmtldır ve bu muvaf · 
faklyet baıhca Türk dıplo· 
maalıloln eseridir. fakat bu 
ıeddın bir zayıf noktuı 

vardır ki, o da Adalarde · 
ntzl •e Bojazlar geçididir. 
Geçen ,az ltalya tle Sovyet 
Ruıya ara11nda ve Habeı 
krizi eına11nda lnılltere ile 
ltalya ara11nda olduju gibi, 
bu mıntakada zuhur edecek 
herhangi gerılnllk ıark ka 
pılarının bekçisi olan Tür · 
kiye üzerinde tetir icra et 

~------------... 

KI~~,!~!~E 1 
ıv.rAGAZASI 1 
Ana/arta/ur Caddtsindtkl 

1 Kadri Uzkur 1 

1 K1rtasiye Mağazası 1 
1 Bu defa Paıacaml cad 1 

desinde Balıkhanı altın · 

1 
dakl büyük beto• maia 
zaya nakledtlmııtlr. 

1 Arad•iınız her çeııt kır· 

1 
taılye levazımını en .ucuz 1 
ve en iyi ıekılde ( Kıdri 1 
Uzkur Kırtasiye Matazası ) 1 

1 nda bulablllrelnlz. __J 
~------

mekten halt kalamaz. ı 
Türkiyenln Sovyet Rusya 

tle münuebetlerl bir çok 
bakımlardan ehemmiyet 
Ildır. Son zamanlarda 
Türk·,:Sovyet doıtluiunun 

dikkati calip bir ıuretle eev · 
ıemeıt Türklyede blrhayll 
endiıe uyandırdı ÇOnk6 
milli mücadele 11ruında hiç 
bir doıtu olmayan Kemalııt· 
lere Sovyet hükumetinin 
yardımda bulunma11 Üzt'rl · 
ne Türkiye ile Sovyet Ruı-
ya umumi harpten ıonra 

bOtün tarihe m4'1dan oku· 
yarak ııkı bir doıtluk kur 
dular Bu iki devlet arka· 
larında kurulacak bir müı 

takıl Ermenlıtan tehllkulnl 
de kend• aralarında anlat· 
mak ıuretlyle bertaraf elli 
ler Fakat t936 temmuzun
da akdedilen Montrö an'aı 
maundan baılıyarak ıon 

zamanlara kadar devan ede
gelen bir çok hadıaeler uıun 
zamandanberl devam eden 
bu doıtlulıı:ta göze çorpan bir 
ıoiukluk dofurdu. Türkiye 
ntn baılıa doıtlar edlnmeıl ve 
bllhuıa bu doatluklar ara 
11na Sovyet Ruıyanın kom" 
ıuları olan Romanya ve lran 
ıibl memleketlerin Uhaltnl 
Sovyetler hlçde memnunl· 
yetle karıılamıyorlar. Diğer 

taraftan Türkiye; pek tabıi 
olarak keoıJa Ju.•luo11 üze 
rlne konulacak böyle bir in 
hisara harekat ıerbeeUılnl zin 
clrlemeje matuf bir teıeb 
b6ı nazariyle bakıyor. 

lnıtllz Türk münasebetle· · 
rinln barız bir ıekılde lnkl 
ıafı, ıankılyonların sukutun · 
dan sonra TürklJe tle hal ya · 
ara11nda görülen barıı le 
mayiillerl, Türk dlplomaslıl 
nln Balkanlarda gittikçe 
artan f aaltyetl neticesi ola· 
rak 1937 mayuında tik defa 
ol.uak bir Tiirk baıvekllinln, 
eıkl düımanları ve bugOnkü 
doıtları olan Yunanlatanı ve 
Yugoılavyayı ziyareti ve nl 
hayet uzun zamandan beri 
beklenen Şark paktının ge
çen temmuzda imzalanması 
Bütün bunlar Sovyet hüku 
meli tarafından hoınudıuz · 

lukla karıılanmıı ve eıkl 

dostlukta bir nnınh görül
mefe baılamııtır. Her iki 
memleket matbuatı da Türk 
Sovyet münasebetlerini ten 
kide baılamıı ve bu mana 
aebetler, Ankarada dört ıene 
bulunduktan ıon 
ra ıerl çekilen SovJ et elçi· 
ıl yerine bır yeni elçinin ta 
yinlyle de düzeltılememlıttr. 

Bunu müteakip geçen afuı 
tolla So•yet matbuab Tür· 
kiyenln kendi kara suları 

içinde korsau tahtelbahırle· 

rl taraf1ndan tlcartn ıemt

lerlnln b•tırılmall hareketi· 
ne kartı çok UJUtuk dav 
ranmakta olduğundan acı 

acı ıtklyet ettiler Au rıbt 

tenkitler Türkiyeyi zlyadeai 
le gücendirdi, çünkü Türkı 
yenin müe11lr d•nl• ve he· 

va kuvvetleri korsan tekne· 
lerlnln taharrlıl itinde çok 
faal bir rol oynamakta idi. 
(Eıaaen Tiirk ıularında ba· 
tmlan gemiler araıında hiç 
bir Ruı ıemlıl yoktu Bun
lar Karadenlzdekl Ruı lı· 
manlarından gelen İ•panyol 
hükumet gemileri ldı ) 

Fakat Kamil AtatGrk her 
ıeyden evvel Akdentzde vu· 
kubulacak bir menfaat çataı
ma11nda bir veya dtfer ta• 
rafı istilzam etmekten içti· 
nap etmeje çahııyor. Maat. 
tee11üf bu menfaat çatıımaaı 
ıon yapılan lnıllız · halyan 
an 1aımaeına rafmen, bua6n 
dahi vardır. Mtlletler cemi· 
yetinin Hatay meıeleılndekl 
hal tarzına riayet g6ıterll· 

dtfl takdirde Tlrklyenln 
büyük devletlerden htç 
biriyle çahtmHı için 
bir sebep yoktur. Hattl 
Kamilden daha b6yük olan 

Kamlllzmtn bütün davası ve 
polıtikuı sulha lıtlnad eder 

ve dalma ıulhun müdaflldir. 
T6rklye buıOn dahi kendi 

dıthlll imar itine o kadar 
dalmıı bulunuyor ki, bunun 

haricinde hiç bir ıey iıte

mlyor 1923 de l11r et İnönü . 

nOn Türklyeye, dokuz eeae 
harpten sonra zlyadealyle 

muhtaç o1duiu ıulhii Lozan· 
.1. aerefle kazandılı glnden· 

beri Türkiye em ..... •••onal 
münuebetler içi nele her ve· 

çhlle takdire ıayan bir nü
mune olmuıtur. Türkiye 1936 

da milletler cemı1ettnln Mu-
ıul meaeleılnln hal tarzını ka. 
bul etmlf, 1932 de millet· 
ler ceı•lyetlne ılrmfı. 1934 
de Balkan paktının kurul. 
ma11nda en mOhtm amil 
olmuı ve 1937 de Şark pak
tını baıarmııtır. Türklyenln 
politikası Avrupanın cenup 
ıarkında ve • garbi Aıyada 
küçük, fakat ıulhıenn de• · 
letlerden miiteıekktl bloklar 
teılı etmek •e bu blokları 
büyük de•let!erln rekabeotle· 
rlnd?n uzakta bulunduracak 
kadar kuvvetli hale aokmak· 
tar. 

lıte Tiirklye ile lnılltere 
arasında ıeçenlerde yapıMn 

mali anlatmalara büyOlc bir 
mani veren cihet, TOrklye· 
oln, her türlQ çalıımalardan 
kaçınarak ıulhün muhafaza· 
11 ujrunda beıledlfl bu ıa 
mimi arzudur. Ç6nkü ılyHI 
bakımdan bu anlaımalar ıu· 
nu 16ıterlyor kı. TürklJe. 
lnııltereye kendi ıılerlnl em
niyetle tevdi edeblleceil bir 
bftyük devlet nazariyle ba · 
kıyor Tiirklye rıbı harpler
le dolu bir tarihe malik ol· 
masana raimen buıGn kuv
vetli bir ıulh lmlll olan bir 
memltıkettn imar ve lnklt•f 
hareketlerinde lnıılız nr 
mayeılnln ve lnıths mit•· 
ha111ılartnın kullanılmaıını 

lemin etmek biiyO" bir mu 
vaffaldyet olur • 
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Ç - Al an Hudutla-
ı da Gizli Hazırlıklar .. 

(Dünkü Yazının Devamı) 
Bundan baıka Alml'ln 

Sıl~7yası da ayakları ta 
VJadlvostoka kadar uzanan 
büyük Slav milletinin ağzı 
na yakıodır . 

Bu sebeple, Çekoılovakya. 
mn garp tarafı A lmnn kıs · 

kocına maruz olduğu g ib ı, 
Sılezya da daha faz la bera 
her ç lııtık ları takdirde Çek 
ve Leh kıekacına maruzdur. 
Çünkü bu iki devletin arka
unda Kus ya bulunduğu glbt, 
Almanyanın garp tarafında 
da Fransa vardır. 

Bir seyyahın dikkat ede · 
bildiği kadartyle hükmetmek 
lazım gelirse bu hududun, 
her iki tarafında da aıkerl 
baz\flıklar yapıldığı göze 
çarpmaktadır. Almanlar en 
ziyade eskiden de mustah 
kem olduğu halde yeni bat· 
tan bir defa daha tahkim 
edilen Nayıe ve Glaçda faz
la bazırhk yapıyorlar. Bir 
çok hudut ıehtrlerlnde birer 
kııla buluoduju halde Nay
sede üç b6yük kıtla •e bir 
çok depolar vardır . BJnlerce 
aeker talim etmekte, topçu 
9ahtmakta, harp tayarelert 
havada uçmaktadır. Hududa 
yakın bir yerde bulunan 
Glaçda yeni yeni kıtlalar 
lnıa halindedir. 

Glaçdan hududa aılden 
bir klmee, arazinin çok dik 
bir halde yOkıeoldlğlnl ıörür. 
Almanya, Çeklere varabilmek 
için fazla tırmanmak mec 
burlyetindedlr Bu yorutla
rı tırmanıp Nahodda Çekoı 
lovakyaya alren bir yolcu 
kar111ında üç mülhit Çek 
lıtlhkimının yapılmakta ol 
duğunu müıahade eder. 

Onun btru gerlılnde de 
tayare meydanları ve büyük 
kıılalar vardır. 

Çekler, Ostra•anın arka · 
sındakl mail arazideki bü. 
tün kasabaları tahkim etmlı 
ve buralara, külliyetli aıker 
yığmıtlardır Brüne giden 
101amn her ıkı yanında btr 
çok kıılalar aörülmektedlr 
Brünle Prağ arasındaki te 
pelere de tayare defi top 
ları yerleıttrllmtıtır . 

Eğer bir harp çıkacak 
oluua Almanların tlmdıden 
yapacakları taarruz. cenup 
ta Avusturyadan yapa 
caldarı biz taarruzla aynı 
zamanda mezcedllecektır. 

iki nehir vadisi bu iki kolun 
birbirine yaklatmıuanı kolay 
laştırmaktadır. Moldav, Pra· 
ia doğru tabii bir yol oldu 
iu gibi, Çeklerin müdafaa ba 
kamından ikinci ehemmiyetli 
ıehırlerJ olan Brüne de Taya 
vadıaioden gidebilir Fakat 
orada yeniden tabiat, Çekle 
re dost olmaia baıl ar. 

Viyana ile Brün arasında . 
ki seksen millik yolun geç· 
tiğl Mıkulovuo ıarlunda da 
gene Çekler, tabiat tarafın 
dan orunmaktadarlar. Bra
tııla va vadisi de gene kü -
çük Karpat dağlarının mu 
hafaza ı altındadır. Burada 
Tunanm koları ve bataklık 

ları d ayrıca mania halini 
alır. Yaloaz burada Viyana· 
Prağ yolu üzerinde Znojmo 

· da otuz millik bir gedik 
vardır ki, dar Taya nehri 
burayı muhafaza etmemek
tedır. 

Çckoslovakyaoıo Avustur-

ya hududu, Alman hududun 
dan, umumiyet itibariyle 
daha zayıftır . Aoılusdan 

önce burada hiç bir askeri 
faaliyet yapılmazdı. Fakat 
timdi Prağ, buradaki vazl · 
yeti telifi için var kuvvetly 
le çalıtmaktadır Fakat bu 
radakl hazırlıklar, seyyah 
ların gözlerinden saklanarak 
kurnazca yapılmaktadır . 

Gerek ıtmalde, gerek ce 
nupta hazırlaomıı olan me 
vzllerde timdi asker yoktur. 
Fakat gerilerdeki kıılaların 
atkerlerl tik lüzum anında 
buraları ltaal edeceklerdir. 

Hududun ÇekodoYakya 
kısmında bir çok lstıhk&m 
lar vardı ve görülen man 
zara tedafüidlr. Almanya 
kısmında da bir çok asker· 
ler vardır ve manzara taar· 
ruztdır. 

Antluıdan önce Tuna de 
Çekoslovakya araeında hiç 
asker görmezdim. Anıluıdan 
ıonra he buraya aıker yer 
leıtlrllmıitır; fakat bunların 
mtkdarı fazla değtldtr. De 
mek ki kudret, henüz alt 
çeoeıtndekl dltlerinl kafi 
derecede btlememııttr. 

Burada Tuna Qzerlne köp 
rüler kurmak ve büyOk kıt· 
lalar yapmak liaım aelece· 
it için bu hazırlıklar uzun 
sürecektir 

Südetler meeeleslne gelin 
ce bunlar, Amerlkada dGıQ 
nüldüiG gibi, bir hürriyet ar· 
zusunda değllrıltrler Onların 

rstedlği ıey bir muhtariyet 
kazanarak Çekleri araların· 
dan mümkün mertebe uzak 
lattımraktar . Onlar: 

- Irk melezleıtyor; biz 
ile melez bir ırk istemiyoruz, 
diyorlar . 

Südetler arasında en çok 
duyduğunuz ıözler tunlar · 
dır: 

- Eğer bir lnıan it bu· 
· laDaazıa b6rrlyetln ne manl· 
ıı, ne faydau olur? 

- Evet, bize bir çok hak 
lar verllmlttlr; fakat banal 
memlekete menıup olduğu· 

muzu söylemek hakkından 
mahrumuz. 

- Evet, Almanyaya lltl· 
hak edecek olunak, hürlye 
tımlzden bir çoğunu kay. 
bedeceğlz. Fakat zararımız 
muvakkat, kazancımız de 
vamlı olacaktır. 

lfududun Almanya tara
fında bulunan Almanlarda 
bir refah 1ıöze çarpıyor . Sü · 
detler ise mahrumiyet için -
dedirler. Bu bakımdan bu 
ekonomik amil de Südet 
lerl çekmektedir. 

Çekler, bütün devletler 
taraf andan beslenmekte olan 
umumi harp korkusundan 
iıtıfadeye çalıııyorlar. Bun 
dan haıka Çeklerin büyük 
demokrasllere ltimadları 
vardır . Çekoslovakya bütün 
merkezi Avrupanın kilidi 
msabeeslnde bulunduğu için 
onun müdaf auını, dem ok· 
rasllerln müdaf auı sayıyor 
lar, bununla beraber. Çek· 
ler, tek baılarına da kalsa
lar, gene memlelcetlerinl 
müdafaa ttlmek azminde 
dirler. 

Çeklerin kendi tahminle 
rlne göre, Çekoılovakya, hiç 
olmazsa, Almanyaya üç ay 
mukavemet edebilir. Gene 
onlann kanaati, bu üç ay 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Suııiırlıktakt birl i ıjfn et thUyaca olan 30 ton sığır ve 
ya keçi veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmut · 
tur. Haoglıt en ucuz oluna o clnı et 4·7 938 pazarteel 
günü saat 1 1 de Balıkeılr kor ıatm alma komisyonunda 
ihale edilecektir . Muvakkat teminat: Sığırın 56~, lceçlnfn 
675 ve koyunun 900 liradır. Evıaf ve ıeralt komisyonda 
görülebilir Taliplerin ihaleden bir ıaat evveline kadar 
teklif mektuplarını komls1ona vermeleri. 
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Devlet Demiryolları işletme 
Umum Miidürlüğünden: 

1 - Devlet Demlryolları lstaıyon 11nıfıoda lstıhdam 

edilmek üzere mlisabaka ile hareket memur namzedi alı 

nacaktır . 

A) Müıabakaya ııtırak edebılmek için orta tahsili bt· 

ttrmtı olmak; 
8) Türk olmak; 
C) Yat& 18 den aıaiı ve 30 dan (dahil) yukarı olma 

mak; 
O) Asaari bir sene için aakerltkteo maaf olmak; 
E) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi mua

yenelerinde faal ıervlsde çalıtmağa mani btr arıza ve haa· 
tahiı olmamak; 

2 - Müıabakada kazananlar 61 Ura tle tayin edile 
ceklerdır. Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira 
ücretle alınacaklardır . 

3 - Musabaka tmtthanı 9 temmuz 938 cumarteat aü 
nü saat J 4 de Haydarpaıa, Şırlc~cı, Aokara, Bahkeeır, 
Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir ve Erzurum ltlet· 
me merkezlerinde yapılıcakt1r. 

4 - En ıon m6racaat 8 temmuz 938 Cuma gününe 
kadardır 

5 - Talipler ııletmelere ve istasyonlara istida ile mü 
raca at edeceklerdir. 

6 - Kabul teralt ve ev11fı hakkında daha fazla ma 
lftmat almak lıtlyenler ltletm~ merkezlerine ve lstaa)OD 
lara müracaat edebilirler. 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Cinai 
Taze faeulya 
Taze patlıcan 

Mtkdarı 

18,000 
18,000 

Taze bamya 4,000 

Alınacaiı Zama 
ihaleden lktncteırtn orlaıına kadar 
20 Tem muzdan btrlncltetrln 
sonuna kadar 

Aiuıtos baıından blrlncltetrin 
ıonuna kadar 

Taze domates 10,000 • ,, ,, ,, 
Taze dolmalık büber 3,000 ,, ,, ,, ,, 

Yukarıda cinsleri yazılı beı kalem ıebzeye talip zuhur 
etmedlilnden tbaleıl 7 7 938 perıtmbe günü 1aat 1 O da 
yapılacaktır. Muvakkat teminata 283 liradır. Taliphlerln 
muayyen gün ve saatte temtnatlarile btr lı kte Kor Satın 
Alma Komtıyonuna müracaatları 

Kayıp mühür •••••••••••••••••••••••••• • • 
Köyümüz resmi mührü 

nü kazaen kaybettim. Yeni · 
sini alacağımdan hükmü 
kalmadığı Han olunur. 

Duraunbey kazasının 

Gökçedai nahtyeılne 

bağlı lııklar köyü 
muhtarı İbrahim 

Anlan 

! Bahkesirde i 
! Aradığınız : 

• Her kitabı : 
Gii ııl iik-lla ftaJı k- Av-

Iı k - Bütün .. 
• • • • • • Gazete ue Mecmuaları : 

• Akın Kitabevinden ~ 
i Temin Edebilirsiniz : ---. . 

içinde dostlarından blriılnin •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••,. 
yardımlarına koıacağıdır . 

Şimdi bu memleket . yalnız 

silahlanmak ve askerlerini 

talim ettirmekle deill, harp 
zamanı için lüzumlu harp 

malzemesini de toplayıp bl 
raktlrmektedir . Bu ıuretle 

muhuarada kalmak tehlı· 

keti öolenmtı olmaktadır. 
Bır Çekin bana söylediği -

ne göre; eıkl A vualurya 
Macaristan imparatorluğunun 
bir parçuı olan bu hükumet 
timdi harpten önce bütüo 
Jmparatorluğun yüklendiği 

kadar aiır bir yük altında 

dır. Bu yük gittikçe artmak 
tadır. Halk da bunu biliyor; 
fakat müdafaa ve harp ya· 
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