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Uzak Şarkta Rus - Japon Münase

batı Ye~iden Gerginleşiyor. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL 8.lYI: 3926 

Türk-Fransız DostlukMu·' Almanlar, Fransız Hudut· 
ahedesi İmzalandı. larında T ahşidat Yapıyor. 

Ordumuz Dün Hataya Girdi. Binlerce Hataylı 
Kuvvetlerimizi Büyük Coşgunluk Ve Tezahü
ratla Karşıladı. Jl_eyetimiz Ankaraya DöndiJ. 

Alman istihkam Kıtaları Mozol Kıyılarında 
Geceli Gündüzlü Çalıştırılarak Muazzam Siper
ler \le Müdafaa Hatları Vücude Getiriliyor. 
Parla, 5 (Radyo) - Al 

manların, Fran11z bududla· 
rında lıtihkamlar yapmıya 

batladıkları haber alanmıı· 
tar . 

hakkmdakl haberi tekzip et · ı ve uayltln mGkemmel ol· 
mtı ve Macariıtanda ıükün dulunu ıôylemlıttr. Ankara, 5 - Gece aaat 

24 t!! hareket ederek öz Türk 
Hatay topraklarına giren 
atkerlerlmlz 2500 kltilık bir 
kuvvettir Evvel& yüz k ıtıltk 

ihzari bir kuvvetimiz Hata
ya glrmittlr. 

Hatayda bulunacak aakeri 
kuvvetlerimiz mtktaranda 
olacak Fransız askeri, Tu · 
nuılu kıtaatına men . 
ıuptur. Türk ve Franıız aa 
kerlerlnln mu haf aza ede · 
ccklerl mahalleler tubtt ve 
takılm t dıl mtıttr. IHitün Ha
tay, coıkun tezahürat için 
de çalkanmaktadır. Halk, 
f Qrk orduıunu parlak ve 
Candan tezahüratla karııla 
nuıtır . Antakyada buluna · 
cak aıkerlerimlz için kııla 

lar hazırlanmaktad ı r. 

Parlı, 5 (Radyo) - lla . 
tay tulafnameıl, dün An · 

Balkan 

karada Türkiye Hariciye 
Vekill Tevfik Rüıtü Araıla 
Fraoaanıo Ankara Sefiri 
Ponıon arallnda lmzalaomaı · 
tır . 

Ankara, 5 ~ Burada ce 
reyan etmekte olan Franıaz 
dostluk muabedeıl, tamamen 
ıona ermlf ve tanzim olu· 
nan ittli.fname, Hariciye 
Vekıltmlz 8 . Tevfik ROıtü 
araala Franıız seUri Ponson 
arasında merasimle imzalan· 
mııtır. 

lmz.alanan doıtlu1t mua· 
hede11 ıle müıterek beyan 
name ve teferrüatı derhal 
neıredılecekt ır 

Ankara, 4 Genel kur 
may ikinci kurmay baıkana 
Orgeneral ı\ 11m Gündüzün 
batkanhğındakl aıkert he 
yetimiz., dün Halaydan An· 
karaya gelmi11 lstuyonda 
parlak merasimle karıılan
mıftır. 

A •• ,_L, - , t: l., • J •• 

•etle muhtemel olarak bet 

bfne balti olacaktır. 

Orgeneral, yananda Ce

vad Açıka im olduiu halde 

bana ıu sözleri söyledi: 

"Bu büyük e•er yalnız ve 

ancak Büyük Atatür"ün 

eıeridir.,, 

Ankara , 5 (A A.) - Dün 
Hariciye Vekaletinde Türk -

Fran11z. · doıtluk muahedeal 
tle merbuli beyanname ve 

protokuluo lmzaaını mütea 
lo p 1 evftk RütUi Araa ıJe 

Alman lıtthkim kıtaall· 

nın , Mozol nehrinin bütün 

kıyılarında, aecell gündüzlü 
çalıımak ıurettle muazzam 
ıtperler •w yaphiı müıahede 

edilmlttlr 

Almanlano, hududların dl· 
ğer bazı noktalarda da tah 
ıtdata baıladıkları ıöyleof· 

A 1 m a n Casuslar1nın 
Amerikadaki Faaliyeti.. 

------ --- -------
Ameritada ~ört seneden~eri yapılmakta olın harp ge-

mileri planlan casuslar tarafmdın ışnıldı. 
Nevyork, ı; ( Radyo ) -

Bazı Almanlarm, Am~rlka 

yor· donanmasına aid bütOn plan 
Berfin, 5 (Radyo) - Al· ları çaldıklar1 he beri üzerine 

Franaa ıefirl imza edıleo manyanıo Macaristan hudut baıhyan zabıta tahkikatı, 

ehemmiyetle devam etmek· 

vermlt ve Yuvana Hofma
nın masum olduiunu, aaıl, 

Bremen vapurunun doktoru 
lpıH Grlyerle ıaraonlardan 

Kari Şulterln caauı olduiu· 
nu ve bunların Turu adında vulk,,Jarı iki mil let aruın farında tahıtdat yapmaja 

daki münasebetlerde doıt· baıladığa hakkandaki haber tedir . Zabıta, yeniden birçok 
klmıelerl tevkif eylemtıttr . luk devresine bir hareket 

noktua teıkll eylediğini ıöy 

lemlıtlr . 

Parfı, 4 (A.A.) - Ana· 
( Sonu ikinci aa yfoda ) 

tekzip edilmektedir. 
P.a il, 5 (Radyo) - Ma 

carlıtaoın bura gefirl Ma· 1 y apalan tahkikata ıöre: 
çarlıtanda bir lıyan teıeb · 1 Amerikanın, yalnız deatrl 

büıü meydana çıkarıldığı 1 yerlerin dejll, 1933 tarihin · 
....- == 1den 1937 aeneılne kadar yap u z;, Q k ç Q r ~"' \ Q v o"'; 12 i,,. IB\teXbc\Hi~ ..... ~.~\ ~D ~!!.e.ı~ 

bir taharl memuru tarafın· 
dan kaçmldıklaranı, Turu 

nun, bir lkt gün evvel vazl· 

f eafnden istifa ettlilnt bil · 
dırmlıttr . 

Demiryollıu tongresi is
tanbulda toplamyor. 

yetımızden Albay Feyzi 
Menguç ordu milme11ili ola. 
rak burada kalmflktadır . 

Diğer azaaa bugün aaat 1 O, 
30 da A.ntakyadan ayrılmıt· 
tu. 

MOddelumumllık, bu ifta· 

attan ıonra yeni tedbirler 

Taharri memuru Turu, 
Nevyorkun en bOyük gaze· 

1 

Savaşa Oog" ru mu ? . . '"~.k.lan•n•.. .. ... nd•. 
Bremen adındekl Alman va· telerlne müracaatle ifıaatta 

1

1 R J M ·· sebat 1 ye purunda berberlik eden bulunacağını bttdırm•ı •• 
US 8 pon U ~Q • - Yuvana Hofman adında bir fakat adliye, tahkikatın ıııal 

lıtanbul, 5 - Balkan de. 
rnlryollara kongresi 12 tem· 
muzda lıtanbulda top lana· 
cak, Balkan devl~tlerl de 
mlryolları tarifeleri üzerinde 
lD<izakerelerde bu,lunacak ve 
mühim kararlar alacaktır . 

Alınan malumata göre 
Türk kıtaatı pek yakında 
Hataya g irecek, Franıız 
ve '{ürk kıtalan muayyen 
yerlere tevzi edılecektlr . lkı 
tarafın diğer mevcudu mü 
ıavl olacak ve yekunu· kuv-

"Kuvetli Olmak Türkiye 
nin En Büyük Hakkıdır.,, _______ , _____ _ 
İngiliz Maliye Hazuı ktedi kararn~mısmin ikinci tas

diti münasebetile stayiş~ir ~ir r~ utut söyledi. 
latanbul, fi -
Avam K.amaraamm dOnkü 

topl "ntmnda İngiliz Maliye 
Nazm Sır Con Simon; Tür· 
ktyeye verilen kredi karar · 
namealoln ikinci taadıkl nü· 
maaebettle künüye çıkarak, 

uzun bir nutuk lrad etmtı ve 
ez dlmle ıunlara ıöylemlıtir: 

- Verdığimlz bu krediye 
mukabil, Türkiye bizden ke 
ndl milli müdafauı için mü· 

btmmat alacak ve altı mil · 
Jon llrasanı sekiz ıenede 

ltf a edecektir 
Türkiye ıulh htlyen ve 

ıulh tç ı n çalııan bir devlet 
tir. Fakat kendıılnln her 
ıeydeo evvel kuvveti& olma 
ıını bizde istiyoruz, 
Ve bu, onun en büyük 
hakkıdar, biz de sulhu lıU 
Joru& Binaenaleyh; Türkl 
Ye bizden alacağa mOhtm. 
aıatı , kendi milli müdafa· 
ıuana haaredecekttr. Baıka 

bir devletin aleyhine biç bir 

ıutnlyetl yoktur. Ancak sulh · 
perver bir dev letin kuvvetli 
olmasım biz de ıatlyoruz.,, 

Str Con Sımonun ıöyle· 

vl hararetle alkıılanmıı •e 
celıe kapanmııtır . 

lıtanbul, 5 - İngiltere, 
Balkan devletlerine iktisadi 
mühim yardımlarda buluna · 
caktır. Balkan devletlerine 
yapılacak iktlaadi yardım 
tılerlle me11ıul olmak üze· 
re . ondrada bir komite t~f · 
kil edllmııu. logtlızlerln bu 
hareketi, Balkan devletlerini 
her sahada kuvvetlendirmek 
ve yükıeltmek içindir. 

Alakadar mehaftle göre, 
Romanya ile Yunan!atana, 
her ıahada krediler açıla · 

caktır. 

Teıekkül eden komite, ya· 
kında Romanyaya ve müte 
aklben Yunıınlıtana giderek 
tkl devletin lktiaadi vazı } t> t · 
lerinl tedkık edecektir. 

n i d e n G e r g ı n l e ş ı yor .. 1 de Alman kızı vudır . edılmemeıl için bu beyana· 

ı 
Bu kızın a v u k a t ı 

1 

tın netredllmeıine müsaade 

Japonlar yeni hazırlıklaıa,Toiyet Rusya da Uzak ~arka müddeıumumılit• bir 
1
•

11
d• •lm•m_••t ...... •r·==-======--

asker n mühimmat sevkine başladı. Hapishaneler Bir 1 s-
Şangbay. 5 ( Radyo ) - nln, kıı gelmeden evvel baı· 

Japonyanm, tstu harplt!', lı · lıyacağını, bu harbin, biıtün 1 a" h y u r d u o 1 u y o r •. 
ter ılyuetle Çını mağlup dünya ahvalt üzerinde mü· 

ettıkten ıonra Sovyet Ruı htm tes irler yapacağını lla· 

yaya taarruz etmek lııtedl ve ediyor. 
ğlnl ve bu huıuıta Almanya Londra, 5 lRadyo) - Son 

ile ltalyanm kend11lne yar · hidııelerden ıonra, Ruı Ja · 
dım edeceğ inden ümldvar pon münaaebatı, yeni ve 
olduğunu, l ngilızce ( Kinav teblikel ı bir ıafhaya glrmiı· 
Votll Rovyet ) mecmuaaı ya 

tir Rusyanın, uz.ak ıarka 
zıyor . 

Aynı mecmua, Japonya · yeniden üç yüz bin kltllık 
nan, asıl Ruıya ıçln harbe bir ordu tle tank, mitralyöz , 
hazırladıinn ve bır hareklt ağar top bataryaları ve yüz· 
ıçın ı•mdıden tedbirler alda lerce tayare gönderdiği ıon 
ğmı ve Ruı - Japon harbi gelen haberden anlaıalmaıtır. 

Daladiye 
Ticant muaha~ııerini te~

kık etti. 
Partı, 5 (Radyo) - Fran· 

Baıvektlı B Dalfldiye 

bugiin Hariciye Nazarı Jorj 

Bone tle harbiye neza retinde 

toplanan bazı nazırlar; Fran 
aaom diier devletlerle olan 

ticaret muahedeleri tedktk 

oluomuıtur. 

ilk Türk tayaresi izmir Fua
rında teşhir olunacak 

lıtaobul, ~emleketimiz · 

Rusya 
Oünyanm an büyük donan

masım yapacak. 
Moı"ova, 5 ( Radyo) 

Cu nhurrelıl Kalenin, bugün 

deniz tnıaatı teuanelerinl 
tdtlt ederken, binlerce 

ameleye hitaben bir ıöylev 
vermlt ve Rusyanın dünya · 

nın en büyük donanmuını 

vücude getlrme~e azmetmlı 

oldufunu beyan eylemtıtlr . 

de lnıa edilmıı olan ı ' k 
Türk tayaresi lzmir fuarında 
halka tethir edtlecektlr. 

Ceza umum mü~ürlüğü tevkıf ve ceza evlerinin inşı vı 
tamirlerini da temin edecek. 

Adliye Veliiletlnln ehemmiyetle üz.erinde durduğu mü
him meıelelerdtn biri de ceza evlerinin lılihı itidir. Edirne 
lmralı gibi ceza evlerinde takip edilen usullerle buradaki 
mah\dilar çalııtırılmakta ve memlekete faydalı birer unsur 
olarak yetııtırılmektedlr . 

Eıklden haplıhaneler, Ad· 
hye Vekiletıntn bir müdür· 
lüğü tarafından idare olu · 
nurdu. Fakat yeni zıhniyet 

hakim olmıya baıtadıktan 
ıonra btr müdürlük tetklli · 
tiyle bu tılerln çevrllmeıln 

deki güçlük kendiliğinden 

ortaya çıktı ve bunun üze 
rlne vekaletin merkez ttt· 
kllitında yeni bir organi-

zasyon V ücude ıettrmek lü· 
%Umu kendini ıöslerdi. lkt 
ıenedeoberl bu makıatla 

üzerinde çahıılmakta olan 
Adliye vekiletl ceza evleri 
umum müdürlüii bu sene 
Kamutaydan . çıkan bir ka
nunla tahakkuk ettirllmlt ve 
mükemmel btr teıklli.t ku · 
rulmuı bulunmaktadır. 

Haplıhanelerln ldareıl J 929

1 
aeneıine kadar Dahtlıye Ve
kaletine aiddl. O ıene dahl· 

ltyeden alınarak Adliye ve · 
kaletlne bajlandı 9 sene 
denberl Adltye Vekaletinde 
bulunmakta idi ve daha tik 
seneden ttlbaren bir teı ktllt 
ihUyacı duyulmıya baılan · 

mııtı. Fakat bllha11a geçen 
sene çıkaralan bir kanunla 

tadil edilen ceza kanunumu · 
zun J 3 ncü maddeıt ceza 

evlerine yeni ve mühim •• · 

zlfeler yüklemlt bulunmak· 
tadar. Bu maddenin yeni 
zlhntyete göre ceza1ı infaz 
ılstemlnde ceza e•lerlne tala · 
mil etmlf olduğu vazlf e ve 
mükellef lyetler mevcud tef· 
ktlltla temtn edllemiyecek 
kadar genlf ve o nlıbette 
ehemmlyetltdlr. 

Olfer taraftan ıtmdlye 

kadar hapiıbaneler ldareıl · 
ntn teıktlat ve vazifelerini 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 



SAYFA : 2 

Ne fena değil mi? 

Niıınh~an on beş gün 
ayn kalma. 

Türk - Fransız 
Dastluk Mua-

,, -
hedesi imzaladı • 

TOTKDILI 6 TEMMUZ 1938 

ı .. - .. ı. ~ ~ " .- . 

f • ~.. ! r ....... • ' Marıarlt ismindeki bir in 
(Baıtaraft birinci sayfada ) 1 

:.ıı:~ ... ~:::n~:~··~:!• .. n·~·~~ ~:: .. ~j~~~:::or~UIUIİ mu Pazar Gu·· nü GUreş Mü- Hapishaneler Bir slah 
rlkaya gidiyor. 

Ntıanhıı olan Basıl, on - Akıam gazeteleri dün sa· b k 1 y 1 k y d o 1 
~::,~·rg:!~.de:ee;::lr~~~;~ ~at~~:::k::~: .. ::k:~m:: ~ sa a a arı apı aca .. u r u u y o r .. 
orada tanıımıf ve ıeviımtı- niyetle haber veriyorlar. ltt
tır . Orada ntıanlanmıılar, lif Ankarada dostluk mua
ıonra Amerlkada evlenmek 
üzere ayrılmıılardır. Basil 
Nevyorka gltmtıtlr. Bir müd· 
det ıoora Margarlt de gide 
cek ve orada evlenecekler. 
Maraarlt Geçen rGn niıanlı· 
ııodan aldığı mektup üzerine, 
vapura biniyor ve Nevyorka 
ıidlyor. Uzun müddet baa
ret olduiu ıeveıltılne kavu 
ıacaeı için memnundur. 

Fakat Nevyorka çıkar 

çıkmaz, Margarlte, nltanlı· 

hedeslnln rraf eılnl mütea · 
kip merJyete glrecekUr. 

Antakya telgraflarında, 

Türk ahalide uyanan ıevk 

ve heyecandan. Atatürküo 
reıtmlerl ile ıüılü taklar kurul · 
duğuodan, dtğ . r unıurların 

haberi ıükQ.netle karııladı· 

iından bazı mubaltf allele-

rlo itlerini tuffye edip mal. 
larını alarak Hatayı terk ey-

ledıklerlnden bahıedllmek-

ıını on beı ıOn ıöremlyece · tedlr. 
ilnl ıöyl6yorlar. Sebep: Ye- • Loodra haberleri, Türk -
ol bir kanun. f raoıız anlaıma11nın lngll-

Haklkaten, Amerlkada terede fevkaliıde iyi kart• · 
yeni çıkarılan bir kanuna 
ıöre, orada daimi veya uz. 
un bir zaman oturacak ol
anlar muhacir ıayılıyor ve 
on beı ıün zarfmda Aoıerl· 
kalılarla temutan menedile
rek, ııbhi bir muayeneye 
•e bılhuıa kan muayene.i
ne tabi tutuluyor. 

Zavallı Marıartt, Nevyor
ka tam o kanunun tatbik 
edıldlil ıGn ıelmlıtlr. Ve 
nl1an1ı11nı görmek için on 
beı g6n beklıyecekUr. 

Yırı inmıdın 10 ııat 
.. ,.... .. .. J ........ ' 

Moıkova, 5 (A.A.) 2 Tem
muzda aıkerl tayarecl 6atei· 
men Bayan Panllna Oılpen · 
ko, üıteğmen Bayan Vera 
Lomako ve Navfgatör ve 
teimen bayan Marina Ru 
kova, tek motörlü bir deniz 
tayareıde hiç yere inmeden 
Sıvaıtopolo . Arkanjel ıefe 
rlnl muvaffaklyetle tamam · 
lamıılardır. 

Tayarecller, 2416 kılomet· 
reyi, 1aatte va1ati 228 kilo · 
metre ıGratle, IO ıaıt 33 
dakikada katetmlılerdlr 

Tayarecller, Arkanjeldan 
Staltne bir telıraf çekerek 
kendlılnln vereceil diğer 
bütün kararları ve emirleri 
yerJne retlrmefe hazır ol 
duklarını btldlrmtılerdir . 

Stalln, Molotof, Voroıılof, 
Kalenin, Kaaanovlç, Y•jov 
de tayarecllere bir telıraf 
ıöndererek kendtlerlnt tebrik 
etmlılerdır. 

Ha~ıılar vı ~ayaz nk. 
Almaoyada Yahudi aleyh· 

tarlıf ınm tekrar tidtietlen· 
dlfi ıon günlerde,· İtalyan 
lar da Habetlıtanda buna 
benzer bir ırkçılık gütmeğe 
baılamıılardır. 

Romadan Taymil raze 
teılne blldtrtldlflne göre, çı 

karılan bir kararname ile , 
beyaz ırktan olanların Habeı 

landıiı ve Bonenin hararetle 

tebrik edıldlil merkezinde. 
dır . Anlaımaom Cenevre 

mehaflllode en iyi lntlbala
rı tevlid ettiği btldlrlli yor. 

lstanbul, 5 - Hatay mü

zakereleri netfceılnde akd 

ve imza edilen aolaımalar 
ıebeblle gazetelerimizin Fran 
ıız ıtyaıetl hakkında yaptı· 

ğı ve baıladığı neırlyat Pa
rlı siyasi mebaflllnde mem· 
nunlyet uyandırmııtır . 

latanbul, 5 - Halayda 

Fran11z askeri heye-tile ya· 

rr~e-ı,1rr'•ac-e'<teöiı;t---.';~ 
keri heyetine dahil Albay 

Feyzt; ordumuzun müme11i · 

U olarak Antakyada kalmıı· 
tır. 

'TiffiHlül RADYOSU j 
1 6 Temmuz 1338 çarşa11bı 

Ôğle neırfyatı: 

12.30: Plakla Türk muıl
ılkl. 12.50: Havadis. 13.05: 
Plakla Türk muılklıl. 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 

Akıam neıriyatı: 

l 8 30: Plakla danı musl · 
ktıl. 18.50: Kadıköy Halke-

vl namma kooferanı: lf f et 

Halim ( Kadın ve ço~uk ) 
19.20: Nezihe Uyar ve ar · 
kadaıları : Kürdili h icazkar, 

nehavent ve Unak. 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Gren-

vlç raaathaoeılnden naklen 
ıaat ayarı 20.02: Şehir Ban 

doıu, Bay Cemil ldareıln. 
de. 20 45: Bava raporu. 

20 48: Ömer Rıza tara · 

fından Arapça söylev. 
21 30 Tahıln ve arkadaıları: 

U11ak faılı. 2) .00: Orkeılra. 
22. 10: Tepebaıı Belediye 
bahçeılnden naklen: Müzik, 

varyete 22 .50: Son haber· 
ler ve erteıl günün proğ · 
ramı . 

dGkkanlarında ylJlp lçmele· ---------·---ı 
ır ya1ak edllmtıtır. Bu ara - mak mü1aadeıl verilecektir. 
da, Habeoılerln tılettlil lo· Beyazların bu dükkanlara 
kanla, ıazlno, kahve gibi ılrlp çıkmalara ıerbeıt ola. 
yerlere ltalyanlar ve diğer caktır 
Avrupalılar gldemlyecekler · Saylendtğlne g6re, bu ka· 
dlr- rarın alınmuındakl gaye, 

Yalnız, ıahlbl yer it olan Ha beılıtanda beyaz 1rkın 

hu glbl dükklnlardan bazı- nOfuz ve tmtlyaııoı mu ha · 
lar1aa, beyaz mGıterl al. faza ve takviye etmektir. 

İzmirde Halkı Asabiyete Tah
rik Eden Kara Ali Buraya 

da Gelecek mi? 
Önümüzdeki pazar günü 

1 ıehrfmtzde Spor Böl geıl 

tarafından serbest ve yağlı 
güre§ müsabakalara tertip 
edilmtıtlr. 

Bu güreılere Mülayim, 
Molla Mehmet, Babaeıkt lt 

lbrahlm , Manisalı Halil ve 
Sındırgılı Şerif gibi tanınmıt 
pehlivanlarla birlikte daha 
diğer birçok pehlivanlar da 
tıtirak edecek lerdlr. 

Diğer taraftan bu gü
retlerde Kara Alı ile 
Tekirdağlı Hüaeyfnfn de kar· 
ıılaıacağı haber verilmekte· 
dir. Malüm olduğu üzere 
bundan birkaç hafta evvel 
bu iki pebllvan İzmlrde, 
onu takip eden haftada 
Bandırmada karıılaımıılar 

ve her tkl güreıte de be
rabere kalmıılardır . 

Bu pazar günü de iki peh
livan keza iz.mirde karıı
laıacaklardı. Fakat, Kara Alt 
ayağının ağrıd ı ğını tlerl sü 
rerek güreıe çıkmamıı . halk 
bunu büyük blr asabiyetle 

mıı, pollsler kendisini mu · 
haf aza için etrafını 1armağa 

mecbur kalmıılardır. lı bu 
kadarla da bltmemlf, bu 
sırada lzmir l lalkevlne Ban 
dırmadan gelen ve güreı· 
lerln iç yüzünü aydınla . 
t a n bir mektup halka 
okunmuıtur. Bu mektupta 

Hulasaten ıöyle denilmek· 
tedir: 

"T eklrdağlı ile Kara Ali ve 
Müllylm aralarında gizlice 

uyuımuı1ar ve yalnız kendi 
hesaplarına güreımeil ka 
rarlaıtırmıılardır . 

Bunun içindir ki Kara. Ali 
lzmtrdekl gürete bir bahane 
bularak tıtlrak etmlyecektlr.,• 

Gürültüyü büıbütün artı· 

ran mektup polise verllmif, 

Kara Alt de halkın aaabi ba
ğırıımaları araaında aahadan 
uzaklaıtmlmııtır. 

Hadise lzmlrde derin te 
euürle karıılanmııtır . 

Bu hafta ıehrhnlzde yapı· 
lacak olan aüreı\ere; bat 
pehlivanlık iddia eden 
bu iki pehl ivanın da ltttrak 

--. -
re acaba burada naaıl bir 
vaziyet takınacaklardır? .. 

(Baıtarafı birinci ıayf ada) 
gösteren bir kanunun veya 
nizamname de mevcud ol
mamuı bu boıluğu doldur 
mak lüzumu kanun bir an 
evvel hazırlanmaaını icap et· 
tiren sebeplerden biri ol· 
muıtur . 

Yeni kanun He Adliye 
Vekaletine baih bulunan ce 
za ve tevktf evleri umum 
müdürlüğünün vazıfelerl ta· 
yln ve teıbit edılmlı ve bu 
arada ceza evlerine taalluk 
eden bazı muamelelerin ıür
atle cereyan ve lf uını te 
min edecek olan hükümler 
de ilave olunmuılur . 

Umum müdürlüğün vazl · 
felerl kanunda ıöyle sayıl 
mııtır: 

"Ceza ve tevkif evleri 
umum müdürlüğü Adliye 
Vekilinin dlrektıflerl daire· 
ılnde ceza ve tevkif evlerinin 
lnıa ve tamirlerini temin ve 
idare tarzlarını tanzim ve 
hesap muamelelerini takip 
ve bunlara mütaallik mu· 
haberelerl icra ve tayinleri 
vekalete ald olan ceza ve 
tevkif evleri müdür ve me 
murlarının tayin. terfi ve 
tahvillerine dair inha mua · 
melelerlnl lf a eder ... 

Umum müdürlQk birtnclıt 

it eıaaı üzerine kurulan ve 

ll!'!!!!!!'l!!'!!'!!!!!"!!!!'l!!!!!!'!!'!l!'!'!!!!""'!I!'!""'!!!!!!!!!!!!~!!!'!'!!!!!!!!!'!!!'!'!!!!!!!!!!!!!~_... kurulacak olan ceza evlerine; 
ikincisi dlier ceza ve tevkif Lik Macları 
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Eylülde Tek-
rarlanacak. 
Spor Bölgf"ılne bağlı a) 

gümeal olan merkez kulup 

feri birinci ve iki net takım · 

ları araaında iki devre, b) 

gümeslne dahil olan Edre· 
mit · Ha vrao kuluplerl ile 

c) gümeılne dahtl olan Ban · 
dırma •e Gönen kuluplerl 

yalnız birinci takımları ara · 
ımda ve bir devre olarak , 

tescil muameleılnl ikmal et 
mit dokuz kulup ar111mda 

4 ve 5 hazlrandanberl . de 
vam etmekte olan Uk maç· 
Jarı geri bırakılmııtır . 

Futbol f ederaayonu Spor 

Bölgeılne bu maçların, çok 

fazla sıcakların hük6m sür 
düğü fU zamanda yapılma 

yarak eyliıle 

blldlrmlttir 
hırakılmaaını 

Spor Bölgesi; fecieraayonun 

bu kararına karıı maçları 

tatil etmltUr: Ltk maçları 

yeniden hazırlanacak olan 

fıküıtürle eylulde yapılacak· 
tır 

Buna göre, ıımdlye kadar 

yapılan maçlara, ıamplyon 

lukla alikadar nazarile ba. 
lulmamaktadır . 

Kar deşin i yaralamış. 
Kayabey mahallestndt-n 

Mustafa oğlu Arif, kardeıı 
Şükrüyl mtru meıeleılnden 
bıçakla elinden yaraladı · 

ğıodan yakalanmııtır 

DiJnkü 
Faydalı 

Yağmurlar 1 

Dün öğleden ıonra ıehlre 
ve civarına birkaç ıaat ıü · 

evlerine ald itlerle meıgul 
olmak üzere lkt kııma ay · 
rılacaktır. 

lı eıaaı üzerine kurulmuf 
ve kurulacak olan ceza ev · 

lerl mütedavil ıermaye ile 
yapacakları itler dolayiılle 

hükmü ıahslyetl haiz ola · 
caktır. Mütedavil sermaye 
ile lf görecek her ceza evini 

ren faydalı yaimur yağm1t · 
tır . 

Yağmurdan kuraklık leh· 
llkeıl geçirmekte o'an yaz · 

lık mahıuller btlhuu çok 
fıt ı fad., etmlttlr. Bir müd-

dettenberl devam eden ıı 
cakların d•, yağıı dolaylıile 

dün tesiri azalmııhr. __ _..~m..---

Gittikleri Evi 
Ateşe Vermek 

İstemişler. 
İnönü mahalleılndeo Ah 

met ile Aziziye mahallesin 

den Sabrı ve Eıkıkuyumcu 
lar mahal lesloden Tevfik 

adında üç kitinin pllzar gü
nü Dınkçiler mahallealo· 

de Emıal adında bir kadı 
na ald umumi evde her na 

ıılsa yangın çıkardıklarını 
dün yazmııtık 

Yangının ne tekilde çık 
tığı hakkında yapılan tah· 
kikat ıonunda bu üç klıtnln, 
umumi evi yakmaAa teıebbüı 
etlikleri neticesine varıldı · 

ğından ıulh ceza . mah 
keme.ince tevkıf edılmtıler 
dır 

Tahkıkat derlnleıtlrll 

mek ve dava açılmak üze 
re kendileri ıorıu hakimli 
ilne verllmtılerdtr . 

, ___ .......... -... __ 
•• 

Bir Oğretmen 
Namzedinin 

•• 
Acıklı Olümü. 

Necatlbey öiretmen okulu 
ı ikinci ıınıf talebealnden An 
karalı Süleyman, yatmak 
ta olduğu Memleket huta 
haneılnde dün vefat etmlı 
tir. 

Genç yaıta ve memlekete 
faydalı olacağı bir çağda 

hayata gözlerlnl yuman gen· 
cin ölümü, tanıyanları ve 
okul muh•tınde derin bir acı 
tle karıılanmııtır Zavallı 
genç; dün arkadatlarmın, öğ 

retmen okulu ve lııe direk 
törlerile, öfretmenlerlnln te 
e11ürlerl araaında Baıçeıme 

mezarlığına defnedllmtıtır. 

Öğretmen okulu öğret 
men ve talebesinin kederle 
rlnl paylaıırız . 

Gelenler Gidenler: 
Bir aydanberl mezun bu 

lunan tehrlmlz Cumhuriyet 
Müddeiumumi Muavinlerin· 
den 8 Necmettin Yeııl, ıel. 

mit ve dün vazlfeılne baı· 
lamııtır. 

temsil edecek makam ve 
memurları Adliye VekileU 
tayin edecek, lüzum gördü · 
ğü zaman da deilttlrecek
tir. 

Hükmi ıahıiyetl haiz olan 
ceza evlerlnln mütedavil 
ıermayelerl miktarlarını ta· 
yid ve birinden diğerine 

nakline Adliye Veklletl ıa
lahlyetltdir. 

Hükmi ıahılydi haiz olan 
ceza evlerinin mütedavil ıer · 
maye muamelelerine ald he· ' 
ıap uıullerl Adliye ve Ma · 
ltye Vekillerince müıtereken 
teıbtt olunacaktır. 

Merkezde tevhld ve pi· 
lançosu tenzlm olunacak he· 
saplar her mail yıl ıonunda 
AdUye ve Maliye Vekıtltrln
ce tayin olunacak iki me 
mur tarafından tedklk edl · 
lerek taalluk etUfl mali ae· 
nenin hitamından itibaren 
en çok altı ay içinde Diva 
nı Muhaaebata tevdi oluna· 
caktır. 

lı eaaaı üzerine kurulan 
ceza evlerinde çahıtırılan 
mahkumlara verilecek aan
deliğln mtktarınt teabtte Ad · 
ltye Vekaleti ıalihlyetll ıa

yılacaktır. 

Çalııan mahkümlara verl
ıe'-c~ KOuJchlı.lcu l•te maı· 
rafları çıkarıldıktan ıonra 

geri kalan mlkdar her mab · 
lrum için açılacak huaba 
kaydolunacaktır. Bu beıapta 
kayıtlı bulunan paralar an -
cak mahkumun kanuni sebep· 
ler üzerine tahliyesi zamanın· 
da mülkiyetine intikal ede· 
cektır. Vefatı halinde de mi· 
raaçılarına kalacaklar. 

Hükmi ıahılyetl haiz ce
za evlerinde çalııtırılan mah· 
kumun uygunıuz hareketi 
ıebeblle tı eıuı (lzerlne ku· 
rulmamıı olan diler bir ha
plıhaneye nakli halinde o 
zamana kadar he1abına kay· 
dedtlmlt bulunan para mü
teda vtl ıermayeye lrad kay· 
dolunacaktır. 

Ceza ve tevkıflt-rl umum 
müdtlrlüğü tle umum mü 
dürlüğün ıubc müdürlükle
rine ve 9 uncu ve daha 
yukarı derecedeki ceza ve 
tevkif evleri müdOrlGklerlne 
hakim ve müddeiumumiler · 
le bu sınıftan ıayılanlardan 

bulundukları derecede kanu· 
ni tt"rfl müddetini henüz 
doldurmıyanların da bir yu
karı derece maaııle tayin
leri v~ kendilerine tayin 
edtldıklerl derece maaıının 

verllmeıl caizdir. Fakat bu 
ıuretle geçtikleri dereceyi 
umumi hilkümlere ıöre ık 

ti sap edinci ye kadar bu ma. 
•t tayin edıldıklerl memurl· 
yet haricindeki vazifeler iç
in milkteıep hak teıktl et
mlyecektir . 

Neırı tarihinden itibaren 
merlyet mevkUoe ılrecek 

olan bu kanunun, modern 
ceza evlerl teılllnde ve me•· 
cutların lnklıafında çok fay · 
dalı bir rol lf a edece il mu · 
hakkaktar. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 

Boşanma Halinde Tazminatı 
Maddi Ve Manevi. 

YAZAN: 
AvukaL Kaszm Sami Paylı 
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Nikahlanma biri erkek, dl· 
ierl kadın olmak üzere biri 
dtierlne yabancı olan iki 
loıanı birbirine raptedip bai· 
hyan ve hayatlarını müı

terek kılan bir alut oldufu 
ıibl boıaoma dahi nikahlan· 
ma ile haııl olan evlilik ba
lını çözüp ayıran ve karı ve 
kocadan birinin diğerine kar· 
fi mükellef olduğu vazalfi 
zevclyett bertaraf eden bir 
ayrılıktır. Boıanmaya ıebe
biyet vermekle kabahatli 
olan taraf1n bundan evvelki 
142 net maddede beyan 
olunduiu veçhtle baıka bir 
aebeple tekrar evlenebilmek 
için bir ıeneden İki ıeneye 
kadar tayin olunacak mem· 
nu müddetin hitamını bek · 
lemeıl zaruri idi -Bundan 
baıka da vazu kanun kendi 
kabahati ile evltltk bbllllnl 
datıtan tarafı muum bulu · 
nan tarafa halb ve maalaha
hn icap ettireceği ıekllde 

mad. 1 ve manevi tazminat · 
la mükellef tutmak için 143 
acü maddeyi vazetmtıtlr. 

Mezkür 1 43 ncü madde 
mevcut ve hatta muntazar 
bir menfaat boıanma yüzün· 
den halleder olan kabahat 
ılı karı veya kocanın kaba· 
halli olan taraftan münaalp 
maddi bir tazminat talebine 
hakkı vardır . Bundan baıka 
boıanmaya ıebebiy~t ver mit 
olan hadiseler ka bahatalz 
karı veya kocanın ıe bsl me · 
nfaatlarını ağır bir surette 
haleldar etmlt ise hakim 
manevi tazminat namı ile 
bir meblağ dahi hüküm ede
bılır. lıte bu madde kaba 
hahlz olarak vaki bir bo 
ıanmadan maddeten ve ma 
nen mutazarrır olan tarafın 
zararını telafi için vaz olun· 
muıtur. iki fıkrayı ihtiva 
eden bu maddenin bir locı 
fıkra11 tazmlnah maddtyeden 
ikinci f ıktaaı lıe tazminatı 

manevi yeden bahsetmekte 
dtr. 

Birinci fıkraya mevcut v~ 
hattl muntezar bir menfa 
atı boıanma yüzünden ha · 
leldar olan kabahatsiz karı 

veya kocamn kabahatli bu 
l u n a n taraftan mü· 
naalp maddi bir tazminat 
talep edebileceğlnl beyan 
etmektedir . Böyle bir talep· 
te bulunmak için boıanma 

hidlıeıinde masum ve bleü 
nah olması ıarttır . Mahaza 
ufak tdek kabahat bu hak
tan mahrumıyeti inhc etmez 
Meaela; halt zinada yaka. 
ladıjı lrocaaıoa kartı karının 

i.ıabı bozularak Jtuu utan 
nıaz, alçak gibi] hakaret
amiz sözleri bir kabahat ise· 
de boıanma için vaz olunan 
ıebeplerln btrinclılni teıktl 

eden zina halinde kocaaını 

yakalayan lcarının tehevvü 
ren bu kadarcık ıözlerı taz
minat talebinden mahrum 
edecek kabahat mahiyetinde 
telakki olunamaz. Aynı za
tnanda hayatı mOıterekenln 
devam etttii müddet karı ve 
koca araaında bazı kabahat· 
ler ekılk olm11abiltr. V azn 

kanunun kaatettlğt gaye bu 
olmayıp esaaı boıan~aya 

sebebıyet veren kabahati 
aramakhr Kabahatınz tara
fm talep edebileceği maddi 
tazminat hal ve hatla talik· 
balede filmlidir . Kabahatsiz 
olan taraf vaki boıanma 

münasebeti ile ıu ııbı bir 
menfaatımdan mahrum ka 
lıyorum Dıye mevcut olan 
o menfaatı istlyeblleceği gl . 
bl, henüz gayri mevcut ve 
fakat muhtemel bir hak ve 
menfeattao mahrumiyeti in 
taç edecek o'una bu ciheti 
dahi dava ve talep edebi 
lir . 

Meaeli: Zengin bir koca 
veya zengin bir karı ile ev
lenmlt olan kadm veya er· 
kek vefat ıebebl ile varlı 

olmak veyahut 146 ncı mad. 
denin ıon fıkrasında yazılı 

olduiu veçhlle evlenme mu· 
kaveleaı ile veya boıanma · 
dan evvel yapılmıı ölüme 
bağlı meofaatlarını ı:ayl d 

mek glbl muhtemel bir men· 
f aatı boıanma ile zail oluna 
kabahatli tarafın kabahatalz 
taraftan evvel vefat etmeıi 
ıartı ile bu muhtemel men · 
f aatanı talep ve hakim de bu 
gibi bir tazminat tayin ve 
hükmeder. 

Zararın sabit olması lazı
mdır. Yoksa lilettaylo bu 
boıanmadan ıu kadar lira 
zarar ıördüm, diye dava 
açı1amaz. Ancak zararm se 
bep ve menıetnl beyan ve • 
lıbat etmek zaruridir. ikinci 
f ıkradakl manevi tazminata 
ıelince bunda boıanma ıe · 
bebtnde kabahatsiz olan ta 
rafın ıahsi menfaatının pek 
fahlt ıurette zarara uframa· 
ıının tahakkuku ıarthr Ma . 
nevi tazminat lıe zina ve 
karıaı ile aakln olduğu evde 
metre• olarak batka btr ka 
dm getirmek \'eyahut karı• 
ıının hayatına kasd ve pek 
fena muamelede bulunmak 
darp ve tahkir veya kara ve 
kocadan bırl dlferinln ıeref 
ve hayıiyetlnl kear, yar& 
ajyar nuar&nda düıkün bir 
mertebeye isal edecek dere · 
cede zem ve iftirada bulu· 
nur ve bu ıebeplerden do 
layı dıfer taraf ruhi elem 
ve lztırap çekmek veya mü· 
naaebah gayri meırua dola· 
ylılyle aldığı haıtahğı ka 
rıııoa da ılrayet ettirerek bu 
yüzden maddi acı çektirmek 
gibi efal tazminatı manevi ·· 
ye talebine hak veren sebep 
lerdendlr 

Yalnız diğer tarafın ah va 
il mezkürenlo hudusuna ıe 
bebtyet vermlt olma11 ıart

tır. 

Birde tazminat talebi ma· 
nevi zevkten mütevellld ol 
mamak ve maddi bulunmak 
icap eder Ve yine her iki 
taraf kabahatli olursa mese 
la; biri dJjerlne pek 
ajar ve fena ıözler ıöyler 

diğeri de mukabele ve tah
kir ve yahut döver de bu 
ıebeplerle boıanma ha11l 
oluraa hiç bir ıuretle taz 
mlaata gidilemez. Mefer ki 

TGRKDIL.1 

Aşk milyonla
rı dinlemiyor. 

Okullara Girme Sartları: 
~ ' 101 Yaşında 

Bir talebe 
Nevyork hükümetlnde ya· 

ıayan bir milyonerin kızı, 
yokıul bir memurla evlen· 

Çocuk Bakıcı Okulu .. 
Dünyada mevcud mektep

li kızlar araamda en yaıhıı 
her halde Bir leıtk Amerika · 
da Klevlandda yaııyan Bn. 
Karrl Kır! olıa gerek 

mek lçln mlraamdan vaz 
geçmlıtır. 

Henüz yirmi btr yaıında 
olan Rozemeri Nebıter Nev -
yorkta yaııyan çok zengin 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
nuo Ankaracfakl Çocuk 9 a 
lncı okuluna 1 temmuz 938 
den mbaren talebe kaydına 
baılanmııbr. Kayıd muame 
leılne temmuz 938 nlhaye · 
tinde ıon verilecektir. Okul 

bir hekimin kızıdır. Eiıyük yatılı ve paraaızdır . Tedrl· 
bir refah içinde büyüyüp sat iki ıenedlr. dersler na 
yetlımlf, para 11kınt111 hiç zari ve pratiktir. Okulu 
görmemıı olan bu genç kız, muvaff akiyetle bitirerek dip· 
Sen Levrens ünh·erattealnde loma alan bayanlar Çocuk 
bulunmakta lmtı fakat tah Eıirgeme Kurumunun göıte · 
ıtlinl bitirip doktor üovanı recejl yerlerde tkl sene ma· 
nı almaia bir kaç gün kal aıla olarak çalıımayı deruh· 
mıı iken, Pol Cilıon adında te edeceklerdir 
biriyle evlenmek tçtn ünl· Okul, yalnız bayanlar 
venlteyf terk etmlıtır. 

içindir 
Gtlıon . haftada yirmi bir 

dolar kazanan ufak bir me· Çocuk Bakıcı okuluna ya-
mur olduiu için para birik- zılma ve alınma ıartluı ıun· 
tir erek uf ak bir servet yap· lardır: 
ma11na imkan yoktur. Bun · 1 18 Yatından afaiı 
dan dolayı kızın anne ve olmamak 
b•baaı bu evlenmlye muva· 2 -- llkmektepten diplo· 
falrat etmek latememlıtlr. ma almıı olmak. (Ortamek 
Rozemerl, anneıtyle büyük ' leple ltıe talebeleri tercih 
bir çıngar çıka rmıt ve bu il edilirler.) 
nun neticesinde mirasından . 3 - Sıhhatı yerinde, ah
olmuıtur. Fakat, sevda ıle lakı iyi olmak 
kanadlanmıı olan Rozeme ı Ok 4 ula yazılmak 11-
rlnln gözü, ne anneıinin 

1 
tlyenler {Ank•uada Çocuk 

mlruını ve ne de baba11nın 
Eılrgeme Kurumu Merkezi ricalarını görmemltt kalkıp 

ıevglltıtnln yanına gltmit baıkanhğıoa) adresine istida 
DüfQn Gılsonun evinde ya · ile müracaat etmelı d i rler. 
pılmııtır . Genç evliler. tabii 5 Kayıd için guekll 
timdi bir çok masrafları k11· olan evrak: 
mak mecburiyetindedir. Fa- Mektep diplomaıı, nüfuı 
kat haftada yirmi bir dolar hüviyet cüzdanı , ııhhat ve 
lak bir gelirle geç!nllebllece· aıı raporu, hüınühal llmüha· 
ğl kanaatindedirler. beri , üç fotoğraf. 

esaa itibariyle btrtnln kaba· 
hali kabili müıamaha bir 
derecede hafif olsun. 

Muntazar menf aatı, yani 
gelecekte elde edeceği miras 
hakkı gibi istifadeden mah 
rumlyet dolaylıiyle talep 

, edılecek tazminata tayin, ol· 
dukça müıktl ahvaldendlr. 

Çünkü hanglılnio ev•el ve 
sonra öleceği ve öldüiO za · 
man mevcut malinin mtkta 
" ve vaılyet gıbl ahvalin 
malum bulunamıyacağı el · 

betle hakim bu huıusta hal · 
zl ehemmiyet bir müokilit 
la karıılaımıı olur. Bunun 
en ahsen çarel hallt ise ta · 
rafeynln m:vkll lçllmalsl ve 
kudreti mallyeal ve hidlıe. 

nln ıektl ve mahiyetini eh · 
il vukufun beyan edeceft 
miktara nazara almak ıure· 
tile hükmeder. Toptan ve 
yahut aylık, yıllık olmak 
üzere bir para verilmeılne 

hü.kmedlleceğl gibi hu ciheti 
mahkum taraftan teminat 
almak sureli ile de tahtı le 
mine alabı1ır. Borçlar ka
nunu madde 4:-i. 

Hakimin tayin edeceği 
tazminatın muhakkak para 
olmuı ıart değildir. Eıya, 
eıham ve gayri menkul bir 
mtlk dahi olabileceğini Ruı 
ıello 398, Kürtlnln 8 notun 
da bildirmektedir. Ve yine 
Kürtlltn 7 No. lu notuna bir 
genç kadının bütün hayatı 
nı kocuına tıtlrak ve evine 
hur ve aarfetmekle kaba 
hatalz olarak vaki olan ta 
liktan sonra aarfedeceğt me 
aal ile elde edebileceği me· 
mu\ bulunan meblif dahi 
heıap edilerek tazminat mlk · 
tarının tenzlli beyan edil 
mittir. 
Şunu da unutmayalım ki: 

maddi ve manevi tazmlna • 
ta hGkmedllebtlmek için 
mutazarrır olan tarafın ta
lep ve davada bulunmaaı 

lazımdır. Bili talep hakim 
tazminatı maddiye ve ma· 
neviye hlikmedemez. 

SONU VAR -

Hava Okulu 
Hava okulları tallmatanın 

86 ..ncı maddeılnde yazılı 
ııutlara haiz latekhler: 

Dılek kağıdı ve veılkaları 
ile temmuz baılangıc1ndan 

ağuatoı sonuna kadar ~kula 
bat vururlar. Okulun bulun 

duğu yerin dıtında bulunan 
lar dilek kağıdları ile veıl 

kalarını posta ile okula gön · 
derlrler . Ve alacakları kar· 
ıılığa göre hareket ederler 

Madde 86 Hava okulu 
gedıklt k11mına girme 
ları ıunlardu: 

A - Türk olmak, 

ıart · 

B - Orta mektep. lise 
ıeklzlncl sınıf tahııltni bıtlr · 
mtı en az 1 7 ve en çok 20 
yaımda olmak, 

C - Sıbht vazı yeU uçu 
culukta ve uçuo iılerlode 

kullanılmağa elvertıli oldu· 
ğuoa dair müteha1111ları ta· 
mam olan bir haatahaned~n 
11hhat heyeti raporu almak, 
boy 1,65 den aıağı olmıya · 

caktır. 

Dışında ~ulunanlar: 
Bulundukları yerin asker 

ilk tubealne müracaatla mu 
ayeneye gönderilirler. Tam 
teıkilath sıhhi heyet bulu 
nan yerlerde o yerin büyük 
kumandanına müracaatla 
mu1tyeneye gönderilirler 

D - Ahlakı aağlam ol 
duğuna ve hiç bir suretle 
ıuçlu ve mahkum olmadığı 
na dair bulunduğu yerin 
emniyet müdürlüğlinden ve
ya pollı amlrllilnden tas· 
dikit veıika göstermek. 

E - Mektebe alınacak 

okuyucular gedikli erbaılar 
hakkındaki 2505 sayılı ka
nun mucibince muamele gö · 
receklerlnl , mektebi bitir· 
dıklerlnde 12 yıl müd
detle hava gedikli erbaı 

olarak vazife ıöreceklerlnl 

taahhüt etmek. 
F - Mektepçe yapı lacak 

ıeçme imtihanda kazanmak, 
H -- latekli adedi çok 

veya lmtihaınnı kazananlar 
alınacak mıkdard"n fazla 
olursa bunların içinden ri
yaziye bilgileri daha iyi ve 
ya banca dtl bilenler yenle
nlr. Hava mektepleri oku
yucuları aak~ri ltselt-.r oku· 
yucuları gibi yedlrllır ve 
giydirilir. Kitap ve d ı ğer 

ders için lazım oları lar pa. 
raaız vertlır. 

V - Bava okul larma ka . 
bul edilenlerden birinci ıı 
nıh muvaffaklyetle bitlreoler 
arasından kabiliyetlerine gö 
re uçucu, makinist, telıız , 

fotoğrafçı , atıf ve bomb:u 
dımancılığa ayrılırlar. 

-~-

Çocuğunu 
Kacırmak , 
istiyen Baba. 
Meıhur Amerikah btr mtl 

yonerln kızı olan Barbara 
lluttonun kocası kont Han
gvltz Heventlov ile olan da · 
vaaı malümdur : 

Danlmarkah olan kont, 
Barbara Huttondan ayr& ya · 
ıamaktadır ve mahkeme de 
onların ayrı yaıamaaına ka-
rar verirken çocuklarının 
annesinde kalmaaını iltizam 
etml~tl 

Bugün çocuk tkt yaııoda
dır ve onu uzun müddet-
tenberi kend l ıl a lmak isti· 
yen baba11 tarafından kaçı
rılmak tehllkui altında lıu · 
lunduğu da hadisenin ıon 
1afha11 teıkll etmektedir. 

Pariate bulunan kont, ço-
c 1ğu hakkında böyle bir 
emel beılemedia lnl söylemtı 
Ur. Fakat karısı . bu iddiada 
fuar etmtı ve bazı de'ıller 
göstererek, kocaamıo lngll-
tereye g e ldiği takdirde tev· 
ktfl iç in polisten müzekkere 
bile çıkartmııh 

Kont, buna rağmen Lon -
dra.ya gelmek kararını ver· 
mıı ve yakanda hareket ede· 
ceğlnl blldtrmlıtır .. 

Bunun üzerine konteıı, 
baıka bir karar vermlt bu
lunu yo r: Kocasından boıan 
ma k için dava açıyor . 

Barbara Hutton, kont Re
ventlov tle evleodl"ten son 
ra onun tadıtyetine geçmto, 
Danimarkalı olmuıtur Onun 
tçlo boıaoma davası da Da· 
nlmarkada , Kopenhağda gÖ· 
rülecektır. 

10 1 yaıında olduğu halde 
kafa11 mükemmel ııllyen 

bayan bu yaıa kadar oku 
yup yazrr amııtır. Fakat, bu 
yaıtan ıona.ra günün birinde 
kendiılnde okumak hevesi 
uyanmıı ve çahımıya baı· 

lamııtır Bn. Kırl , bu yıl 

ikinci teırinde 10 2 yaııoı 

bitirecektir. Çok çalııkan 

bir kız olan bu yüzlük ba· 
yan doğduğu günün yıldö · 
nümünü kutlarken Şekıpirln 
eserlerini okumaya baılıya· 
cağını ıöylemektedı r . 

Hitler yeni bir 
İncil yazıyor. 
İngilizce Deyll Herald ga 

zeteat .. Hıtlcr yeni bir lnctl 
yazıyor.. baıhğı altında neı 
rettlğl bir haberde ıöyle di 
yor: 

.. Hıtler, Nazilerin incili 
olan .. Mücadelem .. kıtabanm 
yerini alacak :teni b ir klta· 
bı bitirmek üzeredir. Bu ki · 
tap Almanyada ve bütün 
Avrupada milyonlarca bası
larak neıredllecektlr. 

Bu kitapta ll ıtlcr bir nev 
yeni din ortaya koymakta• 
dır . Bu dın bütün ıtmal arlu 
m llletlerlol ortaya toplıy•
cak, bunların da ruhani bi · 
nlsl bizzat Hıtler olacaktır. 

Kitabın mühim ılyaıi he· 
defleri de vardır. Çünkü, 
Avrupayı ltalya ile Alman 
ya a raaında iki nüfuz mın · 
takıuma ayırmaktad1r. 

Bütün dlier Avrupa mem· 
leketlert biri latiolerln, dıterl 
ıtmaltlerln lideri olan bu 
iki memlekete tabi olacak. 
lard&r. 

Ruıya bir Asya milleti ıa· 
yıldığı için bu kaidenin ha· 
rlclnde kalmaktadar. 

Bıtler bu kitabı, Nazi hü. 
kumetınln eaas gayelerinin, 
"Mücadelem,. kıtabında ıöy
ledlği ıekildt>, tahakkuk et. 
mit olduğunu düıünerek yaz· 
mağa baıl amııtır. 

Kıtap çıkınza, Almanya· 
nm dıı polıttkaa1n • n deiiıe
ceğl tahmin edıliyor Onun 
lçtn kitabın oeılr tulhl de 
dünya meselelerlyle alaka
dar olarak intihap edilecek· 

Yalnı z kont Reventlov t ı r 
r -------------aa raya menıup olduğu fçln "'W 

davaya müsaade hususunda. 
1
1 KADRi UZKUR 

1
1 

Kopenhaiın mahkemesi tara · 
fmdan aaraya müracaat olun ı' KIR~ ASİYE 1 
muıtur ~AGAZASI 1 

Bu meıele Danimarka aa · 1 Ana/arialar Caddtsimltl<i 1 
rilyını meıgul etmiıttr Bır 1 Kadri Uzkur 1 
çokları, kontun kuıınodan 1

1 
K 1rtas iye Mag~ az ası 1

1 ayrılmasına munuz davran · 
mıılar ve davaya bakmak 1 Hu defa Paıacaml cad 1 
için mahkemeye aalahtyet 1 deılnde Ba.lıkham altın· 1 
vermemek iıtemlıl erdlr. Kon · I daki büyük beton mağa 1 
tun da karıııodan ayrılmak I zaya nakledllmııtır. I 
lıtemediğl zaonedılmektedlr. 1 A radkitnız her çeıtt kır· 1 

Fakat. diğer bir kısım ıa· 1 tuiye levazımını en ucuz 1 
ray erkanı. mütemadiyen 1 ve en iyi ıekllde ( KBdfİ 1 
bir mesele teıkil eden ve 1 U K · · M f ) 1 
ıenelerden beri sürüp gelen 1 zkur ırtasıye a,azası 1 
bu ıhul afın mahkeme kara · 1 oda bulabilirsiniz. 1 
rl ile kökünden halledilme- .. ___________ .. 

ılnl, hatta mahkemenin der · 
hal boıanmıya karar 
meslnl latemtıttr . 

Barbara Hutton ile 

ver· 

Kont 
Hangltz Keventlov davaaına 
yakında Kopenhağ mahke 
meılode baılaoacakhr. Kont 

la kontealn boıanmalarına 

karar verileceği. kadının da, 
arzusu üzerlnf', Danimarka 
tabilyetladen çıkarılacaiı 

ümit ediliyor. Yalmz·, çocu 
iun kime verilecefl henüz 
malum değildir . 



~All'A : 4 

Soha, -
ı Bulg"r kooperatif v~ zi 

ra 11 t Lankuı) nın 1937 se
nes i raporunu t~dk ı b eder 
ken nazarı dıkkall çeken 
baılıca mevzu, Bulgaristan 
dakl köy kooperatif lerl ve 
bunların göaterm "e l<te bu 
lunduju gentı inkltaflardar. 

Bu huıusta bir fakir ve · 
rebilmek için Bulgar köy 
kooperatifleri hakkında ba 
zı rakamlar zikredelim: 

Köy kooperatifleri lç ınde 

zirai kredi kooperatifleri bt 
rlnci gelmektedir 

Bu kooperatiflerin lnkııaf 
ıahaları köyl6ye kredi ile 
zirai malzeme; i.li.t 1!e ede
vat temin etmek; eatıı mai 
aza lara açmak ve köy mah 
ıullertnl imal ederek bun 
lara pazar bulmaktar. Bu 
kooperatıflertn umumi mer
kezi Bulgar ziraat ve koo 
peraUf bankuına bajlıdar . 

Mevcud kredi kooperatifle· 
rlnden 224 O l 937 senesi 
zarfında peynir ve kaıar 

lmalathanelerl açmıı ve a:ra 
ları tarafından lstthıal edt· 
len ıütlerl bılavasıta tılet 

mittir . 
imal edtleo peynir üç 

milyon 578 bin 620 kilo 
gramdır. 997 Bın kuıur ki · 
logram da kaıar peyniri 
imal edilmlıttr, ki bu, Bul 
gartıtandakl umumi kaıar 

lstlh1&llnln yQzde 43 nü tef 
kıl ~tmektedir. 

Zirai kredı kooperatıflerl 

bundan maada azasının lı 
tthsa l ettiği ya murta, mey 
va, sebze ve üzüm gibi köy 
mahsullerini de ıatmak itini 
orgaof.te etmlıtır . Koopera· 
lifler, merkezlerinin direkli· 
Tt ile yaptıkları bu iıde 47 
milyon 447 bin yumurta , 
1245 vağoo me yva toplamıı 
ve bunları pazeırlara ıevk-
etmlılerdtr 

BugQn Bulgartatanda or· 
ganlze edllmıı 1600 ztral 
kredi kooperatifi vardır. Bu 
kooperatiflere aza olanların 

mıkdarı da 150 bin kiiıur 
kltlden ibarettir Bu azanın 

kooperatiflere yatırdıtı aza 
lık mevduat yekunu 333 
milyon 740 bla l 77 leva· 
dır. ihtiyat akçe olarak ko 
operattflerln 56 milyon 13 
bin 880 levası vardır . Bul · 
gar ziraat ve kooperatif 

bankası bunlara 679 milyon 
} 77 bio leva kredt vumlı 

tir . Fakat kooperatifler bu 
yekunun yalnız 522 milyon 
455 b in leva11ndan fayda 
lanmıı ve mütebaklaınl çek 
mek ıstıruında ka lmamıı 

lardır 
lktncl derecede ehemmi 

Balıkesir belediye 
Riyasetinden: 

Belediyemiz umumi tenviratı için 11lanacak ampüllerln 
münakıuuı on gün uzahlmııtır. 

İhaleıl 13 7·938 çarıamba günü saat 15 de Belediyede 
yapılacaktır . 

Tal iplerin ve · ıeralti anlamak lıtiyenlerin belediyeye 
müracaatlara ilin olunur. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 Açık eksiltmeye konulan vilayet nafıa dairesine 
ald bir adet müteahhit ve Leı adet fen memuru ve on beı 
adet mahruti amele çadm ki ceman 21 adet çadır huıuaı 
ıartnamede yazıl dıiı ebat ve evsafta yapılmak ve 21 
temmuL 938 tarihine rutlıyao perıembe günü saat 10 da 
ihale ed ılmek üzere J 5 gün müddetle açık eksiltmeye 
konu1muıtur . 

. 2 - Bu çadırların muhammen bedeli 1200 ltra ve mu 
vakkat teminatı 90 liradır . 

3 ihale hükumet konağında müteıekktl daimi encü 
men tarafmdan yapılacağından bteklilerln thaie günü mu· 

T0RKD1Ll 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konan it Bahketlr • Sındırgı yolunun 
+ 896 - 1 O + 950 ncl kt lometrelerl arasındaki k11mm 

tamiratı e1ulyni olup 21 -temmuz-938 lar•hine ratthyan 
perıembe günü saat 1 O da ihaleıt yapılmak üzere 15 gün 
mOddetle ve kapalı zarf uıullle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu tamiratın keııf bedeli ( 11814) lira (75) kurut 
ve muvakkat teminatı {886)Ura ( 11) kuruıtur. 

3 - Bu tİe aıd evrak ıunlardır: 
A K.eııf hulasası, fıat bordroıu, met,,,j cetveli ve 

malzeme grafikleri . 
8 - Huıuıi ve fenni ıartnameleı le eksiltme ıartname 

ıt ve bayındırlık tılerl genel ıartnamesl, 
C - Mukavelename örnejl, 
lstiyenler bu evrakı her aün vılayet daimi encümen 

ltalemlode veya nafıa dalretlnde görebilirler. 
4 - ihale 1 inci maddede yazılı gün ve ıaatle B.a lı · 
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