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i Af Kanunu Layihası~ 
; M e c li s e -V er i l d i . ~ 
• • • • • • 
i Af Kanunu; Meclisin Tatilinden önce Mü- i • • i zakere Edilerek Kanuniyet Kesbedecek Ve ! 
• • i 15 Haziranda Tatbik Mevkiine Girecektir. ! • 

Bükreş-Berlin 

Haıa şef erleri başladı. 
Büknı, 31 (Radyo) - Bu· 

dapeıte yolile açılan Bük

reı - Berlln hava seferleri , 

bugün baılamııtır. 

.. 
BAŞVEKiL 

Dün İstanbu
la Geldi .. 

IJ. Cddl IJayar 
lıtanbul, 31 IA. A. .l - Baı 

vekil B. Celal Bayar, dün 
buraya aelmiıtir. 

Rusyanın Uzakşark Ordusu Kumandanı: 

Büyük Mille/ Jltcllsl 
Ankara , 3 l { A.A . )- Cum- Millet Meclillne verllmittlr . 

huri yetin on beılncl yıldö · Bu kanun projeılne na · 

nimü münaaebetıle Yüzellt · zaran Yüzelltltk liıteıloe 
hklerln. haklarında heyeti dahli bulunanlarla hatcların· 
mahıuH karar verllmif da heyctt maaıuaa lcararı 
olanlarla, lıtlklil mahkeme verilenler, lıtıkli.l mah-
lertnde mab'Kum edılmtı kemelerlnce mahlcOm cdll-
olanların affedilmelerine ald miı bulunanlar affedllec~k · 

kanun llylhaaı Kamuteya 
verllmtı bu'aamaktadır 

Af kanunu; Meclııın tatilin 
den önce kabul edilecek 

ve derhal tatbik mevkitne 

ılrecektlr . 

Ankara, J 1 (Huıuli) 

Cumhuriyetin 15 net yal 
dön6miinde af yapılması 
hakkında Adliye Veklletl 
tarafından bir kanun proje 
ıt hazırlanmıı ve Büyük 

lerdfr . 
Af kanunu layihası Mecllıln 

ya-ı tatili devreılnden evvel 
kesbi kanuniyet ve 15 hazı · 

randan itibaren de tatbik 
me•kllne girecektir. 

Yüzellillkler; memlekete 

avdet ettikten sonra 8 ıene 
müddetle devlet hizmetinde 
hiçbir it alamıyacaklardır . 

Heyeti mahsusa kararı almıı 
olanlar da bu haktan 4 yıl 
lıtlfade edemlyu:eklerdır . 

Maraşal Bloher Mos
k o v a y a C a ğ ı r1 1 d ı .. 
Jıpanya Rusya ile anlaşmak istiyo1: Ali~a~ır ma~ım
lar; Jıpınyama bu arzusu ilı yeni masalılar cı~mı

ım~ın ın~iıa adiyıılır. 
Moıkova, 31 (Radyo} -

Uzakıark Ruı orduları 

umum kumandanı Maraıal 
Bloher Moıkovaya çajrılmıı 
ve dün Uzakıarktan buraya 
ıelmtıtır . 

Tokyo, 31 (Radyo) - Ja · 
ponya Hariciye Nazırı Ge-
neral Ogakı, Japonya ile 
Ruıya araaında mevcut bü 
tün ihtilafların halli için 
Ruıyanın bura ıeflrlne bir 

nota vermlttlr 
Ruı ıeflrl, bu notayı der· 

hal Moıkovaya ıöndermlı -
ur. 

>llilcaC:lar mehıftl, bu no· 
ta yüzünden yeni meseleler 
çıkacafı kaoaattle endiıe et·. 
meie baılamıılardar . 

Londra, j 1 (Radyo) - Ja . 
pon tayarelerlntn, bugün 

Kantonu bombardıman et 
Uklerlot Royter Ajanı\ bil · 

dtrmtıtir Bu bombardıman 
da yüz kiti ölmüı ve iki 

yüz kiti yaralanmııtır . 

Beynelmilel Birincilik Müsabakala- Şuşnig 
r1nda Büyük Muvuffakiyet Gösteren: 

İnııltere hükumeti, on 
dıki teba11ını muhafaza 

makıadıle buıün bir f ılo 
ıöndermiıttr. 

Binicilerimi~ İstanbulda Par-\lir liman ıehrindı ıturaca~ 
lak Surette IstikbalEdilecek· · 

--------------
Savarilerimiz Varşovada Ya
pılan İkinci Miisabakalarda 

da Derece Aldılar .. 
lıtanbul, J 1 (Huıuıi) -

Avrupaoın muhtelif yerle 

rinde yapılan ıt yanıların· 

.ta dünya blrlncllıklerlni 
kazanan ve ıon defa Var· 

ıovada en yüksek zaferi el· 
de eden kahraman Türk 
btntctlerl 12 haziranda lı 

tanbula döneceklerdir Sü 
•arllerlmlzln parlak bir ıe 
kilde lıttkball için rentı 

'9lr prolram hazırlanmak· 
tadır. 

lıtanbul . 31 {Huıuııj -
Dllnk6 müaabakalarda da 
Ythı beıı Eyup ile Aıtefmen 
lhaan kazananlar ara11nda 
taınlf edıhlller. 

Varıo•a, 30 (AA.) - Dün · 
kcı baılanııç mthıbalruına 
Tarta, Alman, Belçtka, frab · 
ıa, Roman1a 1 PoloDJ• m1l-

\ 

letlerl ııttrak etmlı ve 85 
at alrmlttlr. 

Parkuru hatasız yapan 15 
ıüvariden beıt Tilrktür. Bun· 
lar ara1ında maniler yükıel 

tılerek yapalan ikinci mü1a

bakada Saim Ok ile tek
rar hatasız ve parkuru en 
aeri yapmak ıuretlle birinci · 
lifi aldı . ikinci Alman, üçüncü 
Belçtkalı, dördOncü f rao11z 
beıtocl Romanyah oldu . 

Tef men A voi Bozaanla 
altancı, Aıtef men Ihsan Ece 
ile 14 ncü, Yüzbaıı Eyup 
Ooal ile 15 ncl, Aıteimen 
Kudret Kaaırıa ile l 6 ncı 
oldu. 

Btrloclltk kupuı Türk 
bayrajmın zafer direllne 
\:•kilmeelle herab~r mera 
timle ~erildi. 

H. Şuşuiy 

Pariı, 31 (A.A) - Eski 

Avuıturya baıvekllt Doktor 

Şuıntrln, bundan ıonra Al· 

manyada tayin edilecek bir 

ıehlrde .erbeıt kalmuı ka · 

rarlaıtirılmııtar. 

Bugün, Şuıntıla ikamet 
etmekte oldulu Bel Vodur 

kalfından , kamyonlarla bir 
takım ev eıyua kaldtralmıı 
tır . 

Kanton, 31 (Hadyo) Ja. 
pon tayarelerl, buıün üç 
defa Kanton ıehrlnl bom 
bardıman etmtılerdtr . 1100 
610, 1600 yaralı vardır . 

Hankov, 31 (Radyo) -
Resmi teblli: Şıddetlı mu 
harebeler devam ediyor. 150 
Bin kitlltk Çtn orduıu ıı 

maide taarruza geçmltUr. 
Taarruz. üç lllikametten ya · 
pılmaktadır Sarı nehri geç
mek lıtlyen Japon kuvvet· 
lerlne kartı mühim tedbirler 
alınmııtır . 

Amerika 
DOnyı hldlselarini ehımml
yına takip ediyor, ihtlllflardı 

dılıı bitir af kalacak, 
Vaıington , 31 (Radyo) -

Harbiye nazaretl mülleıara 
Lül Conıon buıOo beyanat· 
ta bulunmuı ve Bırleıtk 
Amerika hiikumetlnln umu· 
mi Yaıı:iyeU yakından takip 

eyledtltnl , bununla beraber; 
Amerikanın , tam bir blta· 
raflık muhafua etmek nl 
yetinde bu1undulunu ıöy 

lemtıttr . 

f H;t;yd~···K·;·~I;·1 
!hadiseler oluyor~ 
• • a ' I K8:ti I • a 

i Hatayda Cereyan Eden Türlü Hadi- ! 
! seler Daha Fena Bir Vaziyet Arzede- i 
i cek Olursa Büyük Millet Meclisi Tatili ! 
: Tehir Edecek. : • 

.... - - ,,.. 
~ 

Anla/\yuda n yıl:el bir görılmiş: Ası rı rlıri 

Ankara, 31 - Biiyük Mil- Hata1da ilin edılen af 
let Mecllıi, 8 he.zlranda me· kanunu . haziranın 15 inde 
Hiıloi bitirecek ve tatil merlyete ıı recekUr. 

kararı verecekt ir . Fakat Ha· frant1anın Suriye Fevkall 
tay meae1esi , fena bir de Komiseri Kont Dö Mar-
ıafha arzedecek oluna Mec· telin tekaüde ıflvkedllerek , 

ltıln açık kalacağı müddettn yerine btr ıeneralln aetirl · 
temdit edilmesi çok muhte- leceil ıöylenlyor . 
uu:ıoır . ~ntakya , 31 ( A A. ) -

lıkenderun, 31 IHuıuıil - Türk ahaliılne karı• yeniden 
Antakyada , kanh hadiıe ler tedhtı hareketi baılamıı , dün 
o1 muıtur Frans ızların kur 
duklara dolaplar yüzünden 
bua;ün kanlı hi.dlleler vukua 
aelmııttr Tafeılu yoktur . 

Antakya , J 1 (A . A. ) Ana· 
dolu Ajan11nın lıuıuti 
hablrl bildiriyor: 

mu· 

Alcıam ıaat 20 den 900 

ra ıehtrler aruında otomo 
bll, kamyon ve araba ile ge· 
lip gltmeği yasak eden ve 
Hataydaki bütOa gazeteleri 
kapatan bir kararın delege 
Garo tarafmdan imza edil · 
dı tı öğrenilml ıtir . 

İllanbuL 31 (Huıuıj) -
Hataycla cebir ve tazyık po· 
let ika11 bütün t lddetıyle d e 
vam ediyor 

lıv ' çrede çıkan Abeod 
gazcteal Hata yda ye palan 
tıkenceler hakkında uzun 
bir makale yazm ııtır . Ga· 
zete, bu makalesinde dtyor 

"': 
"fran11z müme11ılı Garo 

ıözünü tutmada. Hatay Türk 
lerlni tazyıka kartı korumak 
için tedbir almak laz.1mdar." 

1 

Diyor. 

Reyhanlyede Türk ltlleılne 
rey vermek iıliyen Et i TOrk 
lerl tlddetll b ir tazyakla da

ğıhlmaılardar Hunun üzeri 
ne kitle h" l ınde konıoloı · 

haneye gelen halk , TürklJe 
h(ikumetloin müdahalealni 
lıtemitlerdtr . 

Reyhanlyeye ve civar köy· 
lerlne Arap akınları devam 
etmekte, bazı yerlerde kadın · 

lara da tecavüzler vuku bul· 
rr.aktadır . Düo Reyhaniyede 
beı Türk yaralanmııtır. 

Romanya 
Erklnt~ırbiyı reisi Vır· 

şavayı aitti. 
Varıova , 31 {Radyo) 

Romanya erki.nıharblyeiumu . 

mlye reisi General Sttefan 
lroneeko, refakatinde bir er· 
kioıharp heyeti olduğu hal
de buıüo bura ya ıelmlı ye 

karıılanmııtır. 

Hava Kurumu Büyük 
Bir inkişaf içinde .. 
Kurum, Milll Müdafaa Taklıeiinfô* hıvı bütcııinı 

46.995.215 lira yardımda bulundu. 
T<irk Hava Kurumunun 

merkez kurulu birkaç ıün 
önce Ankarada altı aylık 
toplant111nı yapmıftır. Bu 
top l antıda Kurumun faali 
y•tlne ald bir rapor okun · 

muıtur . 

Ehemmiyetine binaen bu 
raporu yazıyoruz: 

"Genel merkez heyetinin 

muhterem üyeleri; 
Türk llava Kurumunun 

937 938 uQtce yılı , foytzll 
(Senu 6ç6nctl aayfacla) 



TOTK!.'tLt 

' -1 
T ürkiyenin Hataydaki ' ' 

S -EHİR HABERLERİ Sa rih Hakkı .. 
--~~~~-------~~~~-

Bir İsv içre gazetesi; f ransantn ~altı~aretetini ve ff a· 
tay meselesinde takip elliği yolu iyi görmüyor, 

Bir İsviçre gazetesi yazı yor : 
"İskende run S11 ncağ1ndakı 

intıhabat için kayıd muame· 
lesi baılam ııtır . 

Bu yolda ıtmdtye kadar 
e lde edtlen netice Sancakta 
Türklüjün haktmlyetln i katt 

olarak göateroıektedir . Fa 
kat Türklüğe düıman olan 

ve Fran11zlar taraf andan yar · 
dım gören Araplar öteden 

beri olduju aı bi , timdi de 
Türk abalı üzerine en ağar 
tazyikler yapmaktan ve en 
za limane tedhıı kareketlerl 

lcra11ndan çeldnmemektedlr· 
ler. Gün geçmn kt , Tnrkle. 
re karıı tka edilen c.eblr ve 

tazyılu ve kan l ı t~cavQzlert 

bıldlreo, ölü ve yaralıları 

ıayan haberler gelmemtı 

olıun. Araplardan da aten 
ler ~e yaralananlar vardır, 

çünkü artık Türk ahalinin 

ıabra tükenmlt bulunuyor. 

Sakin ve ıulhperver Türk 
ahaliyi en ziyade mOtee11tr 
eden hal lıe tudur: 

Fransız manda idaresi jan
darmaları ötede beride mü· 

tecavlz Arapları tevkif edi
yorlarsa da bu mf'vkuflar 
her defa11nda Suriye hükQ 
metf tarafından cezalandıral. 
makaızan birkaç gün ıonra 
aerbeıt barakılıp yeniden Tü 
rk ahali üzertne ıevkedfvnr. 
Jar . Manda tdareal pol l ıl de 
ötedenberl olduiu aıbt, ıtm 
dl de Türklere kartı buıu · 

metkarane bir tarzda hare

ketle Türklerin evlerinde al 
llh taharrlyatına devam et 
mekte, ileri ıelen Türkleri 

vergi borç ları babaneılyle 
tevkif eylemf'kte, huliaa in · 

tlhap eanaıında TOrklüfQn 
kuvvetini felce ufratmak 

için her ıuret le ıayret gös · 
tert lmektedlr. 

Vakıa Milletler Cemiyete 
tarafından tayin cd ılmit ol 
an intihap komisyonu muh · 

te lif unıurlaran ve akallfyet 
lerin ve btlhal'la Ermenilerin 
haklaranı bltarafane bir su 
rette korumaya çal ıtmakta

d ır. Fakat bu komlı yon ma · 
halli Arap makamları tara· 
fandan bütün cephe boyunca 

karanlıia ıevkedll dlğlnden 

ve muhtelif unstırların haki. 
ki yüzde otsbettni gösteren 
listeler kendisinden gizlendi· 

l inden ve Türkler her tür 
lü tehdld ve tedhııle komfl · 
yon asalnrly le temasa gel 
mekten menedi ldtklerlnden 

komllyon ne yapa bıJir? Bu 
tedhlt ıon günlerde o dere. 
ce tlddet lenml~tlr ki, t ehir · 
!erdeki Türk tüccarla rı tec· 
avüzden masun knlabllmek 

fçln maiazalar ı nı kapamaya 
mecbur kalmı,lardır Suri 
yede ise mütemadiyen yeni 

çetele r teçhiz edile rek ıehlr 

ve kaaabalardakt sllih11z 
Türk ahalı ü zerine ıevked ı l 

mekte dir. Dlğer taraftan da 
Sancak ahal iıinden olup in· 
tihapta rey vermek için 
Türkiyeden Sancafa gelmiı 
olan J ürklere; kendi memle . 
kerlertnde hüviyet cüzdan 

ları a labilmelerini güçleıtır· 
mek için en büyük müıkü 

lat gösterılmekted ı. Halbuki 
bunlar bu veılkalan alam· 

ayınca intihap inçin kayd
ları yapılmamaktadır. Surl 

ye ve Frama menfaat blrh· 
j fn fn bu glzll mürettep it 

lerlne rağmen Türklerin mu· 
vaffak ola c11i ı ndan tüphe 

edilmekle beraber Türklü · 
iü Suriye Araplarının cebir 

ve t'ca vüzlerlne kartı koru 
mak için latthap komtıyo-

nuna derhal veaalt ve tm

kln verılmezıe yapılacak fn· 
Uhabahn ıiipheden iri ol · 

amıyacağını ıöylemek lizım· 

dır . Münteblpler tealrden 

izade olarak reylerini vere 
btltrlene TOrklerln kahir bir 

eklerlyet kazanacağı muhak
kaktır . Ermeniler de Arap-

ların mutaa111p ve cebbar 
olduklarını bıldilderfnden fp. 

tldada Tnrkler için rey ver 
eceklerdt. Fakat Arapların 

tehdtd ve vaadlerl üzerine 
Ermeniler bu fikirlerinden 

çevrtlmtıler ve timdi kendi · 
lerl luımen müstakil nam · 

zedler tayin etmlıler ve k11 
men de Araplar için rey ve · 

recel&lerdlr. 

Bütün bu gizil tertiplere 
kanı Türk hükumeti ıabır 
ve tabammQl göıterlyor. 

Çünkü kati neticenin her te· 

ye rağmen Türklerin lehine 
tecelli edeceğinden Tfirk hü
kümeti emindir . Bununla be. 
reber Türk hükumeti Cen

evrede ve Parlıte teıebbüs · 
atta bulunarak cereyan et · 

mekte olan vekayl ve hldl 
aah takip ettiğini ve intiha -

batın n~ticealol tayinde bu 
hid11e leri mevzuubahı et · 
mek hakkını mahfuz tuttu · 

junu blldlrmlıttr. intihabat 
haziran nlhayeUne kadar de 
vam edecektir ve temmuz 
iptidasmda lotıhabatan nelJ . 

ceat belit o larak Suriye hü 
kümetloln Cenevrede ve Pa 
rllle yapılan anlatmaların 

icaplarına ve neticelerine rl 
ayet edtp etmedifl anlatıla · 
caktır . 

Bu itle hattıhareketıni 
tebarüz ettirmesi itibariyle 
ıunu da liaydetmek lıtertz 

ki; timdi, gelt: n bir habere 

nazaran Fran11z manda lda. 
reıi delegeıi Garreau btr· 
kaç gün evvel Ankaraya gf . 

derek vaziyeti müzakere et . 
m it ve orada verilen btr ziya 
fett e Türklerin hak ve talep 
lerlnl nazarıltibara alacafını 
ka ti ıurette vaad dmlfti. 

f a kat Sancaia avdet eder 
et mez Türklerin Sancaktaki 
haklarım müdafaa eden Türk 
gazeteılnl lntlıardan meney. 
le mittir . 

Esasen Garreaunun tele 
taraflı ve Ar•plara dost va 
z ı yetl birçok defalar nazarı 
dikkati celbetm ııu 

Glritılmtt taahhüdlerin 
Fran11zlar tarafmdan bu tarz· 
da tatbikini Türk mllleu ta 
blatıyle unutmayacaktır ,, 

Bir Katil Dün On Sene
ye M ah k Cl m Oldu .. 

-------- - -
Suçlu; kendi kansı ila birlikte yaşıyın ~ôyün muhta-

nnt pusu ~urarak öldüimüıtü. 
lvrlndlnln Gömenlç köyü 

muhtara Recebi birkaç ay 
kadar evvel Ayazma yolu 
üzerinde taammüden öldOr 
mekten ıuçlu olarak ağır ceza 
mahkemesine verilen Gö 
menlç köyünden Şalcir oi 
lu Emin ile Eminin amuca 
ıı Halllln durutmaaına dün 
de ıaat l 4 de ağır cezada 
devam edılmlt ve dava ne· 
tlceleomtıtlr. 

V aka buliıaten ıöyle ce 
reyan etmltti: 

Suçlu Eminin kar111, mak· 
tiil Recebin yanına kaçmıı 

ve onunla uzun müddet bir 
arada yaıamııtır . 

Emin bu çirkin halden 
f evkallde m6tee11lr olmuı 
ve Recebe ktn beılemeğe 

batlamıttar. 
Nihayet Emin, cinayet· 

ten çok zaman evvel 
maktiil Recebin evinden çlf 

Dursunbeyde 

Mayvı ığaçlan iliçlımyor, 
Dununbey, 31 (Husuıl) -

Kazamtz meyvalarında gö 
rülen böcelllerıe mucadeJe 
yapılmak (lzere ziraat daire· 
ıl mükellefiyet ilin etmit ve 
her bahçe ıahtblnl meyva 
alaçlarana tliçlamaia mecbur 
tutmuıtur. Bütün kaza hal. 
kı mücadeleye ıarılmııtar. 
Bu ıuretle, · elmaları tah 
rlp • eden ve mahsulün 
yüzde 75 nln mahvolmuına 
ıebep olan meyva kurdunun 
tamamen temlzlenmeıele el 
ma mahsulünün pek fazla 
artacajı ıOphealzdir Bundan 
dolayı halk çok memnun 
dur. 

K11zamızan mühim mealre 
yerlerinden olan Suçıkh ve 
Saz meYkllerl belediyenin 
himmet ve ıayretale tanzim 
edtlmektedtr Burada geoit 
yollar açılmakta ve ıu kenar · 
larına beton bt-ntler yapıl · 

m"ktad1r . 
Sonbaharda muntazam: ve 

letclr edilen panayır mahal 
lt çok güzel yeıt!lenmt ıtır 

Kaz.amız orman kondök
törü İbrahim, Çarıamba ka 
zuı orman kondöktörü Tev. 
fJk le beca.ytı etUrtlmltUr. 
Yeni memur vazlfeııne baı· 
lamııtır 

Par~ gazinosunda ~angi 
içtiler ~ullamlaca~ . 

Atatürk park gazlnoıunda 
müıktrat ıahııoa müsaade 
edllmeıl için müıteclr tara · 
fından Dahiliye Vekaletine 
müracaatta bulunulmuıtu 
Vekalet, kadehle müıklrat 

yerleri hakkmdakt tahdlda
tm (tarap ve bira) için le 
ra Vekilleri Heyetince kal 
dmlmıt bulunduğunu ve 
binaenaleyh gazinoda bu 

müaa · 
vilayete 

le tilfellnl çalmıt ve vaka 
ıilnü Ayazma yoluna gide· 
rek pusu kurmut, biraz 
ıonra ıeçeceğlnl tahmin et 

Uği Recebi elinde çıf le ile 
beklemeie baılamııtır. 

Neteklm çok ıeçmeden 
Recep hayvan üzerinde yol 

da beltrmlttlr. Emin; haamı 
tam önünden ıeçerken 

ateı etmft ve Recebi alır 

surette yaralamıt, yarala da 
çok geçmeden ölmOıtür. 

Düok 6 muhakemede ıuç. 
lunun avukatı yazılı müda 

faa11nı okundu. Muhakeme 
btttılt için heyeti hlki 

me, mQzakereden ıonra 

ıuçlu Eminin; müdde.lumu 

mllliln de talep ettlil veç 
hile on ıene alır hapıe mah 
kiim edlldtjlnl bildirdi Dı 

ter ıuçlu katilin amuca11 
Halil beraat etti 

~···-····················, • • ! VapurProğ- ! 
i ramı N as ı l : • • • • : OlmAlıdı~9 : -• • 

Alman tezgablaranda inta 
edilen ve yakında memleke· 
llmlze getirilecek olan "Suı,. 
vapurunun · lıtanbul Ban 
dırma hattına tahılı edile 
ceğlni yazmıttık . 

Vapur en fazla temmuz 
ortalarında seferlerine bat · 
lıyacakhr. 

Haber aldıfımıza ıöre, 
bu vapurun yapacağı sefer 
için birde profram hazırlan · 
maktadır. 

Bu proframa nazaran 
vapur lıtanbul limanından 
aabahleyln hareket edecek 
ve öf leye dofru Handu ma 
ya gelecektir 

Bandırmadan da aktam 
hareket ederek yolcularım 

ıaat 23 çe dojru lıtanbu la 
çıkaracaktır. 

Halbuki bu tarıfe yolcu lar 
için hıçte uygun değl ld ı r. 

Çünkü gece latanbula çı 
kan bir yolcu erteıl gOn 
orada tılerlnt takip etmek 
üzere kalacak, vapur aabah
leyln hareket etmit bulun 
duğu için de lıtanbu lda bir 
gece daha kalmak mecbu · 
rlyetlnl hl11edecektlr . Bu 
ıuretle yol kııa l taldığı halde, 
yolcular ıımdlklnden daha 
fazla vakit kaybedecekler· 
dtr. 

Onun için Oenlzyollan 
idaresinin; tüccar ve halkın 
fayda lanabılecefl daha mü· 
ıalt bir proğram hazırlama· 
11 çok yerinde olacaktır . 

Gardenpari ı v e r i lece~ 

-., 
İtfaiYe Teşkilatı için 
M ü·h im Esaslar .. 

Dahili ya Vekaleti SeferberTıf MüdürlOğünı ~ıih arar ık 
bir itf aira şu~esi teıkil olunacak. 

Da hiliye Veklletl; Kamu · 
taya , butün memleketi ali 
kalandaraca k tumiilde bir ka · 
nuo llylhaaı vermlıttr . Bu 
layibaya aöre belediye let 
ktlatı olan yerlrrde ltf alye 
tetkllt ve bunların ıahıi teç 
hizalı ve ha va - kimya ta 
arruzlarına karı• korunma 
vaaıtaları , yangın gözetleme 
ve bildirme teılıah ve ıu 

tealılerl, malzeme depoları 

ve Uf alye kural arı teatı ve 
temin olunt.caiı ııbı , köy ka· 
nununun tatbik edildıtı yer 
lerde de yangın önleme ve 
ıöndürme tedblrlert alma 
cakhr. Bundan baıka, ıehtr, 
kaıaba ve köylerde bu ltfat 
yeden maada bir de yardım · 

cı itfaiye tetkll edilecek ve 
bunlara ıl 4 · 60 yaıındakl 
ler gönüllü olarak ahnacak
tır. Fakat ki.fi eönüllü bu-
lunmezıa bazı vatandaılar 

bazı ıartlar l a - ve bir ev 
den bir kftlden fazla alınma 
mak kaydile - mecburi te 
ktlde teıb ı t ve celbedtlecek-

nen hizmet etmek •.temiyen• 
lerle medeni haklardan mab· 
rum olanlar, teref ve ha· 
ıtyetl mucll cezalardan mah. 
kum bulunanlar ve bir de 
umumi, mülhak ve huıuıl 

bütcelerden aylık alanlar, 
devlete ald müe11eaeler tle 
imtiyazla ve ruıbath tlrket · 
lerde çahıanlar, paaif bava 
tetklli.tı menıuplars, noterler 
ve vekilleri, avukatlar, he 
kim, baytar ve eczacılar, ha· 
yatı ehemmiyeti haiz buıu 
ıl tetebbOılerde ve bu ta ha· 
nelerde vazifeleri olanlar, 
Türklyede iç ay.tan beri 
ikamet eden ecnebtlerdlr. 
Bedeni •e nakdi mükellefi 
yelten muaf olanlar da 
vardar. Spor letkilltlarına 

tlahıl ıençlerden yedek ltfal· 
ye tetkllatı yapıhr. Dahili· 
ye Veklletlnde bir ttf at ye 
miltavere heyeti vardır . Vi
layetlerde bir vtliyet itfaiye 
komtıyonu tetkll olunur. 
Dahiliye Vekaleti ıeferberlık 
müdüliliilnde letkll edile. 

lerdtr. tlazı vatandatlar tıe cek itfaiye ıubeal teıkilitı, 
para mükelleflyeUne tabi talim ve terbiye, malzeme 
tutulacaklardır. Para mükel ve teftıı ftlerile lıttgal eder. 
ı.ı':r•"•• u.hı o lanlau Bede Veklletler ve ıljorta tlrketlerl ---........ . 

Güreşçiler 
Dün Ankaraya 

Gittiler .. 
Balıkesir· Buraa izmtt ıO· 

refçllerl ara11nda pazar gQ · 

nü tehtlmlz ıtadında yapı · 
lan birincilik müaabakaların 
da kazanan her Üç bölge aü 
retçllertnden müteıekkll 
Grup güretçllerl dün lıtanbul 
yolu ile Ankaraya gıtmek 

üzere ı~hrlmlzden ayrılmıı 
lardar 
Gıden gfireıçtler funlardır: 
61 Kiloda: Ahmet Göktr 

(Bahkeaır), 

66 Ki loda: Nıyazi (İzmit) 
72 Kiloda: Mustafa Ka 

rabulut (Bahkeılr), 

79 kiloda: Hüıeyln (Bur · 
aa) , 

87 Kiloda: İıma i l Dana 
h iıarlı ( Balıkeılr), 

Aiır ııklette : Şerıf Ünal 
( Balıkeaır) . 

Ahmet Gtd~r ( Balakeı lr ) irı ; 
56 ki loda Grup birlnclıl ilan 

edlldıjl halde btla~are hakem 
heyetinin yeniz ve [üzum 
ıuz bır mü da ha leıl yüzünden 
tekrar güreılir ı lmek ıuretlle 

üçüncü get i rlJd ı ğtnt dün yaz 
mıt ve bu gencin aarıh hak 
kının ko runmasını lıtemtıtık 
Mıntakaca da "' hm~t Giderin 

haklı olduğu kanaati ha11l 
olduğundan dün keodJai dl 
ğer güretçll t-rle birlikte An 
karaya göderilmııttr. 

Bu kilodaki Sezal ( lzmıt) 
de kafileye dahı l bulun · 
maktadır . 

İki güreıçt araıındakl 
lhtılaf Ankarada bir karara 

müme11lllertnden mOrel&kep 
umumi mütavere heyeti alta 
ayda bir Ankarada toplanıp 
ıeferberUk mfidürlOiünce ha 
zırlancak raporları tedl&tk , 
müzakere ve kararlar ittihaz 
eder. 

Kanunun mall hOkümlerlne 
aellnce; huıusi idare bOtcele · 
)erinden her ıene en az yüz· 
de b ı r ayrılar, btna vergile· 
rtne yOzde bir zam yapılır . 

para mükellefiyetine tlbl 
olanlardan yılda 2 4 it 
ra alınır . 

~&OL RAOYOSİI 1 

1-Hazıran- 938-~arıımbı 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
12 30: Pllkla Türk musl. 

kisi. 12.50: fla vadıı 13 05: 
P lakla Türk musikisi 13.30: 
Muhte' tf plak neplyah. 

AKŞAM NEŞRlYATI : 

18.30: Plakla dans musı 
ktıt. 18.45: Kızılay Haftaa1 : 
Konferans: Rüıtü Oikt6rk 
(Kızılay aza11) 19: Pı akla 

danı muılklıt. 19. t5: Kon 
feram: Dr. fbrahim Zati 
( , lrengl Ye kanserin umumi 
münaıebata). 19 55: Roua 
haberleri 20: Nezihe ve ar · 
kadaıları tarafından Türk 
mus ık raı ve halk ıarkıları 

20 45: Hava raporu . 20.48: 
Ômer Rt:ıa tarafmdan Arap. 
ça ıöylev 21: Klisik Türk 
musikiıl: Nuri Halıl ve ar 
kadaıları tarafından, (Saat 
ayarı} 2 1.45: Orkestra 22 
IS: Ajans haberleri. 22 30: 

ıkt içkinin satııına 

ade edilebileceğini 
bıldırmlıtir . 

Yoluulları Gözetme Birliği 
tarafından haziranın 18 inde! 
Atatürk parkında bir ıar 
denparU verllecelrtlr . ı bailanacakhr 

Plakla ıalolar, opera ve 
operet parçııı ları . 22.50: Son 
haberler ve erteıl günQn 
proiramı. 

,. 



1 HAZ!R A.N 1'3e5 

Hava Kurumu Büyük 
Bir İnkişaf İçinde .. 

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

Kurum MılU Müdaf aı Va~iletınin havı ~üdcısine 
46,996,215 lira yardımdı bulun~u. 

( Baıtarafı birinci tayfada ) 
Ye •erimli çalaıma denele 
rlmlzden biri olarak tebarüz 
etmektedir. Büyük davayı 

arhk iyice kavramıt olan 
aell ve uyanık mılletımlzln 

ıOodeo ıüoe artan azmi ve 
ıa1ret1I~, bir 7andan ıcllrl· 
mlz, 930 dan beri elde ede 
medtilmta bir rakama var
mıı, bir yandan da, Tilrk 
ıençllitntn havacılık •tkı, 

bu aene, kurumumuzu, bü 
tin müracaatları tatmin ede
memek zaruretinde baraka 
cak derecede ıentılemlı ve 
k6kleımtıttr . Tahıtl çatında 

ki çocuklarımızdan baılıya· 

rak her 11nıf halk kütlelert 
ne kadar 7ayılan bu canlı 
hareketin kanatlı Cumhurl 
7et neıltnı kıaa bir zaman 
içinde 7etııttrmek meaele 
ıtndeıo 8ü7ük Şefin verdak
lerl ehemlyetten kuvvet al 
maaı, milli havacılıiımızın 

lıtlkbala için en aajlam te· 
mlnattır. Kurumumuz lçtn 
ıeref •e bahtiyarlık olan bu 
kıymet biçilmez himaye ve 
allkaya karıı, ıu anda kalb 
lerlmlzde çarpan minnettar
lık duyıulannı bütün Türk 
milletinin müıterek hlılul 

olarak tereddütaüz kabul 
edebiliriz. 

Gılirimizin inkiıaf ı, 
Son bir yıllık gelfrlmlz 

l5 343.925] liradır . Bu pa 

ranın ( J.612 103] llrHı pi 
yanıoya atttır. Geçen tene 

ki v•zlyetle bir karııl•ıtır· 
ma yapılınca andaki fazla 

lalın (588. 159) lira olduğu 
anlatılar Mıllt Müdaf •a Ve 

klletl Hava bütceılne yapı 
lan yardımın yekönu da 

(46,995,215) lirayı buln uı 
tur Cellrlmlzın yüzde (48] 
nl yer Qrünü teıkıl ettlil 
dıkkate alınacak olursa müı 

tahıtllerlmlzln, bılhuıa köy 
lü kardeılerlmlzln atf'th bir 

lıtekle yardıma koımalannı 

memnunlukla kaydetmek li 
zamdır . 

Harbiye mektebinin hava· 
cı ıınıf ına ayralanları bu ıe 

ne de planör çalıımalarıoa 

de•am etmıılerdtr. Gazi Ter 

biye Enıutüıü beden ıube 

tinden (50) talebeye hafta 

mn dört gününde planörcü 
liik deni verı lmektedır. 

Geçen ıene motörlü turl 
zm brövesi alan ıençler için 

lıtanbul, Adana ve lzmlre 
lklıer tayare ıöndertlmft ve 

•ntrenmanları yıptırılmıt 

tar. 

Modelcıllk için Almanya 
dan malzemeıl ıetırtılen la · 
boratuvar, muvaffakıyetle 

çahımaktadır. Aokaranın 

[28) ellıt öiretmeoi modelci 
ilk atelyemıze btr buçuk 
aydanberl devam etmek· 
tedırler . Gazi Terbiye Enıtl
ıüıl resim lf ıubea•nden 

120) talebeye de modelcıllk 

deral verilmektedir. Geçen 
aene lıtanbul kununda ye 
tııen ilk öl• eUm ltpekterle
rlle ilkokul ölretmenlert ( 15 J 
vallyet ve kaza merkezinde 

kuralar açarak bütün mek· 
teplerln tllıl öiretmenluıne 

modelcılik denlert vermlı· 
lercfir. Runada talebeler ıı 
nıf "nıf modelcllı kursu ıör· 
mele baılau ıılardır 

Ankaradakl planör atel 
yem zde (121 baılangıç pi&. 
nörO yapılmıı ve (21 J plAnör 
tamirden geçmlıtlr. Ônümüz 
dek! yı 1 tçtnde (1 fiOJ plinör 
yaptıralmaaı için hazırlıkları 
mız tamamlanmak üur~ 

dır . 

Ankare ve lzmlr paraıüt 
kulelerlmtzden (2.317) atla 
yıı yapılroııtır 

Motörlü tayare mektebi 
mtzle Etlmeafut ve İnön6 
kamplarımızdakl lnıaat ta 
mamlaomıı ve muvakkat 
tea.,llümlerl yapılmııtar . Mo · 
törl6 mektep )166,784) Rr 
gazi teılaah (45 087) ve lnö 
nü teılaata [68.676) lira maı 
rafla vücude ıelmlftir. 

Buıta ıayın h6k6met er 
kim olmak üzere bütGn 
idare imlrlerlmlztn gayele· 
rlmlzl ıerçekleıtırmek yo 
lundaki müzaharetlertnl ıOk 
ranla yadederlz. Şubelerimi 
zln idare heyetlerini teıkıl 

eden arkadaılann ıenlt bir 
f~rajatla, vazifelerine karıı 
göıterdıklerl bailalık da tak
dire Jiyıktır 

TOr~~uıunun çalışmalıu: 
Ç ll lıtma eahası günden 

güne gentılemekte olan ve 

{ Konya ) da da bir ıube 
açarak. yedi villyet mertie· 

ı:iode f aaliyelte bulunan 
Türkkuıuoun bu ıenekı kllm 

planna ittirak etmek lıtıy~n 
gençlerin aayıaı [ 3b5 J dır. 

Bu gençlerin ıçlnde [31 J ba 
yan vardır . ·ı ürkkuıunun 

öiretmen kadroıu h~nüz iı 

tenlldığı kadar kuvvet len· 

medıii için, bu ıene lnönüo 
de ancak 1 154 ] talebeye 

baılangıç •e tekamül uçuı 
ları yap~ırılabll~cek, öğret 

men ihtiyacına karıılamak 

tçin de, geçl"n ıene [ C] bı ö 

veal almıı olan talebeden 
[ 53 ) kııt, yük ıe~ yeli: en 

uçuıları üzerınde çalııtırıla 

cakhr Ergazı motör ü kam 

pında da lıaelerln 1 O ve 11 
ncl ıınıflarıyle yükıek mek 

teplerden (33) talebe yetıı · 
ttrllecektır . Hu vaziyete gö 

re, bu yaz, Türkkuıu kamp· 
larında (240) genc•mlz top 

laomıı o1acaktır . 

Ôğretmen muavln1erlmiz, 
l ı 2 937 den LS 938 e ka· 

dor ameli ve nazari uçuı 

dereleri görmüılerdlr . Mo

törl6 kllmpımızda 1745) u· 
athk uçuı yapılmııtır Mo 

törlü okulun teknik deuha
nesl kurulmak üzeredir. 

ÔAretmen namzetlerimiz 
den ( 15) klıl , y~lken uçuıu 

üzcrlnd"kl tecrübe'erlni ar· 
tırmak lçln l 5 nlaandan bert 
inöoü kampında çalıımal<ta 
dırlar . 

9 3 938 tarıhınde öğret 

men namzetlerimlzden M11u 
Güraelto bir pervane ç rp 
111&11 netlceeinde ıehll düt 

Hukuk Sütunu: .................................................. ...... ., .. ., ....... ., .......................... .. 
HUKUKİ BAHİSLER •. . 
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YAZAN: 
Auukul Kasım Sami i'aylı 
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l J 4 ncü maddedeki dava 
hakkaoın tahdit veya nni 115 
ocl maddede yazı 1 ı karı ve 
ya kocadan birinin dava 
hakkı l 16 ncı madde muci 
blnce hata, 117 net madde 
tca bınca hile, 1 l 8 ncl madde 
tktlzHınca tehdtde müteallık 

---'»• 
Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılan bu derginin 88 ncl 
aayıaı neıredilmııtır. 

Fıah bıı kuruıtur. Tavelye 
ederiz. 

Ana 
Y me Çocuk Eılrgeme Ku· 

rumu tarafından renklt, gü· 
zel bir kapak içinde çıkarılan 
ve içinde güzel tablolar bu· 
lunan .. Ana., mecmuaıının 

beılncl aay111 çıkmııtır Tav 
ıiye ederiz 

mOı oldutunu teeaıiirle ar 
zedertz. 

Tef tiı işleri: 
Son altı ay içinde ( 89 ] 

ıubemlz lıpektcrlcrlmız ta 
rafından teftit edllmııtır Şu· 
belerlmfzln ' I çerçeveıl gün· 
den güne genıı lcmekte ol 
duğu lçlo teftıı kadromuzun 
kuvvetlendtrllmeııne zaruret 
haııl olmuı ve kadromuza 
[ 10] lıpekter muavlnl iline 
edılmııtır . Uu y~rıl eleman· 
larıo verimimizi artırmak · 

ta mühim birer imli olacak· 
laraoı umuyoruz 

Son alh •Y içinde !Türk· 
kuıu} kütüphaneıl, ( Y e:lken 

Uçuıu). [Hava ıeyrı ıeferı), 
[ Pıioörcü yetııttrılmut ], 

[Planör ve motörlü planör 
yapmak için kılavuz] adında 

dört eıer kazanmııtır. Ha 
vacıhk ve ıporla , Köylünün 

gazeteıi Oıtlerine aldık l arı 

vazıfeyı baıarmata çalıı 

maktadırlar . Türk Hı\Va Ku 
rumunuo gayelerini halka 

daha iyi anlatmak için ga 
zete, aftı, ııoema, radyo, 

bez ıliolar , mahya , vaız gl 
bl büıüo vuıtalardao ıen lt 

ö çüde tetıfade etmekteyiz 

Sayın arkadaılar ; 

Maili bir hazinemiz olan 
halkın ıuuru, yanı lmadan 

görüıü ve cömeıt yüreklilt 
ğl , yolumuzda muvaffak 

olarak yürQmek tçın en aar 
aılmaz da1ancımızdar Bu 

kuvvet in ıeveııtnden hız 

alan Kurumumuz, muhterem 

heyetinizin l<ıymetlJ ltimad 
!arına da mazhar oldukça, 
yarınki çalıımalarımızla da 
ha canlı eıerler vücude ge 
tireceilmiz muhakkaktır 

Yükıek heyet nlze bııa 

rılar dılerken, ö lümün ara· 
mızdan aldılı az iz arkadaı 
!arımız Ethem Tunc~I , Esat 
Sajayın kudıal ruhları ve 
unutulmaz hatıral a rı önünde 
eillmeyl, merkez idare he· 
yetiniz, bir vazife ••Jar ,, 

evlenmenin feıhfnl butlan 
nlıbi zümreılnden bulunmak 
la bunlar için vnzu kanun 
[fuıb dava11 hak aahlblnln 
f uıh ıebeblne •ukufu veya 
tehdidin zevali gününden iti· 
baren alta ay ve herhalde 
evlenmeden ltıbaren bet ıe· 
ne ıonra mOruru zamana 
ufrar] ıbarealnl taııyan 1 19 
ncu maddeyi vuetmlıtır. 

Binaenaleyh bu kabil ta· 
lep ve iddialan müruru za· 
mana tabı tutuyor. 

;f iktiza ldır, bir tecrli he kafidir. af 
=· =• .···-~·--··- " .................................. . .............. ~ .......................... ~., .. ., 
Balıkesir Evkaf 

MüdO.rlüğünden; 
18, J9, 20-1, 90, 90 ı, 92, 186-1, 195, 196, 1, 12, 63 

76, 105 aayıla akar kiralarına talip bulunmadıfından ve 
bir k11mma da verilen bedel haddi llyık aörülmedıtınden 
artırma üç gün uzatalarak ihalesi 3 6 938 cuma güoQ ıa· Mutlak butlln lıe böyle 

bir müruru zamanla 111ukay
yet olmayıp her an ve za 
man talep edileceğini de l 1 ı 
ve 113 ncü maddelerde gör· 
mOttük. M6ruru zaman id· 
dlaaa bır taraftan aerdedil · 
medıkçe hlklm ruen nazara 
alamaz iken ntıbi butllna 
•it ve tıbu 119 ncu madde. 
deki mQruru zamanı talep 
ve ıddict ıevketmekıızın na
zara alarak bu noktadan da. 
vayı redde aalihlycttard1r 

· at 15 de yapılacaktır. 

Çünkü buradaki müruru 
zaman ahkamı cezatyede ol 
duiu gibi, hukuku umumiye 
dendir. 

Müruru zamanın kati an· 
cak dava açmakla mümkün 
dür. Baıka ıuretle olamaz. 
Ve mOruru zamanın meb· 
dei evlf'nme akdinin tekem 
mül inıdır Yani ntkih me 
muru (ben de kanunu mede 
nlnin verdlfl ıalihıyet def· 
reaıode akdınızı ıcra ettlmJ 
ıözüoü ı&ylemlı olduAu an· 
dan veyahut manian zevali 
gününden baı ' ar 

Kanunun bu huıuıtakl mO 
ruru zamana kıaaca tutm1111 
manıln :ı.evalınden ıoma alta 
ay ıükQt eden karı veya 
kocayı evlenmeie muvafa 
kat etmif adJetmeıindendır . 

Bu kabıl b ı r davanın lıbah 

cıhetıne gelince, davacı olan 
taraf evlenme akd 1 nln vulrnu 
taraht ıle feıhl nikih ıddıa

ıında bulunur. 

Müddeaaleyh olan taraf 
iıe feııh ıebeblne tttı laı ve 

ya mantin zevalı daha ev•el 
yani alta aydan mukaddem 
dlr, binaenaleyh müruru za 
mana uğramı~tır, dıyerek 

müdafaada bulunuraa müd. 
d~aaleyhln bu baptaki müda
faoaını ııbat etmeıl lizımdır 

lıbat edemedtğı takdırde 

hakim davacıya feaıh sebe
bine ve ı a maniln zevaline al. 
h aydan evvel muttali ol
madığ na yemin teklif eder, 
Davacaoın a tı aydan ~vvel 

ademı lltıliınm ubatana gl· 
dılemeı. Çünkü davacmın za· 
il olan bir akıl hutalajı ve 
avdet eden fark ve temyiz 
kudret• veyahut hata hıle, 
tehıt glbf ahvalin zevaline 
davacının müttall olma11 
umuru batınadan olmaklft 
bunun ıuhutla lıbatına g 1dl
lemi)·eccal kanaatıodayım . 

Gerçi bazı ulemayı hukuk 
tarafından bu cihet hem da 
Yacı ve hem de icabında mü

ddeaaleyhln iıbat edebllecek
lerl beyan edilmektedir. Bu 
fikri hürmetle karıı lamak

la beraber kanaatımdan dön · 
mi yorum. 

SONU VAR -

lıtekll o l anların Balakeılr Vakıflar Müdilrlüiilne mllra · 
caatları 

Banduma icra 
memur luğun~an: 

Sıjıryolu mabslleaınden 

Süleyman karııı Hatıceye 
( IUOU) lira vermeee borçlu 
aynı mahalleden SOle7man 
otulları Ahmed, Hnıeyın 
ve kızı Sanlyentn bacızedt· 
len 8andırmaoın Sılaryolu 
mahalleaınde vaki aatı SU
lıtrelı Davud hane ve bab 
çeı•, ıolu Zehra hane ve 
babçeıl, arkaıı SQleymao 
balı, önü yol ile mahdut 
ve t•punun 9j8 ıene11 57 
numaraaında kayıtla (400) 
lira kıymetli ahıap ev. 

Sağı yol. ıolu ve ar. 
kası ölü Süleyman ma
eaza11, onu yol tle mah
dut T C. \Q .. UU\IU ~a6 )'ılı ~6 

numaratında kayıtlı ve 400 
lira kı7mı t i kirglr kahve-
hane. 

Sağı Süleyman kah•eha· 
neaı, ıolu camii ıerlf ve kab. 
rııtan, arka11 1 atar İbrahim 
evı, önü yol tıe mahut ve 
tapunun 938 yı lı 59 numara 
11oda kayıtlı ve 600 lıra kıy · 
metinde mafaza. 

~ağı Davud, arkaaı ve 
ıo!u Sü leyman ve Da
vut ara ıuı , önü yol ile 
mahdut ve tapunun mart 
938 tarih ve 60 ıay11ında 
kayıtlı ve 11 Ooo) lıra kıy 
metindeki mağaza . 

Y ıoe a yoı mahallede 
bulunan ıarkan Da. 
vut, araa11 ıtmalen Da -
ğ11tanlı Mehmet Çavuı, ıar 

ben ö müı Süleyman ve 
damadı Süleyman, cenuben 
Süleyman ve Habibullah 
mağazalarl le mahdut ve ta· 
punun mart 938 ve 6 1 

aay111nda kayıtla ve 40 lıra 
kıymetande ana aatılıta arz 
olunmuıtur . 

Ancı.k 937 51 0 numarala 
doıya ile Davuda 718 lira 
borçlu bu borçlu 1ardan liü 
ıeyln ın h ı11eılne Hatice tara 
fından koydurulan hacız ık · 
incı dereced~ olup Hüıeyl 
ne ait mahcuz hl11eoio ıa
taıı icra ve if laı kanununun 
170 ncl maddt!ııl mucıblnce 
ikinci derece na mana ıat&ıa 
çıkarı \m ııtır. 

Dı ier borçlulara att hlı 
ıeler üzerinde baıkaca ha 
clz olmadığmdan ıatıı 
4 7 938 pazarteıl günü ta 

at 15 de artarmaaa icra in 
lınacaklır. 

Bu günde •erilen bedel 
muham'!leD kıymetin yüzde 
yetmit betini bulmad lı tak 
dirci en son artıranın laeh 
hüdü bakı kalmak üzere aahı 
19 7 938 ıala gQnü saat 15 
ıe kalmıı olacaktır. 

Edremit hukuk 
hikimliüin~en: 

Edıemldln Heklmzade 
mahalleıioden berber Muı· 

tafa kızı fatmanın kocaaı 
Edremldın CamllvHat ma
ha lleılnden Boınak Cemal 
aleyhine ikame eyledıit bo. 
ıanma dava11nın icra kılın

makta olan muhakemeelnde 
müddeaaleyh Cemal namına 
çıkarılan davetiyenin lka
metkihının meçhullyetl ha
ıeblle bıli tebhi iade edil · 
mtı oldufundan hakkında 
l llnen tebltiat ıfHana karar 
verilerek muhakemeleri 27 
6 938 pazarleal ıünQ ıaat 
1 O na t• ,.ı.. •..1•1-•ı .l.ı&-

ğundan müddeaaleyh Cema-
lin vakti men ürde ya bizzat 
gelmeıı veya bır vekili ka· 
nuni aöndermul. Muay7en 
günde gelmedlil veya vekil 
de göodermedıjl takdirde mu· 
hakemenin ııyabıoda devam 
edeceği davetiye makamına 
kaim olmak üzere ılio olu-
nur. 

Balıkesır Cum~uıiytt 
Mü~deiumum ıliğ nden; 

On ltra maaıla Balya mah· 
kemeıl zabıt kitiplıjı iohl 
lal etmlı olduğundan memu· 
rJn kanununun dördüncü 
maddeaındekl evıaf ve ıera · 
i ti hail ve talimatnamede ya· 
zıh olduğu veçhıle dakikada 
on ik i kelime el ile ve ma· 
kine ile takrir ıuretıyle da
kikada otuz ve bakmayıp 

yazmalda dakikada 24 ke· 
lime yanlıııız yaza bilen ve 
dakikada makine ı1e yazıl 

mıı yazıdan 85 kelime oku· 
yabılen talipler araaında mn· 

ıal: aka imtihanı yap imek Oze 
re tal ip olanlarao haziranın 
l 1 ncl cumartesi günü aaat 9 
da evrakı müıbıtelerlle bir: · 
likte Ba\ıkeılr ftdllye encü · 
menine . mOracaat etmeleri 
tlin olunur. 

Taliplerin, gayri menkul
lerin muhammen kıymetleri 
üzer inde yüzde yedi buçuk 
depozito a\<çaaı veya mlllt bir 
banka mektubu ibraz etme 
feri ıarttır. 

Hu ıayri menkuller üze 
rinde baılcaca bir hak iddia 
ımda bu'unanlarm yirmi gQn 
zarfında evrakı müıbltelerl · 
le birlikte gelmeleri ve da 
ha fazla malumat almak lı 
tl yenlerln 937 · 509 numa 
ra ile doıya11na 
ları ilin olunur. 

miiracaat 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Balıkesir A•kerlilı Şubeai · ıMM~~~~~~ ' 
Yedek ıubıy ve aıkeri !~!.ı~~=!:~~~ia:: 1 MÜHiMDiR! 

Me•kll: Ctnıl: Maballeıt: 

Mahallede Ev Dinkçiler 
Hududu: 

Satı Abdullah iken 
timdi oilu Hazım, 
ıolu bakkal Şevket, 
arkaıı Murtaza lınzı 

Havva, önü yol 

lamaya tlbldtrler. Bu yoklama bir ay devam eder. 1 6 938 1 1 · 1 1 " ·· ·· ·· 
1 çarıamba ıGnünden baılıyarak 30 6 938 perıembe ıünü STIFAOEN Z DUŞUNUNUZ. 
akıamı bitecektir. Şubemiz mınbkHında ikamet eden bü· 

Böyle, ıü· 
ı Ula yedek ıubay ve Hkeri memurlar bu mGddet l~lnde 

Yukarda clnı ve buluaduiu yeri yazılı bir ev Dinkçi· 
ler mahalleılnden Keçelcülih oflu nam diğer Kulajıde· 

lık oilu Mehmedln iken bundan 70 eene önce llmeıtle 
evlltlan Abdullah ve Ali ve Fatma ve Havvayı terk et· 

•ittir. Bu vereae de babalarının ölGmünG müteakip arala· 
nnda yapmıı oldukları nzal takılm ıonunda Ali ve Fatma 

•• Havva babalarının l»aıkaca ev ve tarlalarından alarak 
bu teıçlll tıtenılen ev de müıtakılen Abdullah payına lıa -

yoklamalarını yaphrmak mecburiyetindedirler. Şubemls 
mıatıkaeına ıellpte kaydını yaphrmamıı varıa hemen 
ıellp kayıtlarını yaptırmalar1; miiracaat etmlyenlerln 1076 
numarala kanunun maddelerine ıöre cezalandmlacaldarı 

llln olunur 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komiayonunda.n: 

Mnkez Btrltklerl için ( 10,000 ) kilo taze kabak ile 
( 2000 ) kilo taze ıofan ekıtltmeye konmuıtur. lhaleıt 
13 6-938 pazarteıl ınnn ıaat 10 da Bahkeılr aıkerl ıa· 
tın alma komlıJonunda yapılacakhr Muvakkat teminatı 

bet edip taıarrufunda iken 1313 eeraeıl hareketlarzın. 
tla bu ev yıkllarak yerine Abdull•h kendl levazımı ve pa· 
rHlle yeniden ev inıa etmek ıuretıle taHrrufunda iken kabalan 22,S Ura •e ıoianın 4.5 liradır. Şartname komtı· 
332 de 61Gmlle karm AJte ve oilu Mehmet ve kızlan yonda her ıün ıör6lebiltr. Taliplerin muayyen ıün ve ıa 
Vahtde •e Havva tle kendinden 6nce ölen kızı Emtne Du- ı atte komlıyona mGracaatları. 

zel bir ev· 
de rahat 
6m6r ıe· 

çlrmek lı· 
termtılnlz? 

Belcledlil · 
nlz mevılm 
ıeldt Mal· 
zemen t n 

ucuzluiunu 
fır1at bilip 
nlyetta I z 
olan 1 f e 
batlama -
dan evvel 
tlcaretha · ;ı, 
nemlzeug ~ 

ıize mu· 
dunua kızı M6kerreme badehu Ayıenln de 1333 de ölümlle I 4 - 1 155 

veraseti evlltları Mehmet •e Vabtdeye ve Hav•aya ve 1---------------------
1 

rama nı z 1 
hakkak 

~ lrlr temin ;ıf 
hafıdl MGkerreme ve Mebmedln de 334 de bel&lr olarak 
6llmlle •eraaeu kardeılerl V•hlde ile Havvaya ve karde 
tlDln kızı MGkerreme •e badehu Vabtdentn de 935 de öl 
meıtle verHeU kocHı HGaeyln •e e•lltları Medine ve Mu 
kaddeı ite ilk koca11 Muıtafad•n olma kızları Ane ve 
Mllrlfata mGnha11ra olup bunlardan b•ıka varıılerl olma. 
aıtından babııle namlarına ıenet almak lıtedıklerlnden 
bu cihetin tahlrıkt Jçln 12 - 6 - 938 ıOnG mahalline memur 
16niertlecelinden bu yerde bunlardan baıka bir bak td 
aıa eClenler varta bu m6ddet içinde yazı ile veya ı•fahen 
Tapu Stctl Muhafızlıfına veyahut mahalllne ıelecek memura 

Balıkesir Aakeri Satın 

mlracaatları llzumu llln olunur. 

Alma Komisyonundan: 
Su11iırlıktakl bırhk hayvanlar1 için (200,000) kilo kuru 

ot kapala zarfla ekııltmeye konmuıtur. lhaleal 13 6 938 
pazarteıl ıOnG ıaat 16 da Balıkeılr aıkerl ıatın alma ko· 
mlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 413 llrad1r. 
Şartname komlıyonda her ıün gi>rülebtllr. Taliplerin 
mezkur sünde eaat on beıe kadar teklif mektuplarını ko 
mlıyona vermeleri tlln olunur. 

4 - 1 - 1~6 

ll-1r111 icrı 
ıııurlıjundın: 

Bandırmanın Sunullah ma· 

Baltkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

karuı Hayrlyeye [222] Ura 
6& kurut borçlu ayaı mahal 

leden Mehmet ojulları HG· 
•Jln Ye l.maıl de ktzı Hay · 

rlJenln Sanullah maballeıln 
de •akı bacze•tlen ıalı Hacı 
Mehmet otlu Raılm ve lı · 
mail, ıolu Ahmet kar111 Mo. 

...Met, arlra11 O.men oflu 
Habibullah, 6nü yol ile 

mahdut ve tapunun nlean 
137 11 - 87 numarada kaylllı 

•• 16 ıehtmden ibaret •• 
( 125) Ura l11ymettade bulu. 

nan e•tn icra ve lfl&ı ·ıcanu

au hGk6mlerl aaıreılnde ıa -

tılma11na karar •erllmlttlr. 
Bu ıa1rl menkul Baerlnde 
bir halr lddlaıında bulunan· 
larıa yirmi ıün zarf ıntla 
936 137 doıya numaramıza 
m6racaatlarlle beraber ta
liplerin muhammen kı1met 
G&erlndea ,.oade yedi bu~uk 
depozito akçeleri vermeleri 
llzımclır. Bu yerin ıatııı 

Bandırma icra datrnlnde 
•-7 B38 pazartnl 16aü ıaa t 
11 de yapılacaktır . Ancak 
ita tinde Yerilen ltedel mu· 
hammen kı1met!n yQzde 
yetmlt beıtnt bulmadıfı tak· 
tirde ıahıın 19 7- 938 ıah ,11· 
nl JIDe ıaat 15 de 1a_pıla · 
caiJ Uln olunur. 

Asa mi miktarı: 

Ktlo 
600 

2000 
50 ton 

25000 
-tOOO 
5000 
~00 
600 

3000 
800 

2000 
300 

350 
350 
500 
500 
600 
300 

50 ton 

1000 
350 

15000 
3500 
1300 

400 
5000 
8000 

10000 
4000 

120 

\..iDii: 

Nohut 
Kuru acai•n 
Odun 
Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Beyaz peynir 
Un 
~eker 
Kepek 
Sabun 
Kırmızı mer 
etmek 

D. Kılawuu-.u 

r&J'IÇ beclelf: 
Lira K. 
o 10 
o' 05.5 
O Ol.O 
o ıo.u .s 

o 45 
o 40 
o 41,25 
o 14,50 
o 27 
o 3 
o 33,25 
o 14,50 

Tular 

bedelt: 
Lira 
ıo 

110 
500 

2531 -25 
1800 
2000 

s2.so 
87 . 

810 
Z4 

665 
45,SO 

Pirinç unu O 22.50 
24 

78,75 
84 Şehriye O 

Faıulye O 
Bulıur O 
Makarna O 
Çeklrdekıl7 O 
kuru üz6m 
Deilrml ıaz 9 
maden k6mürü 
Arpa 
Salça 
Yumurta 
Patateı 

Sısdmlmıı 
tereyai 
Zeytin yalı 
Buna pirinci 
Yoiurt 
Stlt 
Dana eU 
Teneke 

o 
o 
o 
Ü 

o 
"/. 

13 
11,75 
24 
22.50 

65 
58,75 

ı•• 
67,SO 

tonu 450 

4,50 45 
22,50 78,75 
J ,37,5 adet 206,21 

9,50 332,50 
00 1300 

42 168 
25 1250 
15 1200 
ıo 1000 
31 1400 

70 tenekeaJ 324 

L K. 
4 50 
8 25 

37 50 
178 85 
135 
150 

6 07 
fi 52,S 

IO 75 
1 80 

49 85 
3 05 

5 90 
6 30 
4 90 
4 40 

ıo ıo 

5 ıo 

33 75 

3 40 
5 w 

14 70 
24 90 
97 50 

12 60 
93 75 
90 
75 

105 
24 35 
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1 Panrteelnd• '-ıka laer 1 25 

I rl• ~kar. Slyual PMte •• 1 · Memleket haıtahaneainln 938 ıenei mallyeıl bir 1eneltk thtlyacı olan yukarıda · clnı 

1 Yalhtı: IOO Kurut • ıkt l k ı 2 · H 93 • ve m Hl yazı ı eraa ven re azlran · 8 tarihine raatlıyan perıembe sOnG ıa · 
I Alb A1hlı:400 • ! at 14 ele daimi enc6men haaurtle Jbalelerl J•pılmak Oaere açık ekılltmlye konmuıtur. 
1 S.111ı: 3 • i Şartnameleri 16rmek lıtlJenler her ıon için encOmen kaleminde a6rebillrler . • 
1 Glal ıeçmlı eayılar 25 1 leteklllerln azami mıktaranın tutar bedelleri Qzerlnden teıblt edilen muvakkat temi 
1 kun11tur. 1 nallarını malıandıfına yatırdıklarına dair makbuz ıen•dt veya banka mektuplarlle ıha· 
1 · ADRES: 1 le ıGaG muaJyen •akitte hlkOmet clalre1lnde vlllJet encGmentne mOracaatları tlln olu L IALIKESIR TORKDILI 1 nYr. 

• 1 Me•H•••••eHHH...i1 
4 - 1 - 144 

• 

it. edecektir . "' 

1 Bu, tecrObe ile abiltlr . 1 
Her clnı demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 

bılümum malzemel lnıalyeyt ıayet ehven fıatla ıat· 1 
maktayız. Btr kere deneyiniz . ';il 

Her renle yalla ve badana boyalartle bo1a yajları ~ 
ve malzemeıt de bulunur. ı 

K6ylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 

1 dbzen de mafazamızda ucuz bir flatla ıatılmaktadır. 

MHı. kollu teraziler, kantar, IUrf', ktlo ve metre 
ılbl ölçü ve tartı dlzenlerlnlo pazarı da malazamıs · 

~. 1 
T6tün fidan ve tarlalarlle, meyva ajaçları ve her 

türlü hububat tarlalarmda kullan.lan ve randımanı 1 
arttaran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ. nl ılz de tec
rübe ediniz, memnun kalacak11nız . 

Suraçlar Başuıda /Jasan Cumalıofjullar• 

Mehmet, lsmail, Abdullah 

·~~~~~~~~~~_,~ 
,•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·· 
ı= Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
!= K apit~I: J{)()f}{JOIXJ() Türk Lirt1sı = != .. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans '1* 

1
fJ Dunyanın Her Tarafında Muhabirler = 

ı= Her türl6 zirai ikrazlar· dljer bilcümle banka mu· 7* 
1~ amelerl biyük ıubelertnde lrtralılı kasalar . 1* 
'llJ lhbanıs taearruf ve kumbara he1aplar1nda lkra· = :llJ mtyeler. '1* 
ı: lkramlyt: Miktari: ikramiyenin lltlan: '* 
ı~ ADEDi LiRA LiRA : 
1 ..ı 1000 1000 .• ,. 
"' 500 500 .,. 
lif. 1 250 250 ,. 
~ ıo ıoo ıooo ?* 
"" 25 50 ı 250 .,. 
,,;. 30 40 1 200 ,. 
~ .,. 
J\ 40 20 800 ,. 
>' 108 6000 .,. 

1~ Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak üzere se· 7* 
j~ nede dört defa bu miktar Lızerinden kura ile daDıtı · '* 
)\ lacaktır. = 
>' ilk keşide 1 Euliıl 9:J8 dedir. '1* 

-~~~~~-~·~~·~~~~~~~-~-·~~· 
'#~~~~~~~~~~~~· 1 YERLİ ()İNİLEHİ 1 

1 
. Yen) yapılan beton evlerde, ıportmanların döee· 1 

meatncle kullandıiınız yerli çini lerinin çiçekli ve dtla 1 
beyaz k111mlarmın her nevi ile hela ve muıluk tat ıf 

l 
ları ve beton künkler, mozayıktar tehrtmtzde Edre ~ 
mit caddeılnde Hocakuıuıunda eılcl tabakhanelera. ~ 
Japılmaktadar. Satıı ehvendir, müıterllerimlz bir de
fa lmallthanemlze ufrarlarea hu halde memnun ka 

l lırlar . 
Çinici ve moza1ıkçı lzmtrlt 

Haıan Uıta 

·~~~»lit~~~~~~~~· 
Sahibi ve Baımubarrlrl : BahkHlr Mebuıu H. KARAN 
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