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Me~v~~~'; MÔc~~~lr~kvMa~- Zel~ele Fransızlar Hataya Asker 
• •• • • Dün Ankır1, lısıııonu vı S k E t w B ) d 

ahedesını Tasdık Ettı. ÇHkırıdı s11sıntılır ol~u. ev m ege aş a ı .. 
Hıriciyı Vıkiliıiz; Mıcliidl. iki mıılıkıt ırııındıki alı~:·;·~: 9~~5AJ. bu~:: 
dııtluk ıı isbirliii Ozırinda bıyanıtta bulundu. ~~~~;u ·::·n~~n°~:1~·~ K~: 
Ankara, l (AA )-Kamu 

tayın buı6nkü toplantı11n· 
da TOrktye - Yunanlıtan 
•ntant kordlnal muahede
ılnln muaza m muka veleıl 
taıdık edllmlttlr. Bu mOna
tebetle Hariciye Vekıltmı:ı 
B. 1 evflk Rilttü Araı, iki 
memleket araaındalıı 11lıı 

doatlulu •e ıulbper•arene 
ltblrllflnl bir defa daha 
tebarlz ettiren beyanatta 
bulanmuttur. 

Ytae bu m6naHbetle ıöz 
almıt o1an hatipler Tnrk •e 
Yunan teerlbeden ıeçmlt 
dostlulu lzerlnde durmuılar 
•e bu doıtlulu bir icat da · 

B T~uf/k Rıişlu Aras 

ha teyit eden munzam mu 
ahedeyl hazulamıı olanlar1 
ıellmlamıılardır . 

Mukavele Kamutayda tt
Ufekla kabul olunmuttur. 

Umumi Bir Harbin önü
ne Geçilebilecek mi? 

fa11lalarla zelzeler olmuıtur. 
Nüfusça zayiat yoktur 

Çinliler 
2 6 lin ıııcutru hir Jıpın 
f ırkasım tııaıın imbı 

ıltilar. 
Hankeo, 1 (AA.) Çin· 

itlerin mühim muzafferl1etler 
kazandıkları bildtrlllyor. 

l enıtıan ile Lontlgan 
ara11nda 26,000 mevcutlu 
14 ncü Japon f ırka11 ta 
mamen imha edılmiı, Su· 
ıovdan l an11unı ııttkame 
tinde ilerlemekte olan Ja 
pon kuvvetleri kanlı bir 
muharebe sonunda dafıhl · 
mııtar. 

HatayHadiseleriniHükiımetimizeBildirmek 
Ozere Bir Heyet Bugün Ankaraya Geliyor .. 
F ranaızların işgaliAltındaBulunanHatay Haa
tahanelerine Kabul Edilmiyen Yaralılar Ada 

na Memleket Hastahanesine Gönderiliyor .. 
Adana, 1 (A.A .) -· Ha. 

tayda ıon hidlıerlerde yara 
lanan Türkleri Franıızlaran 
emrinde bulunan Hatay 
butahaneıl lcabul etmedi 
ilnden yaralılar Dörtyola 
oradan da Adana memleket 
hastahanesini nakledtlerelı 
tedavi altına ahnmıt' ardar. 

Hata1da geçmekte olan 
faciaları bizzat hükumetlmıu 

btldırmek için Etı Türkle 
tinden 8. Hayatın rlyue 
tinde b~t kltılık bir heyet 
A.nkaraya ghmek üzere Ada 
nadan ıeçmlttir. 

lıtanbul, 1 Franıızlar 

lskenderıı::durı Hir (;(;rıimiş 

kamyonlarla Hataya multa 
ııl uker ıevkedıyorlar. 

bir yürilyOf yapmıtlar, ıo 

Bu s111ı1 Lor• Corç " diflf sılihiyıtdarlır diyorlar ki: Aı
ıııyı tıklp ımıı ~ırekıt t1rzı Hı bOtOn dttletlerıı mncı

dıllyı 11ebur o!acııını bilseydi: "EHt,, 
Brltanyanın tedaf Oi poleti 

l&a11nın arzettlil ıhtlmallerln 

F ranko; Kati Bir Darbe 
ye mi Hazırlanıyor ? .. 

Son haberlere ıöre, An 
takya, Fran11z ordusu tara-
fından l11al edtlmlıtır . 

Fran11zlar, Hataydakl köp
rOlerin hepıfne bombalar 
verleıtfrmlıler ve nalcı! va · 
11talaunın h~pılnl teıb ıte 
baıla mıılardar. 

kaklar da bajırmıılardar. 
Konıoloıumuz balkona çı 
karak halka ıükiinet 
ta niye et mit ve itldallerlnl 
mOhafau etmelerlnl rica 
evlemlıttr Bu ıırada hldlıe 
cılc•rrn•lr .... ,,." .... 1r.-: ,,. 
bancı , jandarmalar tarafın 

16zden ıeçlrllmeıl bazı mO 

l&hazalar bakımından d•kka· 

ti celp eder. 

Soa harp _foıyanm, Jspon 
Janın. balya ve Amerika 

Btrletlk De•letlerfnln yardım· 
larana ralmen zar zor zafer 

le bıtmııtır. Buıiin 80y6k 
Br1tan1anın ı•rmtı oldulu 

taabb6d, 1anl Franıanın m6 

dafaaaı ke1fiyetl - ıoo harp 

de mltteflld olan devletler · 

lerden lldılnln muhtemel ta · 

arruaları ve dlfer lktılnln 

bttaraflaklar1 hHeblyle - ol· 

dukça tehlikeli sayılmak lkti 
Uza eder. 1 

------
itılyt; neticenin b hak,uku için f rınkiıtlıre yaniden 

ıühiı ıiktııdı bıı~ ıılzımısi ginderıcık. 
P.ulı, l Y(A A ) - Madaaı 

Tahurl, Ôwr ıazetuil'\de ya
zıyor: 

''İtalyanlar. Roma ya mu•a· 
1alit etmlf olan franklt ıe 
nerallerden Mllban Aıtrayın 
Franko tarafından Mu11olinl 
ye ırönderll~n çok mühim 
bir me1ajf hlmll Poldutunu~ 
ıö,lemektedtr. Dün alcıam 

Cenevreden gelmlı olan ha 
herler, bu me1ajln mahiyeti 

B Loyd Curç hakkında bizi tenvir etmlttlr. 
ma11nı da tazammum eder. iki ıeml, 2 haziranda fec.tr 

Bundan dolayıdır ki Brt· vakti Kadikıe ııtmek Gzere 
Şayed Ruıya lıendlıl ile 1 ( Sonu ikinci aayfada ) yola çıkmala haz1rdu. Bu 

beraber olaa1dı va:ılyet Bü lng·ııteredeMecbur"ı As-Ylk Brltanya lehine deltıe 

bilirdi. Fakat Brttanya ef · 

İıkendt>run 1 - Antakya 
dan alınan ıon haberlere 
ıöre, Fran1ız ukerlert , Türk 
lere hücum etmtıler üç kiti 
öld6rm0ıler ve dört lclıt de 
yaralamıtl ardır. Bu hid ı ıe 
Antakyada umum; heyeca 
na ıebebtyet ver mittir . 

lıtanbul 1 Antakyada 
mühim hidlıeler vukubul 
mut olmakla beraber, diln 
denberl tafallit alınamamıt 
tir Bu hidlıelerde kan dö
kOltnüf, yüz Türkün haya · 
tandan haber alsnamamııhr 

Antak~a. 1 Dün ıabah 
ıokaklarda toplanan 300 
dea fazla Eti Türkü. kon · 
ıoloıhanemlzln ôn6ne kadar 

lzmitte 

dan yakalanmıtbr Etı Türk· 
lerl buradan ıandık batına 

ıttmltler ve reylerini atmıı· 
lardır 

Uıebtcıler muhteltf yer 
lerde hadlleler çıkararak 
blrlcaç lctıtyl fa1>anca ile ya · 
ralamıılarthr. Bunun ü:ıerlne 
bütüo çartı lrapahlmıt. ted 
bırler alınmıthr 

Reyhanlye c i varında Arap 
çeteleri Türk lrövlerlne ıal 
ıınlar yapmakta mahıullt 
ve ha vvanatı yafma etmek· 
tedlrler 

Etı TOrklerl, Franıanın 
Hatay deleıetl Garo tarafın · 

dan ••ki da•ete icabet et 
memııler, yapılan teklifleri 
reddeylemıılerdlr . 

lngiltere 
lslrı umumlyeıl böyle bir it· 
tıf aka aleyhtardır; bu Utıf akı 

lıtikbalde de lmkinıız kıl 

mak için f aaltyete nüfuz imal 
olunmaktadır. 

kerlik Tatbik Edilecek 

Genual Franko 
ıemllerden blrlıl 700 tekntı· 
yeo, tayareci ve maklnitt 

nakledecek, dlferl de birçok 
malzeme tle dtiu teknlıyen· 
lerl 16tilrecektfr . . , f irır ı~ın üç mıh tüm bir f ilistin hldiıılıri ıonıııbı· 

·lnflrad .. , yani Franıayı 
Almanya halya - Japonya 

komblnezonunun keyfine bı 
rakıp A •rupa katHı ile ali. 

kadar olmamak ıuretlndeld 
hal çareıl, BOylk Brttanya 

aıa 1914 de kabul etmem it 
oldutu ıekll tazammum 
•der 

Bu, aynı zamanda, ta1a· 
relerin ,.hırlerl bealemt il 
için aıda maddeleri detıl, 
ob&ıler tıııdıklar1 bir de•lr · 

de - Akdenıı limanlarının 
bemen bepal ıle birlikte -

Mant denlat Umanlarının dit· 
••n t11allne açılı bara kılma · 

8IDI Ye Japoa7an1D 8Gylık 

Ok,anoı ıarbladı hAklm ol· 

Mü~ıf ıa Nazın B. lnskip~Jlıdiüi bir nutuUı İngiliz 
gınçlırini mıılıkıt ıDdıf ıııını ç1ğ11d1. 

Londra, 1 (Radyo) ln-
ıtltere Mılll M6dafaa ıru· 
bu Nazır1 Sır TomH lnıklp 
be1anatta bulunmuı ve harp 

halinde, mecburi Hkerhk 
kanununun derhal tatbik 

edtleceilnl ve balkın ıuretl 
hareketi hakkında yeni veç 
heler tayin edecek fevkali· 
de bir komite yQcude ıett· 

rllecellnl ıöylemtıUr. 

Lonra , 1 (A.A.) - Milli 
müdafaa nazır1, bu aktam 
radyoda ı6yledlil bir nu· 
tukta b6t0n lnııUzlert me
mleketin ve lmparatorlutun 
mGdafaHını hasarla maya 
rardıma çalırmıı ve 41e 

mittir ki: Cençler lıter f ılli 
kataatta, lıter yardımcı kıta · 

atta hizmet etmekte 1erbeı · 

ttlr. Faal kuYvetlere iltihak 

edemtyenler ve btlhaıaa 

yaılar1 tlerlemlt olanlar ha-

va h6cumlar1na kartı mO 

dafaa hizmetlerinde çahta· 
blllrler 

lnı~lp, bununla beraber 
BGyük Brıtanyanın hedefi 

ıulh olduiunu •• b6t6a ali 
kadar memleketler tarafta 

dan 16ıterilen itidalin çok 
endltell olan geçen hafta71 

tehllkealzc~ atlathfını ıöyle 
mittir. 

be F1r;;i~:e~a:;.:en~e~ır !::. jındınıımızı öldürdüler. 
takviye kuvvetleri ve mal- lıtanbul , 1 (Huıuıi)- lzmlt · 
zeme lıtemlıtlr . te firar eden üç mahkumu 

Flıaro ıazetHI lıe ıöyle yakalamalı üzere tedbir alan 
yazıyor: 1 jandarma baıçavuıu, kıla 

"Mu11olinlnln ademi mü· vuzluk edenlerin dönekl lil 
dahale komtteılndekt mü· yQzünden ö dürülmOttür . 
me11lllnln •aadlnden nOlı ül Zabıta , bu huıuıta 11k1 

etmeli hiçte arzu etmedi· tedbirler almıttlr. 
il zannolunmaktadar.,. 

Londra, 1 (Radyo) lı 
panya lılerlne a~emimüda · 
hale komltealnln Dokuzlar 
komlıyonu, buıOn lngiltere 
harlclJe nezaretinde Lord 
Pllmutun r •yaaettnde toplan· 
matlar. 

Komlıyon, lıpanyadan çe· 
ktlecek olan 16nOllllerın 
nakit için llzım olacalc pa 
ranın tedariki meaeleaıle 
alllrader olmuttur. 

Almanyada 
_, , 

Vatın hıinl11inı dıir 
bir kırar. 

Berhn, 1 [A.A.) - Mah· 
keme tarafından verilen bir 
karara ıöre bundan ba,ıe. 
Vatana hainlikte bu•unmut 
olmak l(ln ecnebi blr hOlcQ· 
mel ajanına devlete ald ıtz 

ıilı f ranııra ~ir nıtı ıardi, 
Londra , 1 (Rad10) - Flltı· 

tinde birbirini takip eden 
hadlıelerln hali LGbnanda 
bulunmakta olan Ftllıtln • 
baımüftOıQnQn tahrlklttle 
vukubulduiu kanaati vardır. 

Bu ıebeple lnııltere hO -
kümeli Franaaya bir nota 
vermlt ve nazandlkkatt 
celb eylemtıur. 

franl8nın, bGylk bir Arap 
devletinin teılıl cereyanıaa 

kapıldılı lcuYYetle zanno· 
lunuyor 

1i malOmat vermlt olmak 
ıart deltldlr Mezk6r ajanla 
m6na1ebatta bulunmak için 
ona ıızll mahiyette olmaaa 
da haberler vermek •atana 
balnltktır 
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SAYFA: 4 

U umi Bir Harbin önü- 1 
SEHİR HABERLERİ -

ne Geçilebilecek mi? 
( Bllttaraf ı birinci sayfada ) 
tan ya hükumeti ı 914 de 

yardıml arı o\masaydı Fran 
sayı korumanın kabil ola· 
mıyacnğı müttefıkler dahi 
mevcut o m kınzın f ran 
saya muavenet tehlikesine 

llhlmaktadır 

Dileklerin tatmini 
Japon ve ltalyan tecavüz 

lerl karımnda tatbık edilen 
ler nevinden bir müudekir
lık polettka11 Brltanyanın va 
zlyetlnl mütemadi ıurette 

lzar etmlt oldui gibi ham 
maddeleri mevcut o\mıyan 

f aıllt devletler leh inde top 
rak revizyonlara ya ı.mak da 
bir hal ıekll teıkıl elmemlt 
Ur: Eier Almanyaya yalnız sö 
mürgelerl değil, harpten ev 
vel malik olduiu diğer ara 
zl dahi verllmtı olıa idi bu 
bize sulhü lemin etmlyecek 
ti; zira Almanyanm bütün 
kaynaklarından istifade etti 
ğl çajlarda dahi ıulh idame 

edilmem itli 
Bu kaynaklara eahlp bu 

lunmanıo ıulhü idame ede · 
memlt olma11 ile ıu baılt 

sebebe lstlnad etmektedir: 
Bir mlllelln dileklerinde» ve 
ounun ihtiyaçlarını tatmin· 
den bahıetllilmtz zaman el · 
handaki bütOn milletlerin en 
yükıek ihtiyaçları olarak ne
yi ve ıtfa bulmaz en ıon ıe 
f alet olarak da neyi kaıdet 
tiklerini ekıerlya dıkkate 

almıyoruz: Bu, bir baıkuı 

nın muhtemel tecavüzü kar · 
ııaında bulunulduğu taktirde 
müdafaadır, emniyette ol 
maKnr. 

T r ı ~ in ıe~errürü 
Almanya mutlak hakimi· 

yetini tealı etti 1 zaman 
ada leti kim tevzi edecek? 
Almanya ve müllefık 

lerl Bunlar, Ver ay mu ah 

destnden dahll iyi bir mua 
hede yepamıyacaklardır 

Belki daha kötüıünü kabul 
ettireceklerdir O zaman, biz 
de maAdurlar tıraııında bu
lunacak ve bugün Almanya · 
nın yapmakta olduğunu ya · 
pacajız; yeni bir muahede 
ye eritmek makeadlyle bü 
tün kuvvetlerimizi yeni baı 
tan teıkllitlandıracak ve bu 
da Almany yı dn ha ziyade 
memnunlyettıtzltğe ıevkede 

rek yeni bir harple tekrar 
harap olmaaını intaç edecek 
tir. 

Hunlar hay 1 mahsulü de 
ğlldir; bu gidip ge l iş ler, ıkl 

uz ıenedeober Avrup 
rihlnl teıkıl etmektedir 

Yani Bir tecrüoe 

ta 

Halbuki hal ıekll urlhtlr: 
Bu hal ıeklı Büyük, Brllan 
ya taraftan tereddütle, ba 
z n lstemiye lstemlye dik 
kate a ınmıısa da hiçbir 
vakit kati surette mutalea 
edılmemlıtlr. Bu hal ıekli

nln etrafa kalabahkhr, zira 
altmıı m mleketle yapı ma 
sı le p edez anlaımalnrın 

pek müıkül olması muhte 
meldir . 

Bugün bir baıka tasa v 
vurd d a bu unul btlır· Mev 

cud olao loglliz Fransız ko 
mblnczonunu - prenslplcrlnl 
ve .m cburlyetlerlni kabul 

decek ol nlara açık te 

daf Oi bir konfederasyon ha· 
ltne getirmek Böyle bir ko 

nfedernsyonun n ızamt ile 
aıağı y karı ıöyle olabılir: 

1 - Aramızdan birin te 
cavüz hepimı:ıe t~cavüz de 
mektır: Harbe baıvuracakla · 

ra kıuıı müdafaada kuv ~ e 

timiz müıterektır. 
2 - Gayemiz baıka l arı· 

na görüıümüzü kabu l ettir 
mek değil , baıkalarının bize 
kendi görüılerlnl kabul ettir 
meme\crlnl temin etmektir; 
statükoyu muhafau etmek 
deAıl, bunun galıkler lehine 
ve harp yolu tle tadil etti · 
rllmemealnt temin etmektir; 
imparatorlukları birbirimize 
ktıpamak değil, ıtmdiye ka 
dar açık olan• araziyi fetih
lerle bize kapamanalaranı 

temin etmektir. 
3 - Memnuniyetıizlik ve 

ya anlaımazlık takdirinde 
üçüncü bir taraf an barıtcı 
hüküm ve l\ararmı kabule, 
yahut muslihane btr değııik· 

(iğin vukuunu beklemeğe ha

zırız. 

4 - Bu grup, memnunl 
yehlzhklerın teabit, müna
kaıa ve izahı için faal ve 
hareketli organlar ve ıulh 

çu deiitlkler huıule ıelire 
cek kurumlar teıll edecek 

tir . 
5 Şiddete kartı müı · 

terek mukavemet esasına 

lıllnad eden bu sulhçu nlxa 
mın muhafaza11, hükumetle· 

rı; ıekli ne olursa olsun, yu 
karakt maddelere riayete ha 
zır bulunduklarını bildiren
lere çıkhr Uu mü§arek te 
dahıl olmak vıuıf laranı bir 
memleketin iç poletikaın de· 
ğıl, dıt poletıkaıı teablt ed · 

er. 

Müne~ki~I re sualler; 
Muhakkak ki böyle bir 

tasavvurun tatbikinde pek 
çok tehlıkc ve pek çok ma 
nıa vardır. Eğer bunlan dl 
kkatc llhnocaksa bugünkü 
vazıyetın tehlı elerıyle kıy
ıulanmaları iktl:ıa eder. 

Mutad itirazı dıkkate al
alım: "liöyle bir kombine · 
zon Avrupayı iki rakip ır 
uba aymr ., Fakat bugOokO 
vaziyet n dır? 

Biz dıyoruz kt emotyeti 
mlz bakımından ~,ransa top 

rakları Fransanın poletı

kası mütearr lzane bıle olea 
tecavüzden masun kal 

m k için biz Fransa tle be· 
raberb . Bu, eıkl r klb itti 

faklar usulüdür. 1 ekltf etli 
ğlmız tad l ile tövlc deme 
ğe imkan vermektedır. "Po. 
letıkamız fa lan veya filan 

müttefikin müd faaaana de 
ğll, fakat bir prensibin, ıut 
hun müdafouma bağlıdır 

Lokarnodo olduğu gibi At. 
manyaya Ruayanın . veya 
Ruıyayı Almenyanın tecav 

üzünden korumağA hazmz .. 
"Harbin önüne g e çtlebilır 

mı idı?,, Sualine Lold Corç 
ile dl~er devi t adamları ve 
pek salah y tli tarıhçller: 

"Ş yed Almanya, takip el 
m it olduğu hareket tarzı ile 
kendine kartı kaldırınıı ol 
duğu bütün devletleıle mü 

cadeleye mecbur olacağını 

bilseydi, evet. ,, Cevabını 

vermtılcrdl. 

lnallizler f ev kolide müı 

-, 
Balyada 14,800 Lirahk Bir Tabaka Tütün için 

H yvan Satıldı.. İşlenenCinayet .. 
Panayır çok iyi geçti. Kt zılıyrn ~ayanlar kolunun Müs· 
teca~ı tertip eltiüi gezinti pazar günü yapılaca~. 
Ayın 27 ılode açılan ve 

30 nda ıona eren Balya prı. 

nayırmda hayvan aatııı bu yıl 
diğer yıllara nazaran daha 
çok hararetli olmuıtur. Bu 
def akl ıatıı miktarı 14,800 
liradır. 

P htivan guresleri: 
Panayırın ıon ıünü Hava 

Kurumu menf aalloe tertip 
edilen pehlivan aüreılerl ya -
pıldı Güreıe 30 dan fazla 
pehlivan ittlrak etti ve çok 
alakalı oldu. Üç bin kadar 
ıeylrcl bulunan gQreılerde 

Kaymakam B. Hakkı Ôncyle, 

Jandarma Kumandanı, He 
ledlye Re11I de bulunuyordu 

Baıa güreıenlerden Hahl 
pehlivan Muıtafa pehlivanı 

11 dakikada yendi. 
Baıaltmda Manlıalı Ömer 

pehlivan Somah Abdüsaelimı 
l 4 dakikada, büyük ortada 
Ergamalı Haılm Muıtafa 

pehlivanı 20 dakıkada yen 
dı. 

Kuılaym gezintisi: 
Kaza Kı:ulay Kurumu bft 

yanlu kolu tarafından 

z e l z e 1 e f eliketzedelerl 
için tertip ettfii kır eğlen · 

Postahane lcin , 
Arsa Satın 
Alındı. 

Anafarta lu caddesinde eı
kl Palamut hanı arsasının 

yeniden inta edi lecek posta· 
telgraf blnaıı için ahnmuı 

kararlaıtıraldı. 

Fakat arsa sahipleri lelim 

lak bedeline ltlrez tttklerin · 

den ve idare ile de uyuıa 

m dıklarından muamele l 

ıkmal olunemamııtı. Bu de 
fa anlaıma hıı.tııl olduğundan 

ana, posta ldareıl namına 

tapuya geçirılmtıtlr Posta· 

Telgraf Umum Müdürlüğü 

önümüzdeki yıl lçınde bu 

arsa ya poıta telgraf binası 

lnıa ettirecektir 

t11cel bir hadi e karouımda 

" ı § ba9a dü ünce,, buna ce 

uretle . müeulr surete ve 
lnadla kartı koymağı ekse 

riya bilmiılerdir Fakat fa 

razi bır hadisede faall) e te 

geçmel• maksadıy l e taehhüd 
ahma girmekten kaçınarlar 
Hatta bu onlıırm gururunu 
mucip olup kendilerlnl övü 

ndüren bir haldır . H a lb uki 
bu "hassa .. ları olmasaydı 

bü ük harbin önüne geçlle 
bılırdf; o büyük harb in ki 
bugün lüzumıuzluğunu ve 
daimi en niyet, Alman mil 

ftarlzmlnln lntıhaıı, c han 
sulhu, deınokraılnin kurta 
ralmaııı gibi neticelerden de 

mahrum o ldu~unu dıltrn l :ı le 

ikrar ve kalbımizle tasdik 
ediyoruz . 

ceai Balya - Çanakkale yo 
lu üzerindeki Milıtecap çam 
hklarında 5 haziran pazar 
günü yapılacaktır 

Tenezzühe lttlrak edecek· 
lerın her türlü tıllrahatları 

temin edtlmııtlr. Geziye it· 
ttrak etmek üzere tlmdtden 
birçok klmıeler kaydolun 
muılardır Bu güzel yerde 
tenezzühün neıelı ıeçeceği 

füphuizdtr. 
Kızılayın bayanlar kolu 

baıkaoı Bayan Tevfika bü
tGn ekıiklikleri tamamlamak 
için çalıımaktadır. 

Yapılan proirama göre 
ogün aaat ıeklzde Balyadan 
huıuıi otomobillerle Müıte 
caba gidilecek, akıam aa-
at yirmi ıklde Balya-
ya dönülecektir. Ge 
lenlere Kurum tarafından 

öale yemeği verilecek ve 
birçok ejlenceler yapıla 

caktır. Hu arada Kafkaa 
danıı, Kalkan •e Zeybek 
oyunları oynanacaktır. Ge 
zınli yerinde danı için de 
yer tefrik ~dilmııtır. 

Balya Halkevl bandosu 
da gezintiye ııurak edecek 

tir 

Okullarda sı
navlar ve ser

giler .. 
Liıe ve öğretmen okulu 

öğretmen mecllılerl topla · 

narak taleb~nln eınıf geçme 

vaziyetlerini tesbtt etmlıler 

ve talebeye netlcel~r tebliğ 

olunmuıtur Sözlü4"e ka lftn 

talebenin ıınavl a rı bu 

8 lnd baılıyac &ıtır 

ilkokullarda da son 

ların devam etmekte 

,, yın 

sınıf 

olan 

ıözlü ıınavları cumarteıl 

günü neticelen cektır . 

Zıyaretçtlerc açık bulun 

durulan okul ergileri de o 

gün kapanacaktır. 

~a~ır ar~adaşmı çifte ile 
y ralamış. 

Sındırgının lbtller köyü 

hududu içinde, çadırda otu · 

ran Hasan oğlu Hüseyin, 
çadır arkadatlRrınd o Çanı 

köylü Tosunoğlu Mulumu 

çifte ıle ağır ve tehltkelt 

ıurette yaralamııtır 

Y aralınm ılk muayenesi 

Sındırgı hükumet doktorlu 

ğunca yapı ldıktan sonra 

memleket hestahaneıine ya· 

tmlmııtır 

Suçlu Huan yakala.rımıı 

ve Sındırgı müddeiumum il 

ğine teslim edılm ıtır. Ya 

kanın sebebi hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

SuçlununAğır cezada Muhake· 
mesine Başlandı .. 

937 Seoeainin blrinciki 
nun ayı ortaıında Smdırgı· 

nıo izzettin köyClnden Ah· 
mel oğlu 18 yaılarında 

Tahirl öldürmekten suçlu, 
bu köyden Süleyman oğlu 
S6leymanın muha kemeslne 
ağır cezada baılanmııtır 

Vaka, oz.amhn ıöyle ecre· 
yan etmlıtı: 

Köy dellkanhlan her za 
man olduğu gibt vaka 
ıünü de farını önünde 
toplanmıılar ve kendi ara 
laranda cğlenmeie yekdlAe · 
rlyle ıakalaımala baılamıı 
)ardır. Bu 11rada fırına ah 

Bürhaniye 
Halkevinin ~öylerde~i ça

hsmılan. 
Bürhaniye, l ( Hususi ) -

Bürhanlye Hallfevl sosyal 
yardım kolu üyelerinden 
mürekkep beı kııilık bir 
grup her hafta köylere ıt 
derek yardıma muhtaç has · 
taları Halkevl doktoruna mu 
avene ettirmekte ve fakir 
olan1arın reçetelerini de ken 
di bütcealnden yaptırmakta 
dır Bu arada llüçük bir de 
ecza çırntntt tanzim edılmtı 
Ur Ayın ~9 oda Bü 

ükdere, Dut lucn, Kızıklı , 

Bözerli köylerinden 25 hae 
ta muayene ed ı lmltllr . 

lan bir tabaka tütün yü
zünden iki delikanlı araıın· 

da büyük bir kavı• çıkmıthr. 
Bu kavıa eına~nda Sn 

leyman kamaaını çekmlt •e 
Tabirin üzerine hücum ede 
rek ağır ıurette vücudunun 
muhtelif yerlerinden yarala· 
mıı, yaralı da bu yüzden 
ölmüıtür. 

Suçlu Snleymanın ağır 

cezada ıorıuıu yapıldıktan 
ıonra mahkeme heyeti ıahıt· 
lerin lf adelerinlo ahomatına 
karar vnerek muhakeme 
27 haziran pazarteat ıün6 
ne bırakıldı. 

Lik Maçları 
Bu Ha fta 
Başlıyacak .. 

Evvelce 21 mayıata baı· 

lamaıı kararlaıtanlap bllAha 
re bazı sebeplerden tehir 
edılen bölıe ltk maçlarına 
bu hafta baılanacaktır 

Ha1kevl gösteril kolu ıle ı 

Edremllte okuyan ortamek· 
tep talebt>lert Kırıehlr ve 
Yozgad fcllketzedelerlne 

Bölgeye bağlı, teeçll mu 
ameleıinl tkmal et · 
mit on btr kulübün lttirak 
ettlil bu maçlar (A) ıümul 
olan merkez kulOplerl birin· 

el ve ikinci takımları araaında 
iki devre; (B) ıümeal olan 

Marmara, lC) ıümeal olan 
Eğe kulüpleri aruıodakl 

maçlara da yalnız birinci 
takımlar fıtırak edecek ve 
bir devrelı olacaktır u 
ıü meler biri netleri ıle mer 
kez aümeeı bırıncfıl araun 
da ıehrimlzde final ve d6mı · 

fınal maçları yapalacalf.tar 
Futbol ltk heyetin 

!fclrdım makıad le 
tan ve vazıfe ., 
t mıtl etuler. 

" Va 
p i yeıllnl 

Terfi eden ~elediye 
memurlan. 

Beledtye sıhhat iılerı ka · 
liLI flayatl Tolun birinci 11 

nıf aıhhat katlplliine terfi 
edf!rek maaıı 11 5 lira den 
20 lıraya; muhtarlık ve mu 

kayyitUk ııled memuru Sü · 
leymDn Sözenerln maaş ı da 
12 liradan 14 liraya çıkanl 

mııtır . 

Sa~un çalan ka~m yirmi gün 
~apse ma~~Om oldu. 
Hakkıça vuı mahallr in 

den Hasan -kız ı 50 yaıların 

da Hanılde adaoda bir ka 
dın; çarııda , Şamhyıt bağh 

lskender köyünden Ey~p 
kızı Kezbanın heybutnd n 

iki lcıı ıp satun çaldığı gö· 
rülerek ya k lanmıt, adlıyeye 

verHmlıtır. 

Hamide; meohut cürüD>ler 
mahk meelnde yapılan du. 

ruıma61 sonunda bu ıuçu 

teıblt olduğundım yirmi gün 
hapıe mahkum edılmlıtır . 

ce hazırlanan fıküıtür mu· 
clblnce yapılacak olnn bu 
maçlar bir buçuk ay devam 
edecektir . 

~IUl RADYOSU 1 

2-Haziran-938 Perşım~ı 
ÔGLE NEŞRiYATI: 
12 30: Plakla Türle muıi 

kısı. 12.50: Ua vadlı 13 05: 
Plakla Tnrk muııklıl 13 30 
Muhtc lf plak neırlyatı 

AKŞAM NEŞRi YATI: 
18.30. Plakla danı muu 

kist. 18.45: Kızılay haftası : 
Konferanı: Dr Fethi ( Kı
zıla yan yardımlara ) 19: 
Plakla danı muıtkııı. 19. t 5: 
Spor muıahabelerı : Eırf!f 

Şefık. 19 55: Houa haberleri 
20: Sadi l loııeı ve arkadat 
ları tarafandan Türk mu 
ıık al ve halk ııu&nları 20 
45: Hava raporu . 20.48: 
Ômer Rtza tarafından Arap 
ça söylev 21: Radıf e Ney-
dik ve ark daıları tarafın 
dan Türk muıikiıl ve halk 
ıarkılan (Saat "yarı) 21.45: 
Orkestra 22 15: Ajanı ha 
berleri. 22 30: Plikla ıalo 

lar, opera ve operet par 
ç ları. 22.50: Son haberler 
ve ertul 
mı. 

günün prolr" 



Hukuk SQtunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Ana Ve Baba Veya Vasinin 

Fesih Davası •. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
- 69 -

Erkek on eelriz, icadın on 
yedl yaıını tkmal etmedikçe 
evlenemlyeceklerlnl 88 ncl 
maddede :t6rm0ttük Yine 
bu maddenin llıstnci hlna11 
pek mGblm bir ıebebe meb· 
nl 15 yatını lkma l dmlt 
olan erkek ve kadının e• 
lenmeılne ml1aade edılebı 

lecellnl ana •e baba ve •a
llnln de dınleneceil bıldirll · 

mit Ye ahvali fevkalldenln 
nelerden ibaret oldufu da 
ztluedllmlftl- Rütt 18 yaıın 

lkmalt ile baılayacaiıoı 1 1 
ncl madde göıtermıı, 12 ncl 
madde dahi 1 S yaıını ikmal 
eden kGçük; kendi rlzaıı ana 
•e babaıının mu•arakate ıle 

mahkemel aallyece mezun 
lnhnabılecell ve v .. ayet al· 
llnda ile •atinin de dinlene 
cellat keza blldtrmltU 

Ba rOt, rüttü kazaidır Ve 
yine 90 acı maddede (l&OçOk; 
ana •• babaaanın veya YHI 
llDID rlzaaı olmadıkça evle· 
nemez. Evlenmenin tllna ~•

na11nda ana ve babadan 
yalnız bl ri~ vell ydt haiz· ııe 
onun rlza11 lılfldir ) 91 net 
madde dahi (mahcur vaalıl· 
nln rlzHı olmadıkça evlene
mlyecejtnl beyan etmııtı. 

Mevzaubahılmlz olan 120 
net madde tıe ( evlenmeleri 
ana ve babalarının veya va 
ıllerlnln iznine mütevakkıf 
olanlar bu tzoi almakıızın 

e•lentrler1e ana ve baba ve 
ya vaıl feabı da va ~deblllr 

Evlenmenin feahlne bill&üm 
olunmazdan e' vel keu ve 
koca, ana ve baba veya va 

etnln iznine muhtaç olmak 
tan kurtulur Veya kau ge 
be kahraa e•lf'nme f e11h 
olunamaz) diyor ltbu 1 .. 0 
.. el madde daha evvel arz 
olunan maddeleri teyıt edi 
yor . Evet velayet ve vesa 
yel ahında bulunan kOçOk 
v~Ja mahcurun evlenmeluı 
veli •eya vHllerlnln rıza ve 
muvafakatlanna mütevakkıf 
olmakla 1>1llrlza evlen 
dikleri takdirde kanun bu 
vlılıtın r ıhınl lıtemek 

laaklunı veli veya va1lye ve 
rlyor. KOçOkler; ana ve ba 
balarının velayeti altında 

bulunmakla bunlardan her. 
hanıl biri tarafınd.,n feılh 

dava11 ikame edebilir Eter 
... aa ve baba boıanma i e 

blrblrlerluden ayralmıı ve 
hakkı vellyet hang~ tarafa 
lcalmtt lae da1'a hakkı o ta 
rafa aittir Birde mahcure 
tayin edllmft olan vaat deha 
feıhl nıkih dava11 açabilir 
Bazan da hem vellyet ve 
hem de vuayet ana •e ba 
hada içtima eder Böyle oldu 
iu takdirde keza bunlardan 
bırtıl tarafından fuhl nikah 
dava11 ikame olunabilir Hu 
bapta açılacak dau yaıı 

klçQk olan taraf aleyhine 
iae de J•tı bOyük olan taraf 
da dava ile alikader bu1un 
mHı dolay11ıle her tktıl de 
mGddeaaleyh mevkllnde bu 
luaurlar. 

Ana ve baba veyft vaıl 

nln bu b.ptakl da~•ll in 
rlae benOz evlıltfln f eıhtne 
karar •eralmeadea •••el karı 

•eya koca, ana ve baba ve· 
ya vulnln iznine muhtaç 
olmaktan kurtulursa meaell 
kadm on yf'dı, ~rkek o ıekız 
Y•tını doldurmak için az bir 
mOddet kalmıı. onu daa dava 
eana11nda voe hükümden evel 
ikmal etmlt veyahut karı 
gebe kalmıt lıe hlklm ev· 
lenmenln feıhlne karar •e· 
rem ez. 

Eter fuhl nikaha karar 
•erildlkten ıonra himtl ta 
hakkuk edene l\ara ve ko 
ca bu cihete lıttnaden aleyh· 
lerlndekl feıth kararıma ip 
talini hlktmden lıttyeblllr· 
ler. Şu kadar var ki hamtll 
mezk6r ayna kocadan olma 
il tarlhr 

Gayrlmeıra himtl 6zeri 
ne lptalt feıth da•a11 açıl 
amaz 

ltbu 120 net maddenin ıh 
liva ettlll ehkim dahi but 
llnı nlıbl zOmre1lne dahtl 
bulunmakla bu baptaki da· 
•a hakkı ana ve baba veya 
vaalfe ald olup cumhuriyet 
mOddelumumlılnfn da va aç· 
mata aalihlyetl '}'olctur 
Bırde bu huıuıtakl da•a 
içın mOruru zaman da mev
zuubahiı olamaz 

SONU VAR -

T ımizhk müsıbıkııı 
Temlzlık. dQnyada en 

çok arzu edalen birteydlr 
Utrkeç ıenedenberl Avru 
paoan bOtOD bQyOk tehirle· 
rinde bir temızllk müaaba 
kuıdar gıd~ yor, belediye re 
ıılerL bu huıuıta ıon dertce 
dtkkatlı olmefa baıladılar. 

Son gelen Prai vazetele 
rtnde ıöyle brr hab~r oku· 

duk: 
"Prai Leledlyeıt, nlunın 

ıonunda blr~lemızlık hafta 
11 terttp etmefe karar ver 
mittir. Temizlak haftuı iç 
inde, bütOn mafazalar, dük 
kinler. yazıhanelu, berber 
dükkinlara ile lokantalar, 
k1111ap dükkinlar1, otelin Ne 
bilumum esnafla, evler we 
apartmanlar, belediye zabıta 
memurla randan mürekkt"p 
bir heyr.t taraf ındarı kontrol 
edileceklerdir ,. 

Gülmek va yaşamak 
Şen olmak, timdiid nazaıi 

yelere gört-, lo18nın , daha 
fazla yatam111ını temin ed"r 
mıt. halbuki, bu k-.naale 
htç tnanmıyanlar •e hattl 
ıülenler vardar 8u glbllertn 
tddıaıı ıudur: 

"GQlmenın . etkiden düı 
manları çoktu. Tarihte ntce 
memleketler var kı, gülme 
il çok defa menetmıı 

lerciar. 1 m p a r a l o r l a r ı 

61dnkten aonra ha ka 
gülm~il. yuak ed• n ve hl 
lafına hareket edenleri öl 
düren m4'mleketler tarihte 
ez deil1dtr Kromnl bile, 
aamanınd• pa2ar ıünlerınt 

ibadete haarelmlt ve o gün 
gülm~fl, hemen hemen bir 
cürüm telilclci etmııtı ,. 

G O l m e n t n bu ka · 
dar m~zmum ıayıldılı de 
vlrlerde insanların tlmdıkın 
dt>n çok d"ha fazla Y•t• 
daklarını , hepimiz bilmiyor· 
muyuz? O halde, gülmen'n 
adem ol unun daha fazla 
yaıamHına yaradıiına nı.111 

kati olabtltrtz. 

Havacıhk 

Kadın 

T ayareciler ve 
Maharetleri. 

Lentraoıljao ıazetHinde 

R Peprone dö Torrea 1azı· 
yor: 

''Ana yollar 6zertnde aeya 
hatlar ve rekorlar 1ah1111ında 
yaln1z kadın tayarecılerl dik· 
katımızı celbed~c~lclerdir? 
86yle ıanılabtltr 

EıHen bu da kabtldtr, zl 
ra d6nyada- Atl1111 Okyınu 
ıunun ıki tarafından bütQn 
ıayretlnl hava ıllihlartna 

ıarfeden bir dOnyada- rekor 
tayarelerlnln luthiı umumi · 
dır . 

PJotlarca kurulmut olan 
rP.korlar öyle bir ıevlyeyl 

bulmuıtur ki, bunları geçmek 
için yeni malzeme bulmak 
zaruridir. Halbuki bu malze· 
me pek mnhım paralara 
mal olacak •e rekor ıeya· 
hatlar lıe büyük murafları 

lıttlzam edecektir. 
Erkek tayarecl kardetlerl· 

nln yaptaklan itlere ntıbetle 
pek mutayaa11t müaabakala 
ra glriıen kadın tayarecller 
100 veya 200 beyıirlık ta· 
yarderle, aaatte 200, 220, 
veya 250 kilometre y11p11n, 
bır olomobılden pahalı ol 
qıayıp ondan razla benzin 
de ıarfetmlten turizm ta1a 
relerile iktıfa ~df'bılırlu. Bu 
memlekette hava nezareti, 
kadm tavareclle-re tayare 
ıare etmek, ha va yar1tlar1 
mn, ıeyahatlarmm ve rekor 
kırma tetebLfbl~rtnın mu 
raflarmı ödemekte ve bunlar 
yelmlyormut 1rıb1 bazen pek 
mnhım mükafatlar da daiıl
maktadır. 

Amerika Bırlet•k Dnlet 
lert, lnııltu", Almanya ve 
ltalya bu derece cömerd de 
~ıldırler: hım ve uf an hami· 
liil ro n oynamak ıateme 

mekı eoirler 

Yıldırımla 
Mücadele 

Sovyetler B rlıaı ılım 1ık111 -

deme11r.e mubllt t>nuj k 
enıtıtüıü heyd ndt'n bir 
grup yı dırım ar haklcında 

tedkiklerde hu uı mek üzere 
Moıko.vadan GOrclıtan cum· 
hıırtyetl dahtlındt> Balcuria 
niye hareket elmlıtır. Bura 
da , bu grıı p, yıldırım üze 
rinde tedkıklerde bulunmak 
için ~n modern ve en haı 

aaı l etleri havi bir ıeyyar 

llboratuvar tealıs eyltyecek · 
tir. Llboratuvann eıa1 ça
lııma 1aha11, Borjomfnln ya 
kınlarında 2 600 metre lrtl· 

fada Hakurlanl olacakhr. 
Aynı tarzda eklpe edllmlt 

lkloct bir laboratuvar Moı 
lcova civarında Zventıorod 
da, Oçüncü bir libontuvar 
tıe Ermenlıtaoda Sevan ıö 
in civarında teıle otunaca k 
hr. 

Sovvetler Btrllfl enerjetlk 
endültrfıl eoıtitOlerl, mem 
lek,.tın daha birçok yerle 
rinde yıldırım tedkıklerl için 
llboratu arlar hazarlamak· 
tad1r. 

BütQn bu laboratuvar •e 
heyetler vaztfu', elektrık 

ıebekelerl, fabrıkalar •e 
ko khozları fırtına ' ara ve yıl· 
dmrulara kıuıı koruma ted 
birlerini lıllh etmek ve ay 
na zamanda 111f ilmi 1ahada 
bilgileri de f azlalattırmak 
tır. 

T ıtır ~ılk ıiiri Ab~ullı~ 
Tukay 

Geçen ayın on betinde 
Tatarlatanın meıbur halk 
fi.iri Abdullah Tukayıo ölG · 

mOnün yirmi bf'tfnet yıld6 

nümü kutlanmııtır. 

Nnyorkta bir gece. Ro
keffelier ıentuın lepuinde, 
bir taraftan dallı edilıp dı 

ter teraftan da ııık ar ıçııı 1 
de yanan tehirin, mllyoolarca 
elektrlldı tlinın, lıt Rayvc:r 
v~ Hadıin Rayvuio ıeyr~ 
dıldıil Reyolov Romda ma 
hyf cı Odlumuo kaıııı taya 

Abdullah Tukay, çok re 
allat bır tilrciı lıhemla do 
lu olan aOzel tıırleruıde Ta 
tar mlllethıio ümitlerını te 
reonOm eylemııtır. 1680 Se 
nuınde dolarak 1913 ıene 
atade çok ıeDç bır çaida, 
27 yatında ölmeatne raf 
men, feodalite rrjımlne, her 
Uirlü lıl11mara kartı çok 
a6zel ve heyecanlı birçok 
uer yezmıt we haklı olarak 
büyük btr ıöbret kezanont 
tı. A bdullab Tuka) . aynı 

zamanda Puıktn v~ Lerır OD 

tovun da bazı uulerınl çok recı Jakbin Kotr•m bana, 
Amerıkah mulektaı•aunıD 
teuıürünü enfettı: "Anıeıı 

kalı kadın tayarecıler aı tık 

hiçbır yardım ıörenıiyorlaı 

Yalnız Amelıya lı hard, dün· 
· ya turu yapmak içın hır ıe· 

rık, Purdu Ooıveraıtulnl bul 
du,. 

A ta ay ıonra, Bendikı Tro 
fenln ga lbl . Jekbln Kotrana 
ıı ihları çıkuı mıı, Servenkı 
35 P. tipinde avcı tayareıl 
ol,,.n tayareıinl aryet olarak 
verdi ve Jakltn bununla ıa 
aite 365, 470 ktlometre 
yaph 

Beı sanı sonra 
Fran11z Elizabet Lıyonun 

mellya lrharda aid olan r~· 
koru ancak 48 aaat uhde 
ılnde bu undurmuı iç n bet 
buçuk ıene beklemek icap 
etti ilk tipi dörl ıene evvel 
yapılmıf olan 100 beyaırltk 
tayareal ile EUubt't Liyon 
bu 3 939 kılometrelık reko 
ru 4 U60 kilometreye çıkar 
dı iki ıOn ıonra madam 
Düpeyron kendıne aıt bir 
ıtayare ıle bunu 4 J6U kilo 

i metre1e kadar yüluelttı 
1 . ln"ııhz bayan Herll Mor 

güzel bir surette tercQme 
eylemıttlr. 

Şairin öl0mün6n yirmi be 
tinci yıldönümü mQoaube 
tiyle , tam küllıyeh ne9ro 
1unmuttur. 

-------------------kam fevkalade bır maharet 
göıt~rdı: logilteredeo Yeni 
lıkoçyaya, Avrupadan Amc

rlkaya uçtu Hıç bır kadın 

layarecı bö1le bir zaferin 
haleainl taıamamaktadır 

Polonyalı kadın tayarecl 
M•odlibovık•, mot6ra0z ta ya 

recllıkte Alma~yala llenoa 
Reyçlo raktbidlr. Mukave 
met rekorunu 24 14 ıaat 

elinde bulunduran bu 
Polaoy"h kadm 345 kllo 
metrelık bir uçuıla Hanna 
Reyçln rekoruna 4 k ı lomet 

re yaklaımııtır. 
AtatOrk kıza ve TGrklye· 

nln ıevııli çocutu Sabaha 
Gökçene aehnc~; ukeri ha 
va kuvvetleri aateimen ünt 
forma11 ılymektedtr. Ônü 
müzdekl ayın betinde bir 
hava fıloıunuo ıefi olaralc 
Balkanlarda bir turneye çı 
kacaktar. 

• - 1'r.: "'· ' - .... ~ ,. 
~~~(z~~ ... - ..... .. 

Artistlerin Bilmeden 
Yaptıklar1 Hareketler .. 

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

Hır artistin bir huyu vaı: f ırkmdı olmadan tür~ tür· 
lü yaziyıtlar, tıtular tıt1nıyorlır. 

Artııtlerln çoiu ılnlrll kim· 
ıelerdır . 

Sınırlı olmalara belki bl· 
raz hakla aörGlür Çünkl 
mealeklerı kendılerlnl ılnlrli 

bir hale ıetlrmektedlr. 
Onun için ılnlrllllklerlnden 
ileri gelen bazı hareket1HI· 
nl de ıınema hot 16rmekte· 
dar. 

Meıell, dikkat etmııaenlz 
ıörmütıOnOzdOr: Gabi Mor 
la y ıloirlendıjı zaman elin . 
deki mendili burutturur, bir 
elinden öbOr eline alır, •i 
zına götürGr, yırtacak ııbı 

olur •.• Elinde mendili tut· 
makta da haklıdır. ÇGnka 
her an atlama11 ihtimali 
vardır .. 

Jan Pıyer Omon hiddet 
lendıfi zaman boyuna yut· 
kunur Saçlarını karııtmr. 

Annabellada da bir huy 
vardır: ıı')lntrl~ndtil zaman 
elını afzına ı6t0r6r, brnak
lannı yemele batlarkea far · 
kına •ar1r ve çeker. Kaç 
kere böyle yapmıı, bunun 
ıçın flltmln en ıOzel aahne 
leranı keaip atmak ilzım 

ıelmııttr. 
JOl Beri . Affedenlnlz • 

burnunu eliyle ıaler . Fakat 
parmajı bur ouaa o kadar 
çabuk&. gıder ıellr .. ki, kimıe 
far .. ına varmaz ... 

Eleanor Pavel, danıeder 

ken elana karaına kor. . 
Valaı H .. rt •raura Pllftt 

yüzllne g~UlrOr, ıankl ıu ile 

yılı anıyoı mut ıtbl bir dolat· 
lmr ve~burnuou baahnr . 

ReymO paımatını yaka 
ıaodan içeri ıokar, ıankl bo 
julu,ormuı ııbt burnunu 
1ukara kalduarak deı ın bir 
nefe1 alır. 

Greta Garbonun da bir 
huyu vardu: Araıara ketla
rsnı kaldırır, batını öne ıjer . 

Hatta •izmı açanlar ve 
aval aval etrafaoa bakenlar 
btle vardır. Bunlardan biri 
Mııel Sımondur 
Sımon Sımonun da k12.dı· 

iı dıılerlnt 11kma11ndan b.?l
ltdır Hunu bazan dalıın ol· 
dulu zamanlar da yapar 
uiı•erlnl ıakarak bir konuı 
mHı -.ardır kt IDHlllD gül 
meme11 kabil deiıldir. 

Sonra, Sımon Sımonun 

çabuk çabuk konutm11111 da 
methurdur. 

Hakikaten, artiıtlerln, far 
kmda olmadan yaphkla11 
hareketlerden ( tiklerden ) 
batka, lıtlyerek yaphkları 

hareketler vardır. Meaeli, 
kQçOk Ştrley T-empl yürür 
ken tkt tarafına Hllanmayı 

ve kollarını aaker gibi mun 

tazem hareketlerle ıallamayı 
btr vakitler adet edlnmlıtı. 

Bunu çocukluktan, mabıuı 
yapıyordu. f aket kendlılnl 

bu huyundan vaz r~çlr~I· 

ler. ÇGnkO. ıonradan bu ha· 
reket onda yerleılp kalacak. 
farkında olmadan da yap· 
mıya baılayacaktı. 

fakat, Mey Veıtln de böJ· 
le, biraz aalına ıoluna aal
laaa aaUana yirümeal bıll· 
ktı onun teıbırklr YHafların· 
dan biri olarak kabul edil· 
mtttlr. 

Şaıa Gnrı de mCltemad•yea 
iki llkudıda btr: 

- Aman allab! Aman 
allahl Der durur 

Hattl, Fran11z aktör •• 
plyeı muharriri kendıılnd'· 
ki bu huyu kahramanlarına 
da •ermlt Ye eıerlerlnden 
birinde bOUln t•h11lara: 

- Aman allabl Aman al· 
lah, dedlrmııur 

Lorel, konuıurken, ikide 
btr dOıOnceye dalar •e ka· 
fa11nı katar 

Deanna Durbln de •Yız 
erkete bır kız. filiminde yCl. 
zQnü ıözOnü buruıturur. Bu 
huyu, aynı ftllmde, kızın ba· 
ba11 rolinO oynıyan Adolf 
Menju da kapmıı ve o da 
kızına kartı ıevglılnl ıöate

recek tarzda yGzGyle bir ta· 
kım ltaretler yapmafa baıla. 
mıthr. ---· .. ·---

ltalya 
Havı müıtııın BOk1111 

gidiyır. 
Bakreı. 1 [Radyo] - hal· 

ya ha va nazar eti m6ıteıarı 

General Vale · haziranın 

betlncl ıOnG bir tayare fi' 
loılle buraya ıelecektlr . 

llok<imet, ltal,an taya
rec ılerinl meraalmle kartalı· 
yacaktır 

lıyıp mühür 
lımaıl Polat adla 1ah11ma 

att mOhürOmO ka7bettlm. 
Yenillnl alacatımdan H · 

lciılnln hükmii almadılı illa 
olunur. 

Balya Kocaavtar köyü 

öirelmeol lımall Polat 

~············ .......... .. 
! TÜRKDILI : 
: Pazartealnden baıka her 1 
i ıGa çıkar. &.,..aı ıazete •• 1 
1 Yıllıfı: 800 Kurut 1 
: Aiti A1hlı:4ÔO • 1 
•• s 3 • ay111: • • 
: 1 : GünO ıeçmlt 1ayılar 25 I 
: kurutlur. 1 
: ADRES: 1 
: BALIKESIR T0RKDILI I 
....................... ~ 

Balıkeair Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Keptütteki birlliln ıeneltk ihtiyacı olan 11 ton 11lır Ye· 
ya keçi ve1a koyun eti açık ekethme1e konmuıtur. 

Hanglti en uc:uz o1uua 20-6 938 pazarteıl ıonü ıaat 

1 O da o cine etin ih•leaı Kor HhD alma komlQonunda 
yapılacektır Muvakkat teminata: KoyuDUD 330, keçlDln 
24~ ve 11fma 207 liradır lateallen et• P•J alralebtllr. 
Şartneme her ,aün komlayonda aörOlebiUr. Taliplerle mu · 
vakkat teminat makbuzlarıle btrlıkte mua1yen ıll• •• aa· 
~ komlıyooa mOracatları. 
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Balılce•ir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kamçalh: Me•kll: Ctnıl: Miktarı: Hududu: 
• 1Cocaka1aalta Tarla 2 D6. G6n daluıu or-

• • 

.. l•clralh • 

• Aımaalb 11 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

J) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

lactrll • 

Alalturu•. 

K6ycl•arı ı 

Çayar tar· » 
la 

Tokmak 

c1 ••• , ... 

Kly 
itin ele 

• 

• " 

" 

Hane 

• 

Samaahk 

" haae 

.. 

.. 

• 

" 

" 

• 

" 

" 

• 

• 

• 

3 ,. 

10 
" 

2 
" 

man, bat111 Laz, 
poyrazı ormab, 
lnbleıl kaya. 

Dolu ve bata ve 
kıbleıl orman, 
poyrazı eneç •e 
Şehlrlloilu Ah
met . 

Dolu Molla Ha · 
eeyln, kıblesi Em· 
eçler poyrazı eneç 
batııı Şehlrlloflu 

Ahmet . 

Dolu Çıraldar, 

bata Muharrem, 
kıble Kocahallt 
oflu HaHn poy 
razı Potur Ah 
D' et 

3 .. Dolu çeıme, ba 
h Hac11ula 1 kıb· 

le Topal Haaeyln, 
po1razı Hac11ula. 

2 

3 

JO 

• Doiu yol, bah 
yol, kıble Koca 
HOHyln, poyrazı 

701. 

" 

" 

" 

.. 

Defu yol, bata 
Koca Zeval, kab 
le dere, poyraz 
yol. 

Dolu yol. bata 
dere, kıble yol, 
poyrazı yol. 

Dolu Yuıuf, ba · 
tı yol, kıble Ça-
•ır 11.nm•ı, poy 
raz Yuıuf. 

Dolu mera, hata 
Beytullah, kıble 
Y alcalarl.. poyraz 
Yafcılarh 

3 .. Dutu Potur Ah · 
met, batı K6ç0k 

.. 

Mehmet, kıble 

Çaypınarla, poy
raz eaeç 
Dolu eneç, bata 
K6ıe SOleyman, 
kıble mera, poy· 
raz m•ra. 

ZO • Dolu Kamçıllı de · 
resi, bata çaypınar, 
poyrazı Molla Ah · 
met, kıble Potur 
oflu tarlHı ve k11 · 
men Halkapınarlı 
larnı tarlHı. 

15 • Dulu deflrmen, 

batadere, poyraz j 
Koca lımall, lnble 
yol. 

10 )) Ooiu Mehmet. ba· 
ta dere, poyraz Ka · 
rabacaklaran lıma · ' 
il, kıble dere. 

l ,. Salı yol, ıolu yol, 
6n0 yol, arla:uı 

Karakadlr ve la:ıı 

men Muharrem. 
• Salı KOçOlc MPh 

met ve k11men Ke· 
leı •il, ıofu yol, 
arkaıı 6n0 yol 

• Salı Ahmet arsa 
ıı, 10lu yol arkHı 
Orta Salih, 6nü yol. 

Hudut •• bululMluiu 1er yukarıda yasıh 18 parça 
••rrt meals61 leklr damadı lbrahtm mahdumu l lı Kara 
Hl•Jlala ... etıtı mali iken 338 de 61Gmtle birinci ka-
, ... Pattma •• ikinci lsar111 Pemlte ile tatmadan olma 
ell• dnahl• •• Hakin •• lnıları Ane •e Şaziye ve 
IİlllH ile tklnel lsarııı PemHdea olma kıılara Hattce ve 
... Harı Huaa •• Hı .. rıa •• badehu Patmaaın otlu lb· , 

ıu11&u1ı:ı 

Balıkesir Askerlik Şubesi i •~MMM~M"",_,.~ı 

Yedeklubape aıkeri ~:!.ı~~=~:~~~ia:: 1 Mu H 1 M o 1 R! 1 
lamaya tabidirler. Bu yoklama btr ay devam eder l 6 938 1 1 · 1 " -
çarıamba ıününden baılıyarak 30 6 938 perıembe ıünü ~ STIFADEN Zİ DUŞUNONOZ. 
akıamı bitecektir. Şubemiz m1ntaka11nda ikamet eden b6· fl 86yle, ıü · 

tün yedek ıubay ve Hkeri memurlar bu milddet içinde ~ zel bir ev· 
yoklamala11nı yaptırmak mecburiyetindedirler. Şubemfz it. de rahat 
mıntıkuına ıellp!e kaydını yaphrmamıı vana hemen 1 öm(ir ge· 
ıelfp kayıtlarını yaphrmaları; mOracaat elmlyenlerln 1076 çlrmek lı· 
numaralı kanunun maddelerine ıöre cezalandmlacaklara .C il. termlılntz? 
llln olunur .: il Bekledfii · 

Balıkesir Askeri Satın Alma "nızme••1m it. geldi.Mal· 

Komisyonundan: c zemen ı n 
d( ucuz1uiunu 

Balakeılr merkez haatahaneılntn ıenellk ihtiyacı olan » f ıraat bilip 
J 2000 ktlo koyun eti açık ekıiltmeye konmuıtur. lhaleıl 

1 
niyetin 1 z 

17 6 938 cuma gOnQ 1&at 1 O da Kor ıabn alma komlı· olan 1 1 
e 

yonunda yapılacaktır. Mu\fakkat teminata 360 llradmr. Şart· .C batlama _ 
name komlıyonda her ıün görülebilir . Taliplerin muayyen ft. dan e••el 

ıün Ye 1aatte müracaatları. 1 ticaretha. 
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nemlzeuı . 

Bahkesir Belediye 1 :~:·: .. ~ 
it. hakkak 

Riyasetinden: ı ~:::::::; 
Belediye mecllılnln 18 4-938 tarih •e 74 aayı tle talimat l au, tecr6be ile ablttlr. • 1 

nameıtnln d6rd6nc0 maddeılle •erilen ıalAhlyete lıtlned•n 1 Her cfnı demir, çfmento, cam, çl.t, hırd•••t •• ı 
mevaddı müıtetle lıtth'lk reımfntn ne ıuretle tahıtl edile· btl6mum malzemel lnıalyeyl ıayet ehna flatla 1at· 
celi hakkında Belediye Daimi EncOmenlnce ittihaz edilen maktayız. Bir kere deneyiniz. ı 
karar . Her renk Y•ila ve badana boyelartle bora ratlara 

Madde 1 - Petrol ve mazot, bakura, motorin, ıtbt 1 •e malzemeıt de bulunur. , 1 
petrol mOıtalclarınm belt"dlyemlz huıludu lçerafne ıeUre· g K6ylü ve rençberlerlmlz için pattu• n her tlrll 
cek olanlar hezlran 938 tarihinden itibaren ıetırecelderl it. dbzen de maiazamızda ucuz bir ftatl. •blmaktadır. 
malların ne•I, clnı ve mlktarlaranı bir beyanname ile be- .C MaH, kollu teraziler, kantar, lttr•. lrtlo ye metre 
ledlyemlze blldlrmeie mecburdurlar. it.. ıtbt ö'çü ve tartı dGzenlerlnlo pa-.n ela malua•ıı 

Madde- 2 - Mevaddı müıteileden al.nacak olan fıUh · 1 dır . 
ilk reıml malların ıehlre tthaltnden evvel ıahlplerl tara · ~ T0t6n fidan ve tarlalarlle, meJYa alaçlan n ._ 
fından doirudan doiruya verilecek beyanname tle beledi· it tQrlü hububat tarlalerında l&ulla•ılan •• raadı-• ı 
yeye yatarılma11 mecburidir. Reıml ödemekılzfn ft>htre ld· " arttıran .. KiMYEVi RUS GOBRELERİ. •111• .. tec· 
hal olunacak bu mevaddan lıttbllk reıml belediye kanu it. rübe ediniz, memnun kalacalcıınız . 
nunun 1 J 3 ncü maddesine göre btr kat cezaatle tahııl ~ 
olunur. ~ Sararlar Başrnda flasan Cumalıoğulları 

Madde: 3 - Birinci madde mucibince aababı tarafın it. 
... __ ---"---L ............. _.ı •• ı. ~ •• u .. aı.ı --u •• .a • .a ..... a. ~ Mehmet, lsmail .. Abdullah 
miktarı ve nevi ltlbarıle bir fark zuhur ederse bu farkın tutarı it. 
olan reılmln bir mlıll ceıHile tahıtl olunaceiı tlln oluaur ~~~~~~~~--~~Wlt/· 
B l k · ,.,.. •t. t:l t. 'l t. 'l 'l 'l t:l:l:l t:l-1 t. t:l ~ t. ._.. 

a ı esır ı apu ,,;. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank•ıı '* 
s;cil Muhafızlığından: ~ Kapital: JOOf]00,000 Türk Lirası = 

Nahlyeıl : Mevkii: Ctnıl·. H d d .,,.; · "f* 
Kepıüt H. Hııarardı Tar1a o:ı:.::Azlz kızı ; Yurd içinde 26 J Şube Ve lljans '* 

nam Keten- Kamile, bat111 fJ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
lık yol , poyrazı •e- ~ Her t6rl6 zirai ikrazlar- dıjer bllcamle banlıa mu· '* 

reaeden Bedriye 'lı/. amelert bOyük ıubelerlnde kiralık k81alar. ~ 
ve k11men nal fJ İbbarıız taaarruf ve kumbara hneplerıncla lkra· ; 
bant Yuıuf, kıb · 1IJ mlyeler. '* 
1••1 lnanalı Ya - ~ lkramlyt: Mikiari: lkramiye11in tutarı: "* 
kup •e kıamen ""' ADEDi LiRA LiRA 1* 
Adıl tarla11 1fJ. '* 

Hudut veıatr YHıflara yukarıda yazılı tarl•nın tamamı· ~ ·~:::; 1
: ~ 

nın atalarından lntlkalen malikleri Karmızadonoilu Aziz ve ""' ,.. 
Nurlaln tken Aziz ht11eıtnl 25 ıene önce 30 Türk ltraaına fJ 1 250 250 'f* 
Muatafa oflu Hain Topala haricen ve ldlyen satmıı ve ~ IO IOO UJC)O 1* 

~' 25 50 1250 .,. 
Nurlnln de öhnlle vereıelerl evlatları Şevket ve Adıl ve .,,.; ... 

""' 30 40 1200 ,.. 
Bedrlyeye kaldıXından bahtıle namlarına eenehlz taaarru. "" -"' 

• ~ 40 20 800 ,.. 
fattan tapuya ballamak: tıtediklerfden bu yerin mahallin 5' tOS 'f* 
de tahklkah fçln 12 6 938 günü memur gönderllec~flnden ~ . 6000 'f* 
bu yer hakkında baıkaca bir bak iddia edenler vana bu 1ı~ Bu .~J,·ramiyeltr lıer llÇ ayda_ bir olmak üztrt st· '* 
mGddet içinde •iliyet Tapu Sicil Mubafızlaiına veyehut I" nede dorl dtfa bu miktar ıı:ennden kflra ile dağılı · = 
mahalltne gelecek memura müracaatlara tlin olunur. " lacakltr '* 
rahimin ölümile kar111 Hanife ve ikinci karııı N~cibe ve ~ ilk kt':-;f de 1 Eylti.l 938 dedir. 'f* 
Nectbeden dofma oiullara Mehmet ve Oıman ve Muıtafa '•l-l-l-l-l-"J l-l-l-"i l-l-l-l-.. -._ "f. "f. "f. "f. "i "f. "f. ... 

~.~~~~~~~~~ ~ 
•• kızları Naciye ile Hanifeden dolma kızı Fatma ile t; 
oflu lbrablm ve Mazrab ve Kimli ve üçüncO karuı iken lfl V l.J~RLJ' Ç~Nt"La.~ıı İ 
ölüm tarihinde mutallakaıı bulunan Emlneden doima I 12.J 1 ~ 
Fevzlyeye ve Kara HOıenlnln kar111 Fatmanın da 933 de 
ölOmlle oilu lbrahlm ve Hakkı ve kı~la~ı Ayte ve Şaziye ~ Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların cl6fe-
•e Emlneye ve Hakkının da ölümlle karm Hanife ve kız• ~ meıinde kullandıiınız yerli çlnilerlnln çiçekli •e dl• 
Hayriye ve lklnct kar111 olup kendinden evvel ölen Emtoe · 1 beyaz kııımlarının her nevi ile hela 'le muıluk taı 
den olma kızı l'alka ve Neclbeden olma Mehmedln de ~ ları ve beton künkler, mozayıklar ıebrlmlzde Eclre 
öl6mtle karm Fatma ve kızı Emine ve oiullan Adıl ve it. mit caddeılnde Hocakuyuıunda eılrt tabakhanelerde 
lımalle ve Pembeden olma Hatlcenln de 1339 da öl6mlle ~ yapılmaktadır . Sataı ehvendir, müıterllerlml• bir de· 
kızı Sabıhaya ve kocaaı Molla Abmede ve Ahmedln de it. fa imallthanemlze ufrarlaua htr halde memaua b 
616mlle kızı Sabiha ikinci karıaı Zelibs ve Zelıbadan ol- 1 hrlar . 
ma kızı Cemallye ve otlu Hikmete kaldılandan bahlıle c; Çinici ve mosayılsçı lsmlrll 
namlarına teıçJI edtlmeıl lıtenlldlilnden tahkikat yapmak it. Ha•a Uıta 

fçtn 12-6 938 pazar 16n6 mahalline memur g6nderilec~k · ·~~~~~~~~~~~~· 
Hr. Bu yerler hakkında bunlardan baıka bir bak tddla11n 
da bulunanlar vana bu ıOnler içinde yazı ile Tapu Sıcıl 

Muhafutblıaa •erahut mahalline 1relecek memura mO · 
racaatları tozumu llln olunur. 

Sahtbı ve Baımuharrlrl: Bahkeslr Mebaıu 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bİ&...'AL 
Baıım1erı: Vilayet Matbaaıı - Bahk•ı 

H. KARAN 


