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Büyük Şef Atatürk, Dün Hususi Tren
le Ankarad an Mersine Hareket Ettiler. 
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Binlerce Genç Büyük Şef in önünde And içti. Merasimi Mühim 
Bir Nutukla Acan Dahiliye Vekili Sporun inkişafı için Atatür-, 

kün Yüksek Direktiflerini Aldığını Söyledi. 
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Ankara, 19 ( Hususi ) -
Gençlik •e ıpor bayramı bu· 
tün Ankarada büyük teza· 
hürat •e ıpor gösterilerile 
kutlandı. 

Gençlliln ıpor hareketlerini 
takip etmek üzere Büyük 
Şefin ıtad7uma gelltl ıon· 
ıuz coıkun tazahürata 
veılle oldu. 

~bir genç kız ateıll bir nutuk 
söyltyerek aıeoçhfln büyük · 
ve tarihi gün önünde duy. 
duğu ıonıuz sevinci göz yaı 
ları arasında heyecanla an· 
lattı 

Cumhurreisimiz Dün Saat 
17 de Hususi Trenle An

karadan Ayrıldılar .. 
flnkara, 19 

(fi .il.)- flta
türk, bu ak
~şam saat 17 
de hususi 
trenle Mer-

Baıvektl B. Celil Ba-
Jarla, misafir Yugoılav 

Harbl7e Na7.ırı General 
Marlç ve bGtün Vekiller, Ge· 

İıtlldi.I marıını müteakip 
binlerce genç Atatürkün izi 
\berinde yürüyeceklerine ve 
onun büyük t<ıerlnf her ne 
bahaaına olursa o1ıun muha· 
faza edeceklerine and içtiler. 

Koro heyeti Atat6rkün 
Samıuna çıkıtlarınıo bir hi. 
t1rası olan "Dağ Baıını Du · 
man Almıı" ıark111nı söyle
di Bu ıarada binlerce kiti 
oln heyecanı büsbütün art · 
mııtı. 

nel Kurumay Baıkanı Maratal 
Feyzi Çakmak, ıeflrler, me 
buılar •e on binlerce halk 
ıenhlderl takip etmltlerdlr. 

Merasim Dahiliye Vektll 
ve C. H. P. Genel Sekreteri 
B.ŞOkrü Kayanın bir nutkıle 
açıldı. B. Şükra Kay•; Bü
yük Şefin tarihi nutkundan 

B. Şükrü Kaya Bır hevetln itada " 19 
Mayıs Şehir Stadı., adı ve 
rilmeılne dair yaptığı tekltf 
Utlfakla kabul edildi. 

bir parçayı okuyarak bu ta
rihi günün değerini tebarüz 
ettirdi ve ıporun her ıube · 

sinin en mütekamil bir ıek · 

le gireceğini, · Atatürkün bu 
huıusta yüksek direktiflerini 
aldaklaranı söyledi. 

Genel Sekreterden sonra 
Bu merasimi müteakip 

Dün Balıkesir canlı ve hare 
ketli bir spor günü ycişadı 

orta tedrisatın önce kız, 
ıonra erkek talebeıinln, da 
ha ıonra da yüluek okullar 
talebesinin beden hareketle-
Tf ve ıpor hareketleri bat· 
ladı. 

RütOn okullar talebeıl bl
litıtlına çok muvaffak ol· 
dular . 

Bilhaeea Gazi T erblye En 
ıtltüıünün jlmnaaUk öğret
men okuluna menıup kızla 
rıo müzikli danıları çok be
jenildı . 

-------
Ortaokullar Talebesinin Tek Bir Kumanda Al-
tında Tek Bir Vücut Halinde Yaptıkları Ha

reketler Halkın Takdirlerini Topladı. Büyük Şef; gençlık ıpor , 

göıtertlerlnl ıonuna kadar 
takip ettiler. 

Geçen seneki spor ve gençlik gü11ü11dt.n bir gorumi§ 
Türk milletini kurtarmak, den geçerek Cumhuriyet ala 

Yeıaı •e ileri htr Türk vatam nına gelmiıler ve orada yer 
Yaratmak CU1'üılle 19 yıl ön· almıılardır. Sporcular, me 
Ce 19 May11da Atatürkün morlar ve binlerce halk da 
Sanuuna ayak baah§ı günün aynı ıaatte alandaki mevki 
YıldönGmü d6n tehrlmlzde lerlnl almıılardı . 
büyük tezahürat ve ıpor Saat 13,30 da meydandaki 
16ıterllerlle kutlandı. Atatürk büıttınün kaldeılne 

Gençlik; çevik ve yekna· Parti, Hallcevl, Belediye, L~· 
•ak barelretlerlle kendilerine ıe , Ôğretmen okulu, Spor Bol· 
ayrılan bu büyüle gGnü cıd. ıesl, ldmanyurdu, ldmaoblr 
den bQy6k bir muvaffakl · ltfi, İdmaoıücü, Şehir Kulü· 
Jetle Jatattılar. bü, Elektrik ŞirkeU, Ziraat, 

Şehirdeki bütün resmi, it ve Oımanh Bankalara 
huıuıi binalar sabahtan bay. tarafından çelenkler konul
raklarla donatılmıth· Herke· du. 
•in aözlerlnde büyük günün Buradan ıerek okullar, ge 
•evıncl okunuyordu rekıe ıporcular ve diğer 

Saat 13,30 da Lııe ve Ôi· hazar bulunanlar ıtadyuma 
rehnen okulu önlerinde ban· geçtiler 
do oldufu hal Stadyum bu eenada bin-
de Mlllıkuvvetler caddesin lerce kadın, erkek b0y6k, 

küçük halk tarafından dol· 
durulmuıtu . 

Muhtelif yerlere Spor Böl 
gesi taraf andan bu günün 
makıadıoı anlatan vecizeler 
asılmıı. Halkevl tarafından 

da hoparlör konmuıtu . 

J 4 ,30 da C. H. Partisi 
Baıkanı Valimiz B. Ethem 
Aykut yanlarında Korgene
ral Sabit Noyoo, Belediye 
Reiıl 8 Naci Kodanaz, Kül · 
tür Direktör vekili H. Vicda · 
ni Ataıe•enle, Halkevı Relıl 
B. fey;d Sözener bulundu 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

Jimnastik hareketleri ya · 
pılırken atadan üzerinde ta 
yareler uçuılar yaparak hal · 
ka büyük günü kutlıyan 

kiğıtlM attılar . 
•==================-=-=~-

Japonlar 
Dün Huıov şehrini işgal 

ettiler. 
Tokyo, 19 [A.A] - Japon 

kıtaatı bugün Huıov ıehrlni 
ııgal etmtıtir . 
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i sine müte - : 
veccihen ha
reket buyur
muşlardır. 

Beyruttan verilen 
te nefretle kar
şılanan bir haber: 

Ankara, 19 
1 A .A. } - Bey· 
ruttan bütün Av· 
rupa ve Amerl · 
kaya gönderilen 
bir telgrafta Cum· 
hurrelılmlz Ata· 
türkün yeniden 
vahim ıurette hastalandığı ve devlet itlerine bakamı· . ' yacak halde bulunduğu blldtrllmııttr. 

Baıtan baıa yalandan ibaret olan bu haberi Beyrut· 
tan mühim para ıarfederek dünyaya tamim etmekle ne 
ılbl bir maksat takip edlldlil anlaıılamamııtır. Bu ıtbl 
idi hareketl'er Hatay intihabatı hedefinden inhiraf et 
tlrillrken yalnız cahbı dikkat olmakla kalmaz. her oku· 
yanın nefretini de mucip olur 

Çekoslovakya Tehlike 
Karşısında mı? 

------------------
S ü~et Almanlan lideri dün ansızm berlina gitti. B. 
Haynlaynm liyihısmm ka~ulü imkin11Z görülüyor. 

Cenevre, 19 ( Radyo ) ·
Lasviı gazetesi. yazdıiı bir 
makalede Çekoılovakyaoın 

tehlikede olduğunu ve yakın 
da A vrupanın yeni ve çok 
mühim hidlıelerle karııla 
ıacağını ileri ıürmekte v e 

llViçrenin, Uluılar Soıye 
lesinde bltaraflığını temin 
etmekle çok 11abet ettiği ni 
kaydeylemektedlr. 

Prağ, 19 (Radyo) - Südet 
Almanlartnın, Çekoılovak 
yadaki bütün arkdaılarını 
tazyık ederek Hanlayna rey 
vermeleri telkınahnda bulun· 
mağa baıladıkları ıöylenl· 
yor. 

Sndet Almanlarının bu 
tazyıkı vaziyeti nazik bir 
ıafhaya doğru ı6rüklemek· 
tedlr 

Prai, 19 [Radyo) Dok· 
tor Haynlayn, dün Beril· 
ne hareket etmlıtlr. 

Südet Almanları Lideri 
orada birkaç ıün kalacak· 
tar . 

Alilkadar mehaftl, bu ıe· 

yahata büyük ehemmiyet 

vermektedir. 
Prağ, \9 {Radye) - Çe· 

koslovakya hükümetlnin, Sü· 
det Almanlarına verebllece· 
ğl haklar için hazırlamıt ol
duğu l i.yıhaya mukabil Sü 
det Almanları lideri Hayo · 
layn da diğer bir layiha ha 
zırlamııhr Ru liylhanın Al
manya Hariciye Nazırı Von 
Rıbentrop tarafından kaleme 

( Sonu ikinci sayfada ) 
---"'EGıır---

Anka ra 
lstanbul 

Arasındaki bisiklet müsı· 
bakılan dün yapıld1. 

Edirne, 19 [AA.) - lıtan · 
bul He Edirne arasında 240 
kılometrellk blstklet yarııı 

buıüo yapılmıt ve neticede 
Ankaradan Eyup büyük fark· 
la birinci, Eıklıehlrden Ha
lil ikinci. l.tanbuldan Lam · 
bo üçOncO aelmlılerdır . 
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Kitaplar arasında: 

Sus Uyan
masın(•) 

Genç kadın muharrirleri· 
mlzden Mükerrem Kamil 
Suyun "Suı Uyanmasın., ad 
lı romanı birkaç gün evvel 
elime geçti. Bu güzel roma 
nı karilerlmize tanıtmayı 

kendimıze bir borç b&ldtk. 
Romanın mev-ıuu ıudur: 

Bilglıile kend11lne büyük 
bir töhret temin etmtı olan 
Profesör Cezmlyl- ihmali yü 
züoden · genç karm bara 
kıp ıevdtğl erkekle kaçmıı · 
tır. Çtidem adlı kızlle yal 
oız kalan yaılı profesör ka. 
rıııoın açtığı bu yara ile va· 
zifeıinl terketmlı, inziva ye 
çektlmittlr. Çtfdem de bü 
yüdükçe anaaızlık acısını 
daha fazla hı11ederkeo bir 
taraftan da ciierlerinden 
ba1tadır Nihayet bu huta 
kız t>abaıını 11k ıık zlyare· 
te gelen doçent Bülendi sev· 
meie batlar; Bülend de aynı 
hl11t duymakta gecikmez. 

Fakat BQlendtn Çtfdeme 
gönderdiği bir mektup onun 
bütQn taaavvurlarıoı altüıt 

eder. Çünkü bir köy çocu • 
i u olan Bülend, yüksek tah
ıllinl yapmadan önce · ana, 
babaıının zortle . evlendhll · 
mittir. Hatta bir çocufu da 
vardır. Yalnız ıörıüıüz, ca
hil bir kadın olan kan11nı 
hiç ıevmemlt, ona kartı da· 
lma yabancılık hl11etmft · 
tir. 

Bunu öğrenen Çığdem, 

Halende bu ıevglyl unutma 
11na teklif eder. Bülend de 
bu acı vaziyet kartmnda lz · 
mir civarındaki köyüne dö· 
ner. 

Çtğdeme geltoce: O da 
bir taraftan hala devam ed· 
en atkının altında ezilirken 
diğer taraftan anneıi hak · 
kında birçok ıeyler öğrenmit, 
sonradan yaphklarıoa plt
man olan anneılnl ölüm dö · 
ıeilnde • babuıle blrllkte . 
ziyaret imkanını da bulmut
tur. 

Zamanla acılarını unutan 
ve iyi bir tedavi gören Çıt. 
dem hastalıktan kurtuluncft, 
bab .. ıle bir Anadolu ıezlsl 
ne çıkmıılar ve dönüılerinde 
Çiğdem, Bülendden iki ay 
evvel gönderllmit bir mek 
tubu evde bulmuıtur . Mek
tupta Bülend, daha evvel 
babaaının; bir yangın neti 
ceelnde de anneıile karmnın 
öldüğünü; kendıslnlo kızlle 
yalnız k.aldıeını , hala onu 
unutamadığını bildirmekte 
dir. Yeniden ıevgiıi alevle
nen Çıidem babasına her· 
ıeyl olduğu gibi anlatır. Ba
ba, kız o akıamki Bandır 
ma poatasile İzmlre gitmek 
üzere letanbuldan ayrılır 

lar. 
Erteıl gün akıam üzeri 

Çiğdem, Bülendl~e kavuıur, 
Ayteyi de kendi kızı gibi 
bairına baıar. 

Mevzu güzel bir üılupla 
anlatılmı~. bütün kahraman · 
ların iç taraf ları muvaff akl 
yetle çlı.ilmiıttr. Hergüo ara· 
mızda dolatan b.rçok insan 
ların bu romanda kuvvetle 
yatataldıklarını goruyoruz. 
Muharririni tebrik ederken 
bütün okuyucularımıza bu 
ıüzel eıeri okumalarını ha 
raretle tavılye ederiz ---. [ * ) Sulwlel Kriltiphanesi 
- ucuz lfomanlar serisi -
166 suyfa, 2.5 kuruş. 
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Dün Balıkesir 
canlı hır spor 
günü yaşadı. 

, -.. SEHiR HABERLERİ 
( Battarafı birinci sayfada ) 

ğu hRlde merasim mahal 
!indeki talebe ve ıporcuları 

ıelimladılar, hatır!arını ıor· 

dular. 

Müteak ıhen bando tara -

fından çalman, bütün tale· 
benin. sporcuların ve halkın 

iıttrakıle söylenilen lıttklal 
martı aaygı ile dınlendi Ye 

bu eınada talebe tarafından 
bayrak ıerene çekildi. 

Aütün talebenin hepbir 
ağızdan gür seıle ıöyledık

lerl Gençhk martı alkıılıula 
kartı landı 

ValimizinDünkü Nutku: 
"Atatürk 19 Sene Evvel Bu Sabah Mes

ut İnkilab1n Tohumlarını Ekti. Ve 
Metin Temelini Attı.,, 

Valimiz dün stadyumda 
yapılan gençlik ve spor 
bayramını deierli bir nutuk
la açtılar. 

B. Ethem Aykutun, irtica
len ıöyledıJderi ve ıık sık 

ıüreklt alkıtlarla karıılaoao 

bu veciz nutkundan not ede · 
bıldiğlmlz kısımları nakle · 

Rundan ıonra V ıillmiz B • diyoruz: 
Ethem Aykut kürsüye gele-

rek 19 Mayııın, ıpor ve 
gençlik gününün değer ve 

·Millet; 300 ıenedenberi 

mütemadiyen inhitat ettljln• 
den, fakat Umumi Harbin 
ıoounda inhitat eden mille 
tin mailübiyetlle tam haı· 

yükıeklajlnl veciz hltabele
rıle canlandırdılar. Ve çok 

ta adamın mira11na kon· 
alkıılandılar . lValimizın nut· ı mak üz.ere fırsat buldukları-
ku dijer ıOtunlarımızdadır ) 

Llıeden Kemal adında 

bir genç, Türk milletinin 

kallunmaamın baılangıcı olan! 
bu ıünde gençliğin duydu 

iu heyecan ve ıevincl ıa· 

mimi ıözlerle ifade ettt ve 
alkıılandı. 

Söylevleri Ltıenln kız, 

erkek ve Ôiretmen 

okulu talebeılnln ıeçiheı· 
mi takip etti. Genç talebe-

lerimizin büyük bir intizam 
la ıona eren geçitleri zaman 

zaman halkan ıürekli al · 
kıtlarını toplamaia güzel 
bir veıtle oldu. 

Gençlerimizin gurur vıren 
hareketleri: 

Bu merasimi Llıe ve Ôğ
retmen okulu talebesinin jim 
nastlk hareketleri takip et 
u. 

Önce kız talebe ıahada 
yer aldılar. Genç kızlarımız, 

jimnastik öjretmenl 8. Ki.
malın idaresinde beden hare 
katını seyircilerin takdirleri· 
ni toplıyan bir mükemmeli 
yelle yaptılar. Daha ıonra 

Lile ve Öğretmen okulundan 
mürekkep binden fazla lale 
be hep bir arada, jımnaatlk 
öğretmeni B. Haliltn lda · 
resinde jlmoutlk ha· 
reketlerlne aynı takdirler ve 
alkıtlar arasında devam et· 
tirdiler. 

Gerek kız, gerekse erkek 
talebemizin tek bir kuman 
da ile tek bir vücut halın · 

de akıamıyan beraberlik 
lçınde yaptıkları hareketler 
Atatürk neslinin her itte 
olduğu gibi, spor iılerinde 

de en ileride bulunduğunu 

bir daha isabet ettıler. 
Bu muaffaklyetlerden do· 

layı her iki okulun gerek 
direktörlerini ve gerek on 
ları yetittlren öğretmenleri 

nl •e gerekıe gençlerlmlzl 

kutlarız. 

Oiiar müsabakalar: 
Jimnastik hareketleri bit 

tıkten ıoora muhtelif ku· 
luplerln gençleri muhtelif 
müaabakarda kazandıkları 

9J7 senesine alt güre§, at 
latlzm, futbol. biılklct, te 
nıa, kupa ve madalyaları 

Valimiz B Ethem Aykut 
tarafından verlldı. Valimiz 

oı zannettllderi ıırada kara B. Ethem Aykut 
günlerden meıut bir ufuk net ettlii için buna gençlik 
açılma11 aabıreızhkla kah- bayramı denilmek ne kadar 
raman mllletce intizar olun- yerinde tıe ıporun eıaa pi 
duju btr anda Büyük Ku- rl de ve meeeli. ata binmek, 
mandan Atatürkün btrden ııJah kullanmak, cirit oyna. 
bire Samıuna 19 Mayıı 335 mak ve pehlivanlık etmek 
ıabahı mubarek ayaklarına gibi ıporlar ve onun müvel
baetıiı duyuldu. O güne kadar ildi olan bugünkü ıpora müte· 
kapana düıürülmüt bir kap· 

allık itlerin bir milleti genç· 
lan ııbı çırpınan millet he· 
men kurtulacağına ve bu lettlrme ve gençlerini ruban, 

bedenen ve ahlikan kuv kurtarıcıya iman, itimad ede 
rek 0 büyijün arkaaından vetlendirme olduiundan bu 
gitti. AtaUirk, yurdun kurlu· bayramın da gençlik bayramı 
larak istirdadı kabil olmaya· ile yapılması o kadar yerin· 
cak derecede kuvvetli be- dedir.,, 
raatinl kazanmakla kalmadı. Valimiz müteakiben 19 yıl 
ltte bugQnkü yükıek ve kuv. önc:,e güzel Türk yurduna ve asil. 
vetll mevkle de çıkh . 19 Sene Turk milletıne yeniden ha· 

evvel bugünkü ıabah meıut 
inkılabın tohumlarını ekti ve 
çok metin temelini attı . O 
günden ıtlbaren ıilklodt, dt-
neldi, dikildi ve gençlettl· 

Cumhurıyet rejımlnı; Ata· 
türk, milletin gençlerine ema · 

Kapu ve cam
ları aşırırken 
yakalandı. 

Ça ypınar köyünden Salım 
oğlu Oıman, Aytebacı köyü 
yakınında bulunan Nafıaya 

ait barakanın kapu ve cam 
larını ıökmüt, evine götü-

rürken Aytabacıdan Arıf oğ· 
lu Hüımeo tarafından görül 

müıtür. Yakadan muhtar Be
kar Hozdemir haberdar edl · 
lerek suçlu yakalanmıttır. 

gençlere kupaları armağan 

ederken kendilerini ayrı ayrı 
tebrık ettiler 

Hundan ıonra Bölge futbol 
takı mile 1 lalkevJ takımının 
yaptığı maç zevkle seyre 

dildi. Ve maç 2 - 2 bera 
berlikle neUcelendi. 

Gece: 
Gece ıehırdekl bütün reı · 

mi ve huıusi müeueselerin 
binaları elektrikle tenvir edil 
dt. Hükumet Konağı pro 
jektörlerle aydınlatılmıthr. 

Sahanın tertip ve intizamt 
Büyük bir kalabalığa rağ 

men ıtadyumun gerek dahi 
li ve gerekıe harici inzibatı 
çok iyi idare edildi ve hiç 
bir karıtıklığa meydan ~eril 
medı . 

yat vermek emelile Samıu 
na çıkan ve bu muut gün· 
lerl yaratan Büyük Şefin 
adını heyecan ve sayaı ıle 

anarak ıözlerine halkın ıü · 
rekli alkıtları arHında niha

yet verdi . 

Çekoelovakya 
Tehlike 
Karşısında mı 
( Baıtarafı birinci sayfada ) 

alındığı haberi ifta edılmtı
tir. 

Ali.kadar mehafil, llayn 
layn li.yihasıoın, kabulü im · 

ki.n11z bir takım taleplerle 
dolu olduğunu bildırmıtler -
dır. 

Prağ, 19 {Radyo)- Südct 
Almanları, tam bir muhta · 

rlyet ve devletin bütün itle 
rtne karıımak istiyorlar . 

Londra, l 9 (A.A.) -· B. 
Haynlayn ıle Çekoılovakya 

hükumeti araaındakl müza· 

kerelerin pek yakında baı · 

lıyacağı tahmin edilmekte· 
dtr. Zira bu an çok müsald 
telAkkl ediliyor. 

8 Haynlaynın müzakera· 
tın muvaffakıyetle neU 

celenmesl için Çek Sov · 
yet m 1 s a k ı n ın t e r-

kinl mutlak tart olarak ileri 
ıürmekle iarar etmiyeceğl 

zannolunmaktadır Vaziyet 

çok nazik addedtliyor iıe de 
ümitsiz sayılmamaktadır. 

Çünkü Haynlaynm itilafgıri · 
zane bir hattı harek!tlnln 
tehlikelerine tamamlle müd· 
rik olduğu tahmin olunmak· 

tadır 

Savaştepe te- Ticaret Odaıı 
nezzühü bu pa- intihabı Bugün 
zara yapılacak Bitiyor •. 

Şehir Kulubü tarafından 

tertip edilen Savattepe te 
nezzühü önümüzdeki pazar 
günü yapılaca1'hr. Gezintinin 
bütün ha~ırhkları tamamlan· 

mııtır . Evvelce de yazdığımız 
gibi o gün ıehrlmlz tıtasyo 
nundan saat 8 de huıusi bir 
tren kalkacaktır Avdet aaat 
2l dedir. 

Gıdeceklerden arzu eden· 
ler Kulubüo hazırlayacağı 

tabıldota dahil olabilecekler · 
dır. 

Gert." tren ve gerekse 
yemek karneleri K.ulup ta -
rafından tevzi edilmektedtr. 

Halkevinde 
Gece Verilen 
Temsil .. 

Halkevi göıterlt kolu ta 
rafından gece Retad Nurlnln 
"Çifte Keramet,, adlı üç per 
delik eeeri temıil edllmlttir. 

Temıll, büyük ealonu dol 
duran bet yüze yakın halk 
tarafından takip edilmit ve 
gençler çok alkıılaomıtlar· 

dır . 

..,.-.. -

Ziraat memur
ları terfi edecek 

Maliye Vekaleti, Ziraat Ve. 
kaletıne ait vazıfe ve teıkt
lat kanununun muvakkat bi
rinci maddesinin tatbik ıek· 
llnl teıbıt etmlıtır . 

Çartamba aüni bathyan 
Ticaret odaeı intihabı dan de, 
devam etmtıtır. iki günde 
odaya kayıdh birçok aza 
reylerini kullanmıılardır. 

intihap bu aün de 9 dan 
12 ye ve 14 den 17 ye ka 
dar devam ederek netlcele 
necekttr 

---.ı~··---

Valimiz dün ls
tanbuldan geldi 

Yirmi bet gün kadar ön· 
ce Ankaraya aıden Ye ora· 
dan lıtaobula geçen Vah . 
mlz B Ethem Aykut dünkü 
Bandırma trentle avdet et. 
mitlerdir. B. Ethem Aykut 
lıtaayonda daire müdürleri, 
Partlltler ve diier zevat ta : 
rafından kartılanmıtlardır. 

Belediy_a Reisi istınbuldın 
geldi. . 

Birkaç gün önce lıtanbu 
la giden Belediye Relıt B. 
Nacl Kodanaz avdet etmlt· 
tir. 

Bisiklet yanılan 
Spor Bölgeılnin kulüpler 

araaında tertip etttfı bJıik
let yarıtları da diin yapıldı . 

Bandırma toıaaında devir 
ıuretıle 18 kilometrelik meıa
fede yapılan biılklet müıa 

bakaları aaat 9,30 da batla
dı. Büyüklerden Sabri lGüç) 
birinci , Süleyman \Birlik) 
ıkincl geldiler. Küçikler· 
den de Ferıt (Yurt) birinci, 
Haltı (Güç) ikinci, Meh· 
mel lBtrllk) üçüncü oldu. 

Bu kanunun tatbikine ka 

:·:m~:ı.:~·~ .. :::~~~~.:::. l IS TAHIU L RADYOSU 
merlyete gırmeaınden ıti 

haren kaç terfi geçirmit leue 20 Mayıs 1938 Cuma 
o kadar yüksek dereceye ÖGLE NEŞRİYATI: 
terfi edeceklerdir 

ltalyan-Fransız 

Görüşmesi 
Pöti Parizyeo gazetesi ya 

zıyor : 

"İtalya ile anlatmaya ve 
Komaya bir F r~nıız büyük 

elçisinin gönderı:meaıne ma
of olmağa çalııan mehaftl -

ler lnglllz · Franıız deklare · 
syonunun ehemmiyetini az 

altmağa çahııyor. Habetler, 
ılerıye ıüriilmüı ve bu ma 

nevra ile ltalya aleyhinde 
bir hareket vücude getiril· 
mek lıtenmlıtır Aynı za 

manda Çemberliyn ve Da 

ladlye hükumetlerinin de 
nüfuzu baltalanmak iatentli 

yor Konıey ruznamesi, Ha 
betlerin ve onları ılham ed 
en Avrupalıların kaprisleri 
yüzünden altüıt o ' muıtur. 
Negüs ıunu iyi bilmelidır ki, 
onun mukadderatı artık ta 
ayyün etmfttir ve lmpara 
torluğu da artık ilelebet or 
tadan kalkmıttır.,, 

12.30: Plakla Türk muıl-
kııt. l 2.50: Havadlı. 13.05: 
Plakla· 'I ürk muılkiıi. 13.30: 
Muhtelif plak neırtyatı. 
AKŞAM NEŞRIY A TJ : 
18.30: Plakla danı muıi· 

kııı 19 J 5: Konferans: Ali 
Karni Akyüz (Çocuk ter 
blyeıi) . 19.55: Borsa ha 
berleri: 20: Muzaffer lıkar 
ve arkadaıları tarafından 

Türk muılklsl_ ve halk ıar 

kılarJ, 20.45: Hava raporu 
20 48: Ömer Rıza tarafın · 
dan Arapça ıöylev. 21: Ni 
hal ve arkadatları tarafın 

dan Türk muılkiıl ve halk 
ıarkıları (ıaat ayarı), 2 t 45: 
Orkestra 22 15: Ajanı ha 

berler1. 22 30: Plakla solo
lar, opera ve operet parça 
ları, 22,50. Son haberler 
ve erteıl günün proğramı 

Taşla yarılım ıs 
Çaiıt nahlyeılnden Rtza 

Erdoğan jandarmaya müra 
caatla Abdullah adında bl 
rlat tarafından tatla kolup· 
dan ve sırhnrlan yaralandı 

ğını tikayet etttiinden tah· 

kikata baılanmııtır. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKi BAHİSLER •. 
(Boşanan Kadın için) 

YAZAN: 

A.1111kal Kasım Sami Payll 
- 59 -

95 ncl madde; boıanma, 

vefat, butlan ıebeplerioden 

btrl ile e•velkl evhllil zati 
alan kadana tekrar evlene 
bılme.l için 300 ıün müd 
det beklemele mecbur tutu· 
Jordu. Ve bu maddeye üçün· 
cü fıkra olarak da boıan· 
ma ile ayr1lmıı olan kara 
ve koca tekrar birbirleri ile 
evlenmek lıtedtkleri takdir· 
de hikimin bu müddeti ka 
ıaltablleceilnt de ili.ve et· 
nıı1u. 

Bu maddeyi takip eden 
96 ncı mftdde ise (boıanma 
ile birbirinden ayrılmıt olan 
kara ve koca hakim tarafın 
dan tayin olunan memnul· 
Jet müddeti içinde tekrar 
e-.lenemezler. Karı ve koca 
btrbtrlerl tle evlenmek lıter 
lene bu mOddet hlkim ta
rafandan kıaalhlablltr.) 95 ncl 
maddenin Oçüncü hlcra11 bo. 
tanan kadının gebe olup ol
madıiının tahakkuku, ıebe 
lıe vazıhaml ile rahmin 
çocuktan aallm blr halde 
bulunma11 için üç yOz ıün 
nıilddet vazedtlmit olduiun
dan münbehlıltr Bu madde 
iıe 1 42 ncl maddede ya zıh 
olduju veçhlle ( botanma 
hükmünde kab1ıthatlt olan 
tarafan yeniden evlenememe· 
ıl lçtn biklm bir seneden 
az Ye iki seneden fazla ol 

mamak üzere bir müddet 
tayın eder) itte bu memnu 

lyet müddeti içinde ıerek 

kadın ve ıerek erkelin ev · 

lenemlyeceklerlnl btldıriyor. 
Ve bu beyanahoa ıayet bo 
ıanan kara ve koca yelıdi 

gerini •ffederek tekrar bir · 
biri ıle evlenecek olurlaua 
bu müddetin hitamına inli· 
zar mecburiyeti olmadıjını 

ve bunu hakimin k11altabi· 
lecejlnl ilave ediyor. Hukuk 
uıulü muhakemeleri kanunu· 
muzun 159 ncu maddeıtnde 
(müddetleri hakim veya ka 
hun tayin eder Kanunda göı 
terilen müıteına hallerden 
baıka hakim kanunen tayin 
edtlen müddetleri tezyit ve 
Ja tenktı edemez) tbareılne 

öldürf'ceğıni, hayahmm ilk 
ve ıon sevglıl olacaaını ıd 

dıa etmiyorum! Zamanm 
•Hemı,~ceii hiçbir duygu 
Yoktur; lakın, benim atl<ımı 
•öndiirmek için çok .. Pek 
çok zamana ihtiyaç var! 

Sen hakikaten ılk de
fa olarak sevi yonun: Buna 
0 nun için bu kadar it ıymet 

\'erlyorıun! Fakat, bizimki 
ler ııbı ıenln kalbin de ça 

buk sertleıecektir . Yalanız 
•ıuıa ıunu ıöyltyebl lirim ki: 
Her feJe rafmen, bu kızan 
•eni ıevdifl muhakkaktır. 

Gttnıek üzere kalktım: Ôi 
le olmuıtu. Son sözlerim 
00u derin bir düıünceye gö 
Uir1nüttü 

Stefan dedi ki: 

-- Şimdi, herıeyl apaçık 
ıöruyor ve hadiıeler hak· 
kında bitaraf hükümler ve 

'~Yorum, zihnimde ıu d6-
ıunce dönüp duruyor: Ama 
rlltı benim yibümden bet
baht olursa çok tee11ür du 
JaralD 

nazaran kanunun tayin 
ettiği müddetı hakimin kı 

aaltabılmeıl bu ibaredeki es 
babı tıtlınalyeden madultur 

MemnulJel müddetinin had 
ve derecesi mevzuu bah,ı
mlz olan 96 ncı maddede 
göılerilmemtı ise de az ev 
vel zikredilen 142 ncl mad · 
dede aarahatan yazıltdır . Rtr 
seneden iki ıeneye kadar 
olan bu müddetin tayioıode 
hakim boıanma ıebeblnl ve 
kabıthatln dereceıtni nazara 
alarak . kanunun kendisine 

bahtettiğl hakkı 

takdırt lıtlmal eder. Bılhes 
ıa zina ıebeplerlnde mem · 
nutyet müddetinin ıon had 
dine kadar gidebilir. 95 net 
maddenin üçüncü fıkraaında 
olduiu gibi bu maddenin 
ikinci fakruana dahi boıa 

nan kan Ye koca birbirleri 
ile evlenmek iıterlene bu 
mGddet hakim tarafından 

kıaaltılabllecflni bildirmek· 

tedlr. 
Bu glbt ahvalde k11altmak 

değil, hiçte nazara ahnmıya·· 
bilir kanaetıntleytm. 

lıte bunlar müddetin lu 
aaltılmuı için hlkıme mü 

racaat ve hüküm almadan 
tekrar evlenıeler ikinci nt· 

kihlarının f eılh ve iptaline 
de gidilemez. Evhlık birli· 
ğinin himaye ve muhafaza 

ıı eıaa ve gayeıine matuf 
bulunan kanunu medenlml · 
ze göre boıanmanın mubak· 
kak huzuru hikımde ve ha 
l<lmln de kanunun ıöıterdtil 
sebeplerden blriılne tstina -
den verecejı hüküm ve ka · 
rar ve bu kararın da kabul 
etmiyen tarafın temyizi üze 

rlne temyiz mahkemesinden 
tasdikinden sonra boıanmA 

keyfiyeti tekemmül edebtlır. 
Hatta bu bapta tarafların 

ikame latlma etttrdıklerl ıa· 
hıtlerin ıahadetleri ve tua 
feynln boıenmada ittifak 
ve tttlhatlara da bal<tmi tak 
yit etmez. 

Evvelce iıe bu bırltk ve 

yuva kocanın hiddet veya ' 

kerh veya but ıer hoıluk gi -

Ve nıhayf".t hüzünle ilave 
etti: 

- Y almız benim ' ıztirnp 

çekmem kafi değil mı? 

*'~ 
Bulunduğumuz odanın ita 

p11ı birden bire açıldı ve Ste 
famn amuca11 Arlıtidln ıen 
çehreıi göründü ~ ekıen ya 
tında olduğu halde virml 

yaıında üç dellkanla kadar 

dtoçdt. 
- Haylazlar burada ne 

yapıyorsunuz? Diye bağndı. 
Sabahtan beri gizil gizli 
neler konuıtunuz? .. Ôyle ya, 
böyle itlerde amuca) a lü -
zum yok! ... 

Yefentnl bana göıtererek 
ılave etti: 

Çaylak, aana bu aptalm 
neler anlattıfını tahmin et 
medlm mi zannediyorsun 

Dalma hüzünlü bulunan 
Stefan. 

Amuca c iddi olerak 
ne konuıabılirtz, dedi 

- Eh! . Eh!. Ben bu ciddi 
olmıyan ıeylerln nelerden 

rc;~ıı ... .SA l'tA: 3 

Ziraat Kongresi Te- i ispanya a Yeni Savaş 
hir Edildi.. ! Hazırlıkları .. 

Bazı Esasların Hazırlanma.. Bütün partllerln ve bütün 
sendika teıkilatlaranın itlma-

SI çin Kongre Sonbahara dım haiz olan milli bırlık 
hükümeti, vatandaılarına 

B 1 r a k ı l d ı . . dünyanın hu7.Urunda beyan 

Ankara, l 8 ( lluıuıi ) 
Vertleo bir karara göre bü 

İtalyan 
imparatorluğunu tatıyan 

devletler. 
Milletler Cemiy~tinin ıoo 

top lant111nda, bütün millet 
lerin, kendi menfaatlerine 
göre Habeıtıtanın ılhakıoı 

tamyıp tammamakta serbeıl 
olduklarına karar verildi. 

Bugün İtayan imparator· 
luğunu birçok devletler tanı 
mıt buluyorlar, tanıyanlar 
ıunlardır: 

Arnavutluk, Almanya, Ma 
carlatan, Yugoılavya, Rom
anya, Çekoslovakya, l1Vlçre, 
Lehistan, Belçika, Türkiye, 
Yunanistan, Bulgaritan, Por 
tekiz, Letonya, Eıtooya, Lıt · 
vanya, Fınlindiya, Hollanda, 
Şılı, Kolombtya, Kostarika, 
8an Domlngo, San Salvador, 
Ekuador, Guatemala, Japon · 
ya, Hooduru, Paraguay, Pe
ru, Urağuay, Yemen, lrlao 

da, Nasyonalist lıpımya, Va 
ti kan. 
Tanımaya müıait bulunan, 

lar: lnıiltere, Franse, lsvcç, 
lran. 
Tanamamıt olanlar: Yeni 

Zeland, Çın, Bolivya, Soy
yetler . Birliği. 

bi hallerle ağzından (ben il!· 
ol boıadını ) gibi f ırhyan 
bir aözü ile ta temelinden 
yakılıp bo:ıuluverirdl. liırde 

talak için rlci ve bayın gibi 
der(celer de vardı Rıci, müd 
det içinde kocanın kavlen, 
fıtlen karıya müracaatı kafi 
olup buna karınm rlzuınan 

inzlmamına da lüzum göller 
miyordu Bayinde ise kan· 
nan rlzaamı ıart koıuyordu 

Kanunu medeni Loıanmayı 

kara ve kocadan alarak ıırf 
hiktm" tevdi etmtı olmuı 

ile rici ve i bayln gibi ahki 
mı tamamen kökünden kal 

d1rmııtır. 

SONU VAR 

yük ztraat kongreti sonba. : eder l.i , harp hedefler fUn· 
lardır : hara bırakılmıitır . 
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kongrenin ehemmiyetini göz- illıklallnl ve tam mıuuniye· 
önünde bulundurarak haztr· tini temin etmek Mentel ve 

lanan ruzname ile', "ongre 
için muhtelif müe11eseler ta 
rafmdan yazılan raporları 

tetkik etmlt ve kongrede bu 
mevzularm da görüıülmesl -
nin faydalı olacağını dütü 
nerek kongrento tehiri lazım 
geldiği kllnaatine varmııtır. 

Görüıülecek itler daha ev 
velden tesbıt edilerek ruzna· 
meye iştirak edeceklere btl 
dirilecektir. ___ .., ___ _ 

Yugoslavya 
_. 

Yeni bir yapur hattı ihdas 
ediyor. 

Balkan Antantı milletleri 
arasındaki lkttaadi it birli· 
ğlnin yeni bar eaeri olarak, 
Yuıoılavya "Balkan hatta,, 
lımile yeni bir vapur ıefcrl 

ihdas etmlttir. 

Bu ıeferler Yugoıla vyanın 

büyük bir vapur tlrketf olan 

z~ta kumpanya11nm ( Lov · 
cen ) vapuru ile yapılacak· 

tır. (Lovcen) 7 May11ta Su· 

aak limanından hareket et 

mittir. Tarıfeye göre, ( Lov· 
cen) vapuru tiu gQn saat 7 
de istanbulda olacaktır 

Vapur, aym gün akıamı 

Köııtence limanına hareket 

edecek. Köıtenceden dönüt· 
te 21 Mayıs günü saat 7 de 

İıtanbulda olacak ve aynı 
gün saat 15 te lzmire, ha 
reket edecek, oradan Pire, 
Korfa, Valona, Oraç, Kotor, 
Dubrovoık, Spllt, Venedlk 
limanlarına uğrayacak ve Su · 
ıaka dön~cektlr. 

karekterl ne olursa ohun 
her türlO yabancı nüfuzun 
dan masun, bütün kara, 
ada arazlıi ve müstemleke
lerile tamamlle hür bir İs

panya, her türlü inkısam, 

1 vesayet ve tnkıyadlardan 

maıum bulunacak ve enler 
nuyonal anlaımalarla ken· 
dtaine verilmlt olan himaye 

1 mmtaka larmı- bu anlatma
lar kendi müdahale ve nza · 
sile tadil edilmediği müd
detçe - muhafaza edecektir. 
Ananelerinin ve tarihinin .................... -
/ngiliz Kabine-

• 
sinde T adilô.t 
Londra, 19 (A.A.)-lnglltz 

kabineılnde bazı deiitiklik· 
ler olmuıtur Lord Herbert 
ve Lord Suvlngton kabineden 
çekil mitlerdir. 

Köıteoceden, dönüıte (Le 
vcen) lıtaobuldan, 18 Bazı 
rao, 16 Temmuz, 20 Ağus 
toı ve 17 Eylıll günleri ha · 
reket edecektir. 

Zeta tlrketl, yolcularına 
büyük btr rahathk temin et· 

mekle beraber rekabet ka· 
bul etmez bir fıat göller · 

mektedlr. Mesela, İstanbul. 
dan hareket eden bir yolcu 

Suaaka kadar gidip lstan · 
bula dönüt gibi 23 günlük 

b ir ıeyhah birinci mevkide 
kabinesine göre, 4250 4500 
Yugoılav dinara ile yapacak 
tır . Buna bilet ve büUln yl-

yip içme dahildir Türk pa

rası ile bu para 142 150 it· 
ra tutmaktadır 

Ondan ıonrakt ayle-r içinde 
ıu tarıfe teıblt edtlmitlır: 

Yugoslav vapur ıtrkettnin 
bu hareketi Balkan devletleri 
arasındaki yakanlığı, mem· 
leketlerl görüp taoımafa fır 
aat vererek, kuvvetlendirme· 
le yar1yacaktır 

Vapur, lıtanbula 14 Ha 
ziran, l 2 Temmuz, 16 Ağuı 

toı, 13 Eylül günleri gele · 
cektlr. 

dedi ki: 
Türkdilinin Romanı - Benim altın gıbi bir 

yeğenim var; ıenln de elmas 
gibi hır kızan: Elmıula altı 

oı blrleıtlrelim . 
ı\l\JIARİLİS ------· 

Çc1Jlru1: ZP-ki Tunaboyltı 

---
ibaret bulunduğunu biliyo 
rum; bunlar hep11 senin uy· 

durmaların! Seni kahkaha · 
larla güldüraem bana ne 
verirsin? 

Stefan zorakt bir gülGm 
seytıle: 

- Senio tuhaf teklifine 
etaıen gülüyorum, dedL 

- Bana hala dolrna yut

turmağa çahtıyor~uo!. Bak, 
ben timdi sana ıabahtaoberl 
ukadatına neler anl"ttığıoı 

ıöyltyec~ğlm: Y apllğın kah 

ram•nlakları ve o adamın 
kızma o 1an aıkmı .. 

Stef an birdenbire ıözü 

keetı: 

Ne? N.ıı11I? Demek bu 
iti ılz de biliyonunuz? 

29 
- Cahil olduğum fçtn, 

topraklanmda olan bıt~n lı
lerl bilmezmlyioı zannettin? 
Ahmak, ben ıenin oradan 
ne için kaçtığmı bıle biltyo 
rum; herıeyden haberim var! 

Stef anla birbirimize t"f 
km §atkm bakııtık. 

O keyfll keyfli devam 
ederek: 

- Mademki, hcrıeyl ko 
nuttunuz, size ben de ufa . 
cık bir maaal anlatayım de 

dl ve bir sandalyaya yerleı 

ti: 
- Vaktıyle iyi bir adam 

vardı, bunun kendi~lnden 

duha iyi lı l r de dostu vardı. 

Birlikte yıyip lçerlerkfn 

bir gün bu adam ., doıtuna 

Ben bu maaaldan htr 
ıeyler anlar gibi oldum. Doıı 
tumun benzi gittikçe endtıe 
lentyor, soluk ahtı aaldaıı

yordu. Amuca neıe ile de· 
vam etti: 

- Diğer adam dostuna 
peki dedi; yalınız bir f LUhm 
var Münasip bir zamanda, 

taaavvurumuzdan hiç bahıet
mlyerek yeğenini bana gön· 
derirsin , kendisini göreyim 
Kızımla tamıır: Birbirine 
uygun gelirlerse ve benim de 
hoıuma giderse it olur! Ver 
elini! 

- Al! 

El ııkııtalar ! .. 
Bu sözler aras1Dda gorur 

gibi olduğu fak at b ir türlü 
inanamlldığı ümltılz saede ll 
karı11mda Stefan m1rıldandı: 

Amuca, benimle eğle· 
nlyouuauz!. .. 

kendisine çizdığl vazifeleri 
müdrik olarak, ispanya, müı· 
terek menıeden ve kendi 
dıliot konuıan dlier memle · 
ketlerle olan bağlaranı 11k· 
laıtaracak ve milletimizi 
dalma karekterlze etmft ol
an ünlveualıte ht11lnl muha· 
faza ed.?cektlr . 

2 - Yabancı aakeri ku•· 
vetlerln iıgahnde bulunan 
diğer araziyi kurtarmak ve 
ı 936 temmuzundan bert 
İspanyaya glrmlt olan ve 
teknik lf birliği vesileslle, 
kendi meof aatlerl ujrunda 
memleketin adli ve ıkttıadi 

hayatına müdahale eden ve 
ona hakim olmağa kalkıtan 
unıurlan temizlemek. 

3 - Hallı demokrasi pr· 
enıiplert üzerinde kurulmut 

ve halkın reyile iktidara 
gelmlt bir hükümet vaaıtaalle 

icraatta bulunan ve her za
man lıpanyol milletinin dl· 

rekttflerlne bağla kalacak 
olan bir halk cumhuriyeti. 

4 - Cumhurayetin adli 
ve içtimai kuruluıu, harp 

biter bltmex yapılacak bir 
pleblltle ıerbellce ifade 

edtlmtı milli iradenin eseri 
olacaktır . Bu plebıat, tam 

taahidler altında, hiç bir 
tahdld ve takyide tibi tu · 

tulmadan ve tıttrak edecek
leri her türlü tazyiklerden 

masun bulunduracak ıekilde 

yapılacaktır. 

5 - lıpanyol milletlnln hü· 
kümranlılne ve btrllilne za. 
rar vermlyecek tekilde mın· 
takavi hürriyetlere hürmet. 

Hakkın ve tarihi vakıanın 

icap ettlrdli ıekilde, muhte-

lif lıpanyol zümrelerinin hu
susi karekter ve vaaıflaranın 
himaye ve teıvlkl. Bu ılya. 
ıet, milletin daiılıtına sebe-

biyet vermek ıöyle dunua, 
onun unıurları araıanda en 

mükemmel birlettlrme vuı· 
tuı olacakhr. 

6 - lıpanyol devleti va· 
tandaılara ferdi ve içtimai 
hukukunun tamamtyetlnl ve 
vicdan hürriyetini garanti 

edecek ve dini itlkadlaran 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Sus! Masalın ahlaki 
tarafını henüz söylemedim. 

Bu adamlardan birinin adı 

Aoastas; diğeri ... Oljerl de 
benim Anladın mı timdi ıer· 

'sem, yasla delikanlı? .. 
Katıla katıla aülmeğe baı· 

ladı. 

Stef an ıaıkınhktan ken· 
dini alamıyordu. Şatkın ıatkın 
hazan amuca11na, bazan da 
bana bakıyor, elbtrllğıyle 

kendisine bir oyun etmlt 
olmamızdan korkuyordu. 

- Ne o, yokıa ıüphe mi 
ediyorsun, vesika istenen 
hepıt yanımdadır .. lıte müı 
takbel kaynatanın bana 
her haf ta yolladıiı mektup
lar. 

Ôoümüze bir demet mek 
tup fırlath . 

- Yaptığın hilelerle yalı 
oız kızı değil, babasını d" 
battan çıkarmıısın. Hepıt bu· 
rada yazılıdır; hugüııkü mek 
tup da ~udur. Sana htta 
ben yazılan da içindedir. 

- SÜRÜYOR -
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1 YERLİ çiNiL~ni 1 İ Balya Panayır1 i,I MÜHiMDiR! 1 
~ Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların döıe- I ~ Balya Belediye Riyasetin~en: ~ 1 iSTİFADENiZ! DÜŞÜNÜNÜZ. 1 
" meılnde kullandığınız yerli çinilerinin çiçekli ve düz '11 l!! Panayır 27-~layıs-9 38 de açılacak. ve 29 ~ 
it. beyaz kaaımlarının her nevi ile hela ve musluk laf ~ a::ı 1::1 Bö1le, ıü· l ları ve beton künkler, mozayıktar ıehrlmlzde Edre 1 El mayıs 938 tarihine kadar devanı ede~eklir. lil 1 zel bir ev· 

" mit caddeatnde Hocakuyuıuoda eılıl tabakhanelerde ~ lın Panayırda her ne,·i emtina ve hayvan ~ ~ de rahat 
il yapılmaktadır. Sataı ehvendir, müıterılerimiz bir de - ~ Dil alım satnuı yapılacaktır. (5) it ömür ge· 

~ fa ımalathanemıze ufrarlana her halde m~mnun ka " mı Bozırk kara sı"ır havvanlarile Tiirki- l!J ~ çırmek ••· 1 it hrlar. ~ ım:ı ' ~ ~ lil « termlılnlz? 1 Çinici ve mozayıkçı lzmlrh l ı ':' ·yenin her tarafında tanın~uış oı~.n B~ly~ pa- ~ 1 Beklediği· 
" Hasan Utta ;:f I~ nayırı ge<;en sene çok ragbet. ~ormuştur. El ~ ntz menim 

it. ~ mı Görülen hu rağbet üzerine bu sene daha mı it. geldı Mal· 1 
1 ·~~»lif»7'1»~ın~~t~~~~~~· 151 zivade eheJUfllİVet verilerek. her türlü ihti- iJ 1 zemen I n EJ • • ISJ ucuzluiunu 

ıerbeıtçe lcra11nı t~mln ede- r·······4:_·············· .. 151 yaç temin edilnıiştir. 111 1 fınat bıltp 
cekur. i TUR KDILI ! ıml ller tüccar ve hayvan alı'l' satımile meş- ~ ~ ntyettnı z 

7 - Devlet, kanuni ve i Pazarteılnden baıka her· : mi gul olanlara Balya panayırını bir defa gör- rın it. olan 1 'e 
meır6 ıurette elde edllmtı • ıiln çıkar. Styaıal gazete ... • mJ I . . I mJ .: baılama -
olan millktyetl milletin yük !i Yıllıfı: 800 Kuruı : mı me erı taVSl)'e O unur. i « dan e•vel 
ıek menfaatinin çlzdlil çer· 1 Alta Ayhlı:400 • : [5J 8 - 1 - 140 (!] ı tlcaretha· 
çe•e içinde aarantl edecek : Say11ı: 3 • : ffiJ mJ nemize Ui 

ve büyük müatahıtl unuıur- ! Günil ıeçmtı ıayılaır 2S ! mJmJmJIJmJfillmJmJmJl!mJmJlil!JmJl'filmJmJEJlml!!Jli!JliJIJfiel!I 1 rama nı z 

~;·;.~~:::· .:~:;·~~:::.~::~ i ku~ri~~. j Gül üzar Bay kal Dikişevi 1 ~:·i. k':~ 
devlet, ıervet teraküm6nnn : BALIKESiR TÜRKDlıJ : lıtanbul Dıvanyolu biçki yurdu akademtılnden mezun 1 kar temin 
vatandaıı lıttımar edecek ve L .. I edecektir. 
devlet lrontrolunun ıoıyal ve B üb ıl btttl ~ 

a•••••••••••••• ....... ,.. Glilüzar Baykal diklıevlnl çtllı Hüıeyln Va11f apartma- 1 
ekonomtk hayat üzerinde le· • nandan Gazi bulvarında Sarraf Emin oilu Ahmet evine u, ~::r ct:ı d:~ır, ç~~ento, cam, çivi, hırdavat ve ~ //an oakletmtıttr. Yeni modelleri a,.lmiıtlr. 1 ~ 
ılrlertnl göltermeılne mani bilumum malzemel tnıalyeyl gayet ehven fıatla ıat· ~ 
olacak raddeye varma- Susıiırlıkta Sancakder~ 8 [ k ·r B led • maktayız. Bır kere deneyiniz. 1 

d me•kUodekl ıu de~lrmenlnin a f e Şf e ıye 11na müıaa e etmlye· 11 Her renk yafta ve badana boyalarlle bo1a yaflan 
cektlr. Bu maluadla, k6çük ht11edarlarından Abdurrah - Riyasetinden: ı ve malzemeıl de bulunur. 

-ı•-ı t t ık dtl ._ ti man kızı Medtnenln ht11e-
mu • ye eıv e ecea, a e p kt ı •- ı f • ı ki ıl k 1 Kövlü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 

d d 1 k ılnl ıahn ald1 .ıc. 1m cihetle ar a yaz ıa ı nema çın ayrı an yer raya ver me , 
yur u garanti e i ece ve 11 

- 19 5 938 t ib" d ltib t k t dbzen de ma"azamızda ucuz bir fiatla satılmaktadır 
müatahıtl 11nıflann tktlaaden, kanuni ıufa hakkı kullana- uzere ar ın en aren ar armaya onmuı ur. 1 • l I l 

b Şartnamealne ıöre ıö-zü ıeçen yerde ıtnema gösterme- " Masa, kollu terazi er, kantar, itre, kt o ve metre balikan, bedenPn lılib1Da tlmelerl için dtfer ht11edar it. 
matuf bütün tedbirler üze· cAubduMrreahhmmeatn vveerPeaıenlteorllonnin. ~:l:dti:l~~e o~:~:::atve ::~~e~.alül~=lte1ı:!=;k 6 ı;~~e:~:: 1 ::~ı ö'çü ve tartı dih:enlerinlo pazara da matazamız 
rinde teı,•tk edici bfr akıl· ı h 

au-0 u00 •aat 15 de Belediye eocümenlnde yapılacağı ilan Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağaç ara ve er 1 
t hhüd dil 1-tı 1 mabkemel aldeılne milra- • q 

yon aa e ecea r. •- olunur. 4-1-147 türlü hububat tarlalarmda kullanılan ve randımanı 
yana yardım etmemtı olan caatları ilan olunur. 
maırtı yabancı menfat- Suaafırlakta Han B [ k . T S ., fit arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERİ., nl ılz de tec· ı 
lerln mülldyetlne hürmet maballeılnde Avu· a ' esır ı apu. icı lt.I rübe edfnfz, memnun kalacak11nız. 
edecek ve harp e1na11nda kat Davut Batur Muha r.ızlıg., ın -'an.· 1 ;ıf 
ı&rmOı oldukları zararlar, i lh üd ------- r j aı Saraçlar Başında llasan Cumalıoi/ulları I~ 

ne •e umum ıu un m a- N h M k C Hududu·. tazmin mak1adtle tedkık ed· a lyeıl: ev U: tnıl: 
ılecektlr. Bu zararların ted· fa1toa 11 btrltğınde bulun· Bfiadıç Çarııda Dükkan Saiı yol, ıol Ah ı Mehmet, lsmail. Abdullah 1 

mai• dalma amadedir. Bu arıaıı met kızı Ka·mıle ve kik ve teıbltl fçln cumhurl · 
yet htıkiimetl ıtmdlden yab· poleUkaya müeHlr bir ıekll k11men berber Meh- ı ~~~~~~~~~~~~~it. 
ancı ııkiyetlere meret ola de fa yduı dokunabilmek met Ça vuı, arka11 ve • 'f. ~:f:l 'l. 'f:f. 'f ·f:l 'f:f:l:l:l f:l:l 'l:l 'l f:l:l• 
cak bır komcıyan teıkıt et- ıçın, lıpanya bütün müdafaa l 11/.. T .. k" C h . t" z· t B k '* 

lmklolarını artıracak •e önü yo . "' ur ıye um unye 1 ıraa an ası .,. 
mııttr. 

8 - Beıerl, milli ve va· 
tani manidan mahrum olen 
memleketin bü1ük imkanla· 
rına karıı dalma en büyük 
engeli teıkıl etmtı olan ya -
rı feodal etki ariıtokratlk 

mQlktyeU tasfiye etmek için 
derin bir zirai reforma, lı 
panya, çahıtaiı toprafa ıahlp, 
ıenlı ve 1ajlam bir zirai 
demokraalye ııttnad edecek 
Ur. Devlet, lıpanyol hayat 
•e ekonomlılnln husul! thtt . 
yaçlarıoa uygun ileri bir 
ıoıyal lejıallıyoola tıçlolo 
haklaranı aarantl edecektir. 

9 - Halkın zihnen, be· 
denen ve ahllkan yüluelme· 
ıl de•letln eaaılı ve baıhca 
me11aleılnl teıktl edecektir. 

10 - Bızzat mtllettn hız 
metine konulacak olan lı· 
panyol orduıu her türlü par
tilerin ve temayOllerln nüfu 
zuodao lri olacak ve mil 
let, onu, hürriyet. ve lıttkll 
linin mndafaası için emin 
bir •aaıta bilecektir. 

1 1 - lıpan1ol milleti teı· 
ril doktrini, milli ılyaaet va· 
11ta11 olarak harbe bat vur
maktan çekinmek ıuretıle 

tekrar teyld etmektedir. 
Paktlara ve muahedelere 
sadık olan lıpanya Milletler 
Cemiyetinin ıembolıze ettlfl 
poletlkaya mQzaberet edecek 
ve bu yoldan ayrılmayacak· 
tar. lıpanya lıpanyol devle
tine hiı hukukun muhaf azaıı· 
n-ı lıtemekte ve Akdeniz dev· 
letl 11fat1yle milletler kon
.erinde bir yer istemektedir. 
Kollekttf emniyetin takvl1eıı. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıh Hacı Hasan ..J 
ıenlıletecektlr. 491' J 100 noo l'Vlo T k L '* oilu Ahmedln atadan lnUkalen önce üç dükkan ı•mdl ar- • K apita : µı ,vv J ür irası '* 

12 - Muazzam loıa eıe h l l 31 d · 
1a olan ııbu ma a ıenelll:ı ve ntzuız ma ı iken 7 e .,;. Yurd /çin-'e 261 Şube Ve fi ians 't* 

rtne, lıpanyanan kurtuluıu 1 ~ Uı J wA. 
ölümlle evlatlara Ayte, Yakup ve brahlm ve diğer kızı ~ Du"'nyanın Her Tara~ında Muhabı"r/er ~ 

na hizmette bulunmak lıtl- A11eye •e Ha ticeye badehu Ha ticenin de 327 de ölümde .,., / ' 1 ' ,... 

Yecek bütün lıpanyollara H 1 ....; H 1 k 1 1 b ı. wA. koca11 Halil ve evlatlara üıeyln ve dlier brablme ve ;/ er tür ü zirai 1 razlar· dljer bl cüm e an.a mu· ; 
geoit bir umumi af ilin edl · kızı Fatma ya ve 333 de ölen dlier lbrablmln babası .,,.; amelerl bOyük ıubelerinde klrahk kualar. ,..,. 
lecekttr. Topraklarımızı ka · 33·.ı d l H f ~ lhb f h 1 d 1- ,... Halile ve .J e ö en üıeylolo karm atma ve baba 1IJ. anız taaanu ve kumbara eaap aran a iara· "t* 
na bulayan çetin bir harp · ıı Halı le •e 336 da ölen Ahmet oilu İbrahim in kar111 ''IJ. ml1eler. f'* 
ten ıonra, müıterek bir ak- H f ı l M f F ..J wA. anı e ve e• lt arı uıta a v e a t m a Y a 18 f k.ramlyt: Miktari: ikramiyenin tutarı: ,... 
ılyoo uftunda, İspanyanın ve 929 da ölen Ahmet otlu Yakubuo oğlu Mehmet ve kı- 11/.. ADEDi LiRA LiRA 't* 
lıttklilt fçln hepimizin göı- zı A.11eye ve 929 da ölen lbrabim karaaı Hanlfenln oğlu .,;. 1* 
termek mecburiyetinde ol · Mustafa ve kızı tatmaya ve yine 929 da ölen Haltlln kızı * IOOO ıUOO 't* 
doğumuz çahıkaohk ve fe · Fatmaya kaldıiından bahlıle namlarına teaçtl edllmeal lı· ~ SOO SOO ~ 
dakirlık içinde, her türlü tenlldığlnden tahkikat yapmak için 29-5-938 pazar aünü ;i 1 250 ıso ;. 
intikam ve tedip fikrini boğ- mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakkanda bun- * IO IOO 1000 
mıyacak, yok etmiyecek )ardan baıka bir hak tddla11nda bulunanlar varıa buıün· * 25 50 1250 = 
olan, vatanımızın mukadde- ler içinde yazı ile Balıkesir tapu ılctl muhafızhfına veya- ~ 30 40 1200 "t* 
rabna ihanet etmlı 1ayıla- hut zamanında mahalline aelecek memura müracaatları ~ 40 20 800 1* 
caktır... lüzumu ilin olunur. ~ 1 OS 6000 f'* 

-------------- 2' Bu lkramiyeltr htr üç ayda bir olmak üztrt st· 't* Ayvallk Mat Mü_d_ü __ rlüğünden: fi '!:::kt~'' defa bu miktar ,,,,,ind•11 kurailedağıtı-5 
Mevkii: 
Ayvalak Hayretttn 
Paıa Mahalleıt 

" 

Müıtemllatı: 

Mahalleaı: 

Sahil boyu 
Caddeıl 

• 

Nevi: 
Çeımelt Celll zeytin 

yafa f abrlka11 

Yai depoıu 

Fabrika ve depo içindeki allt ve ede•at Borç miktarı 

makf ne kazan veıaire Lira K. 
13,675 00 

Kapı No: 
23 

21 1 

Hududu: 
Cepheıl ıağı 

yol, ıolu 21 -1 
depo, arka11 

münazaa h ana, 
cepbeıl yol, 
ıaiı 23 ıayıh 
fabrika, ıolu 

yol, arkaaı mü · 
nazaalı araa. 

1 - Yukarıda yazılı gayri menkul emval 20 5·938 tarihinden itibaren 20 ı~n müd· 
detle temlik bedellndea olan borca mukabil tabıUl emval kanununa tevfikan ve 2490 
11yıla artırma ve eksiltme kanununa ve ıartnameılne göre m6nyedeye Yazedilmif 
Ur. lhalel evveli yeıi 1 O 6 938 tarihinde cuma günü aaat 15 de icra edilecektir. 

2 - Taliplerin Ayvalak Milli Eml&k ldarealndekl ıartnameyf görerek yüzde 7,5 
peyle tarihi thalede hazar bulunmalara tlln olunur . 

1 - 4 - 141 

)\ ilk keşide 1 Eylıil 938 dtdlr. F* 

·-~~··~~~·-~·~~--~~~·-~·~· 
Türkiye Cum~uriyıti Zirııt Bankası 

Bıhkeıir Subııi MüdürlOilndın: 
8an1Mmıza (340) numaralı ıenetle borçlu lvrlndl nahı· 

yeıtnden Oıman oflu Topuzlarla Alinin beı parçadan iba 
ret tarla11nın 26 · 4 938 tarihinde icra kılınan müzayedeal 
neticesinde konulan pey tarlaların kıymet ve me•kllne ,ö. 
re muvafık ıörülmedlllnden 26 · 4 938 tarthladen ltlba· 
ren bir ay milddetle ve pazarlakla ıataıına vlllyet idare 
heyetince karar verllmlt oldufundan bu müddet zarfında 

tallplerfo bankamıza müracaatları ve 26 · may11 938 per
ıembe ıünQ aaat on beıte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmaları tlln olunur 4 - 1 - 127 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Bahkealr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oırektör6: FUAT Blı..' AL 

Buım1erı: Vlllyet Matbaaıı - Bahkulr 


