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B ü yük Mil le t Meclisi,Milli / 
müdafaa, maarif ve Nafıa 
Bütcelerini Kab u 1 Et ti. 

Atatürk 
Dün İstanbu
Ja Hareket 

Ettiler 

Milli Madafaa Vekilimiz General Kazım Öz

alp, 86.tce MiJzakerelerinde Silahlanma Proğ
ramımız Üzerinde izahatta bulundular .. . 

Gtneral Kci:un Özalp 

Ankan, 26 ( ' A .)- Bü 
,. yQk Mtllet Mecllai bugünkü 
toplanheında Mtlli Müdafaa, 
Deoız Vf' Kara bütcelerlle 
Askeri fabrıka~ar ve Hava 
Umum Müd6rülüiü Maarif, 
Nafıa Vekaletleri bütcelerlni 
müzakere ederek kabul et 
mittir. 

Vekaletlere alt bütcelerin 
müzakeresi esnasında Mıl i 
Müdafaa, Maarıf ve Nafıa 
Vekilleri izahat vermtıler 

dır. 

Mılli Müdafaa Vekili Ge 
ncral Kazım Ôı.alp ıunları 
ıöylemittlr: 

"Arkadatlar; Milli Mü · 
dafaamızıo ıeçeo ıeoekl büt 
cesile bu seneki arasında 

15 milyon lira kadar btr 
fark vardır. Bunun 6,5 mtlyon 
llra11 kara, deniz ve hava 
tetkilatımızın genlıletilmesi 

dolayulle artacak olan mas· 
raflara kartılık olmak üzere 

bütcenln muhteltf fuıllarrna 
tevzi ve taksim edilmiıtlr . 

8 ,5 mtlyon lirası, Hüyük Şe 
(imiz Atatürkün irade ve 
taavlplerlle ha zırla nan ye ot 
beı senelik s ılahlanma proğ 
amının ilk senesi takııtlerl 

kartılığıdır . 

Arkadatlar; bıldlğio • z gıbi 

büyük, küçük her millet, or 
dularanıo kadroll\rtnı gentılet 

mekte, teıkilatını çoğaltmak 
ta ve bütün varlaklarlle 
harbe hazırlanmaktadırlar. 

G"'çi beynelmilel mü 
nasebetler sulhu tdame için 
lnaanlyetkirane arayretler 

sarfediyorlar. Sonra dav1et 
adamları , maruf siyasi tahsa · 
yeller tanfından heryerde 
sulhpervarane nutuklar ıöy· 
lenlyor, ftmma bir taraftan Ja 

ıilahlanma y raşı ve pek uzak 

olduğu da tahmm olunamı · 
yan aavat hazırlıkları görül
mektedir. Röyle olunca her 
an her ıhtımale kartı ordu· 
muzu hazır bulundurmak 
mt'cburiyetinde olduğumuzu 
aöylemeğe hacet yoktur. 

Arkadaı'ar; kabul buyur
duğunuz kanunlarla, verdiği
niz isabetli kararlarla ordu
muzu en son çıkmıt olan 
silahlar ve harp vuıtalarile 
teçhiz edecejiz. 

Bugün biitün millet · 
ler birbirlerini geçmek 
için olanca kuvvetlerile ça
lıtıyorlar, uğratıyorlar, ıt· 
lihlanıyorlar . Bu haller sul . 
hun tehlikede oldufunu ıöa· 

teren alametlerdir. 
Bütün düoyayı ateıe ve

recek. bize de sirayet edebi
lecek olan bir harbin zu -
hur etmlyeceğlnı htç kimse 
iddia edemez Bunun içindir 
kt ordumuzu son sistem harp 
vautalarile te\ biz edf'rek 
mılletimlzln yüksek menfa 
atleriol liyıkıle koruyacak 
hale koymuı bulunuyoruz. 
Hu sayede buaün cıhan hi 
diselerJoi sukünetle takip 

Ankara, is (A.A) -
Atatürk, bugün saat 18,30 
da lıtanbula hııreket et
mltlerdır. 

Büyük Şef. Vekiller, 
mebuslar, generaller ve 
halk kütlesi taraf mdan 

( Sonu ikinci aa yfada ) uiurlanmıılardır 

===~====~ 
FrankistTayareler Bir İngi

liz Vapurunu Batırdı .. - -
Taarruz har ketlerinde bulunan 1ayare1arin Alikanlayı 
bomba lı amh~a 5 D ~işi il~D, biıçok bi~aıaryıklld1. 

General Frwıku 

Franklstler bugün denizden 
gelen tayarelerle ıehrl bom· 
bardıman etmlıler ve ajır 
bombalar atmıtlardır . 

Franklat tayarelerioin at 
mıı oldukları bombalardan 
beı yüz l:iıl ölmüf. p~k çok 
kimse ler yaralaomıtlır . 

Bombardıman neticesinde 
büyük btnaların Lırçoğu ha· 
rap olmuıtur Yirmi büyük 
ev kamtlen yıkılmıı ve için 
dekUer enkaz altında kal 
mı§tır. 

Memurların N ü f u s 
Muameleleri .. 

Bureos, 26 ( A. A ) Kabine 
General frankonun riyaseti 
altında dün saat 16 dan gece 
yarıaına kadar devam eden 
uzun bir topl"otı yapmıt ve 
siyasi vaziyeti tedkak eyle . 
mittir. Nazırlar mecllslnlo 
bu müzakereleri hakkında 

hiçbir tafsilat verllmemlıtar . 

Allkaote, 26 (Radyo) -

Valansfy8, 26 (Radyo) -
Mayorkadan gelen dört ta . 
yare, ıehtrde ıkl kilometre 
meıafede bulunan bitaraf 
mıntakaya bombalar atmıı 
lar ve Porterel adındakJ 

bir !ogtliz vapurunu batır
mıtlardır . P orterel mü rette 
batından iki kiti ile bir za -
bit ölmüttür. 

Tayfalarm mütebaklsi tle 
vapur kaptanı ve diğer za
bitan kurtarılmıtlır 

===========-==========:====== 

T ıkıütlüğı aynlan subay va memurlırm ıyİıklannın 
bağlanması geciktirilmiyece~. 

Südetler Lideri Dr. Haynla -

yn; Son Hadiseler Üzerine: 

Silah Altına Alınan 

Çek Kuvvetlerinin Ter
his Edilmesini istedi .. 

Askeri subay ve memur 
larla mülki memurlaran 06-
fus vakaları hakkında iç Ba · 
kanlık nüfuı idarelerine mü 
htm bir tamim yapmııtar 

Memurlara alt nüfus kayıt 
laraoıo muntazam ve seri 
bir ıekllde ltlenmesint temin 
edecek olan bu tllmtm ıudur: 

"Emekliye ayrılan askeri 
ıubar ve memurlarla mülki 
rnemurlarımız ve bunların 

ökıtız ve dullarına aylık 
ballamak huguıuoda güçlük 
çekilmemek, zaruret ve 
sefaletine meydan verılme · 

rnek için hunlara ait mua
rnetelerln ilgili Velt bletlerr.~ 
her ne kadar çok çabuk ve 

zamanmda sona erdJrllmesi 
na çalıtılmakta lsede bu itin 
sona erdirilmesi llkönce 
nüfuı hayıtlarıoın toplu ve 
bir arada bulunmamaaına 
ve çıkarılacak kayıd örnekle 
rlnfn hemen gönderilmesine 
bailadar. 

ço:·;:;.ü~~.7::1:::,.:::ı1:::k Bazı Çek tayareleri Alman ToPrılları üzarin~e uçtu. Al· 
aylar ve hatta ıenelerce ui- manya "ıtoslovakyınm ~u hareketini C!iddıtle preteıto etl'ı raııldıiı halde bazan bir al V V • 
lenin oüfuı kayıtların1 bir Prağ, 26 (Radyo) - Dok - kıtaatın derhal geri alınma · 
araya toplamak imkanı el . tor Haynlayn adana Çekoı· 1101 tıtemlttlr . 
de edtlmtmekted ı r lovakyA Baıveklltni ziyar Çekoslovaky& Baıveklll, 

Bu yftzden bir ailenin ay eden Doktor Frak, ıtllh ıl· toplanan aakerlerin. manev· 
lık bailaml\ işi ıu'"eluce hna alınarak , Sadet Alman ralar için olduiunu ve ha· 
uııyarak sefaletlerine sehe · lartle meslcun ıehtr ve ka · 7.lranan 12 sinden evvel g~ · 

( Sonu ikinci eayfada ) ııabılarft 16nderlleo aıkerl ( Sonu tklncl aayfada ) 

Bandırma Hattına Ve
rilecek Olan Vapur .. 

-Bu Hatta Tahsis Edilecek Olan 
« Sus·n Vapuru Haziran Orta· 
alrında Seferlerine Baflıyacak. 

Denlzbank taHfandan De · 1 dır. Gemilerin b e h e r ı 
nizyollora için 11marlınan 227,400 1nııllz llrHı kı1mı· 
yeni 'vıpurlaramız l>nOmüz Undedlr 

deki aydan ıtlbaren peyder- Orta derecede bG10k olan 
pey gelmeie baıhyacaklar vapurlaramız dört tanedtr. 

dar. lsımlerl Kadet. Etrnık, Tir-
lsmarlanan vapurlar bü- han ve Şalondur Menin 

yük, orta ve küçük olmak hattına itllyeceklerdtr. Bu 
üzere Oç tiptir. Bunlardan tipteki vapurlarımız 3.500 
büyükler Amur, Hatuıas ve gayri safl tonluk olup. ma · 
lçdenlz olmak üzere üç ta- klneleri asıari 2000 be}ılr 
ne olup Karadeniz hattında ku netlnde, süratlerl de aza 
lıliyt'ceklerdır . Re heri 5500 mi 13.5 mildir . Hunlarda da 
gayri safi ton cesametinde bundan evvelkilerCle olduju 
ve süratlert saatte 16,5 mil. rtbı müzik, ılğaı a •e yemek 
dtr Hepsinde 36 birinci ve salonları vardır. Aynca üçer 
86 ikinci olmak üzere 122 ambarı ve 6 ıar vinci bu 
yatak, bir müzik aa 1onu. lunmsktadır. Beherinin kıy · 
bar, yenıek ıalonu ve stğara meti 136 269 lnrlltz ltra11-
1alonu vardır. dır . 

Kamaralarda akar sıcak Küçük cesametteki vapur· 
ve ıoiuk ıu tertibatı ve ıa larımız Trak. Sus, Mara&cas 
!onlardaki havayı mtmak ve tır. kt bunlar Marmara 
serinletmek fçln termet~ nll hattında çahtaeaklardar. 
tesisatı mevcuttur. Ayrıca Gayri safi tonajları 1800 
ıemllerde her an &emJnln dur . Makroeler Turin marka 
bulunduAu mevkideki derin· olup 3600 beyılr kuvYetln 
liği göst~rlr, elektrikli, oto· dedır . Saatte 18 mil süratle 
matik llkandll aletleri ile ıldec~klerdtr. 

son sistem yanıın ıöndürme lluıuslJetlerinl ve evıafla-
aletlerl de vardır. Her gc rıoı saydıiımız bu vapurlar· 
m ide iki motör ve lüzumu dan Traktan ıonra haalran 
kadar da tam leçhiutlı can ortalarında olmak uzere Sus, 
kurtaran undalları, 4 ambar Etrüık ve Marakaı ıeleuk 

ve 18 vinç dt'! bulunmakta· çahtmafa baılayacaklardar. 

Güreş Grup Birincilik
leri Vann Başhyor .. - - - _________ _..._ 

Müsabakalara iştira~ edıcak olan Bursı, izmit va ~ı
nakkale güreşçileri bugün şe~rimizı gelece~ler, 

Balakesir. 

Bursa, iz mit, 
Btlecik ve 
Çanakk ai e 
böll!(elerl &er · 
but güreıçi· 
lerl arasında 
ki Grup bl 
r l n c tlıklerl 
cumartesi ve 
pazar günü 
ıchrlmtzde 
yapıla c a le, 
b u suretle 
General Ali 
Hikmet &ta· 
dandı çok he· 
yecanlı gü · 

reılere sah 
ne olacaktır. 

Bu müsa 
bakalara it 
tırak edecek 
olan gürt'fÇI 
kafileleri bu 
günden iti 

bareo tehrı 
mlze ıel · Bölgemi: gurf§Ç flerlndtn bir grup 
meğe baılıcaklardır . Bölıemize btldlrmltlerdlr. 

Yalmz bıleclk höleesı Şu halde Grup blrlnctllk· 
Grup Bırınclltklerlne lflirak lerl; yarın ve paı:ar ıGnQ 

edemlyeceklerlnl dün Spor ( Sonu ikinci ,.,fada ) 



SAYfA 2 : 

Güreş Grup Birincilikleri 
Yarın başlıyor 

( Baıtarafı birinci ıayf ada ) 
vlli.yetımlzle d iğer üç vtli.
yet ara11nda yapılacaktır. 
Gür eıler; ıehrlmtze gele · 

cek kafilelerıo batkanları 

araaında ıeçllecek bir ha · 
kem heyeti tarafından yap· 
tırılaca ktır 

Müıabakalara tıtırak ede 
cek aüreıçtler aynı 11klette 
bulunanlar ara1ından kurra 
ile ıeçllecekUr. 

Güreı mnddett olan beı 
dakika olacak ve iki defa 
mafhip olan bir güreıçı m6 
.abaka hakkını kaybedecek· 
Ur. 

Ôğrendlilmize aöre tehrl
mfze ıelecek Bursa ve iz 
mtt güreıçllerl ara11nda 
kuv'fetli ve yetltk1n eleman 
lar bulunmaktadır, ki; bu da, 
müsabakaların heyecan ve 
allka11nı fÜpbealz bir kat 
daha arhracakhr. 

Gareılerde elde edilecek 
neticenin ehemmiyeti bü · 
yCiktür. 

Gençlik hareketlerinin ve 
ıporun en ileri bulunduju 
Yiliyetler araıında ıehrtmtz
de yapılacak olao müıaba 

kalarda elde edilecek neti· 
cenin Türkiye birinciliklerin
de yapacafı tesir de f6pheahı 
blylk olacaktır . 

Hatırlardadır ki, teırlnH
nl ortalarında lzmtr ıilreıçl 
kadroslle ıehrlmlzde yapılan 
müıabakalarda b6lıemlz 
ıüretçllerl büyük üstQnJük 
ıöstermlıler ve çok iyi ne· 
tlceler alarak bize kuvvetli 
ümitler ••rmltlerdl. 

o vakltteoberl aeçen altı 
aylık bir zaman içinde Böl· 
ıemlz ıüreıçlleri muntazam 
ve devamlı çalıımalarda bu· 
lunmuılardar. 

Çek Kuvvetle
rinin terhisi 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
rl almamıyacağını ıöylemlı· 
tir. 

p,.ğ, 26 (Radyo) - Alman· 
yanın bura ıeflrl, Almanya 
Hariciye Nazıra Fon Rıben

trop namına buıün Çekos 
lovakya hariciye nazarı 

Kroftayı ziyaret etmlt ve 
Çekoslovakya tayarelerlnln, 
Alman hudutlarında yap
maja baı ladıkları cevelln 
tara nihayet •erılmesiol Is 
temlt ve bu hareketi ııd 

detle protesto etmlttlr. 

Londra, 25 (Radyo) Al· 
manyanın bura sefiri Von 
Diluen, bugQn loıiltere Ha 
rlctye Nazarı Lord Halifakıı 
ziyaret etmlt ve Çekoslovak· 
ya meselesi etrafında konut
tuktan sonra. Çeklerin, hu· 
dullarda yapmağa baıladık 
ları tayare keııflerl hakkın 
da 1Dalumat vermlttlr. 

. Prağ, 26 (A A ) - Baıvekll 
Hodza bütün razetelerl ilk 
aayf alarında büyük harflerle 
bazı khnıelerio Çekos1ovak 
ya hükumet erkanı aleyhin 
de yalan haberler tıae ettik· 
lerlnJ yazmağa davet etmit· 
tir . 

Bu gibi haberler aynı za
manda muhtelif mahallerden 
ltae edilmektedir. Bu itibar· 
la teıkilatlı bir fesat ocağı 
nın f aallyette bulunduğuna 

tüphe edilmemektedir. 
Hükumet, halkı bu ıekll-

Bu ay içinde yapılan Höl
ıeçmelerlnde Balıkeılr 

ıporunun ve btlha11a güre
ıtn büyük bir inktıaf ve ye· 
tııktnllk içinde bulunduğunu 

gördük. 
G t nçlerimiz; tam bir ıpor 

terbiyesi , kabıliyet ve bil 
glsl , parlak bir inkltaf ve 
yetltklnhk içinde bulunu
yorlarsa bunu, kendılerlne 
hiçbir zaman her türlü ça 
lııma imkan ve va11talarını 

eslrgemiyen tayın Baıkan 8. 
Ethem Aykutla. Hatkan ve· 
kllf B Feyzi Sözenere ve 
kendilerini büyük bir heves 
ve gayretle yetlıtireo Höl · 
ge Güret Ajanı B. Sel · 
man Boğuıkana borçludurlar . 

Bu mütabakalara Bölge
mizden lttlrak edecek ıer · 

beat gOreıçtler ıu pehlivan 
lardır: 

56 Kiloda : Birlikten Ah · 
met Gider, 

61 Kiloda: Yurttan Ahmet 
Göker, 

66 Kıloda: Bandırma Do 
ğanıpordan Haydar Pehlivan, 

72 Kiloda: Bırlikten Mus 
tafa Karabulut, 

79 Ktloda Yurttan Muı 
tafa Ôzçellk, 

87 . Kiloda Birlikten lsma -
11 Danahlaarlı, 

Afır ııklette Btrlıkten Şe 

rif Onat. 
Hu ıüreılerde kendilerine 

yer verilecek olan pehlıvan-

1 arımız ıenç, kuvvetli ve çok 
tahammüllüdürler. 

Şimdiye kadar yaptıkları 
birçok müsabakalarda 
çok iyi dereceler al 
mıtlardır , Grup bl lnclliklerln 
de de iyi neticeler al 
malarını bekler, gençlerimize 
ıımdlden büyük muvaffakl 
yetler dileriz . 

Büyük Millet 
Meclisinde 
bütce müza
kereleri 
(Bıt tarafı birinci Hyfada) 

etmekte ve aleyhlmtzde vu · 
ku bulacak herhangi bir 
tetebbQs 'fe hareketi ıtddet 
ve emniyetle karıılamaia 

amade bulunmaktayız 

KuYvetlmlzln en büyüğü 
Büyük Şeflml-ıfn yüluek 
kudreti ve her buıuata 

yükıek kabiliyetini aöster· 
mit olan mlllettmlzlo feda 
kirlıiıdır 

Maddi ve manevi kuvvet · 
lerl böyle ıfttbara defer 
bir derecede olan ordumu 
zun Atatürküo yüksek lda · 
re ve kumaoda11 altında 
ne kadar büyük itler bata 
rabılecellnl takdlrlnlza bıra 
kır , bütcenlo kabulünü rica 
ederim . ., 

8üreklı alkıılarla karıılanın 
bu beyanattan sonra 
ordumuza Büyük Mıllet 

Meclisinin selam ve ıevıiıi · 
nin iblağ edılmeıl hııkkında 
veri len ıkl takrır siireklı il i· 

kıılar arasında kabul edıl · 

mittir 

de faaliyette bulunanları li.· 
zım gelen makamlara haber 
vermeğe davet etmlıtır. flü 
met makamları yalan haber 
ııae edenler hakkıod~ cum 

• 
hurlyetl koruma kanunları 

bütün tlddetlle takibatta bu 
lunmaktadır. 

T0TKDlLt 27 MAYIS 1938 ,, - SEHİR HABERLERİ ' -1 , 
11Balya. Panayırı Büyük: Belediyenin Sıhhat lş-
~R a~ğbet ~ Görüyor .. ~ lerine Aid Kontrolu .. 
._, . - . -------
Mevcut oteller tifi gel1Rediğinden belediye panayırı Sıhhi Kaidelere Riayet Etmi-

galenlar için ev ~iralımığa başladı. yen Bir Otel Kapatıldı . . 

Panayırlardan bir görünüş 

Balya, 26 (Huıusi)-~7 Ma. ka açılan evlerin adedi 
yısda açılmaaı mukarrer olan beti bulmuıtur. 
Balya panayırı için yapılan HenOz panayırın daha 
hazarlaklar, lktltadl noktadan buaünden çok kalabahk ve 
b6yük hareketlerin vncude ızdahamı andıracak bir tekil 
geleceğini göstermektedir. 

Her taraftan akın akın 

ıelen satıcı ve alacaların fı 

tlrahatları için mevcut otel· 
ler kifl gelmedlflnden be· 
ledlyece kiralanan ve hal· 

Memurların 
Nüfus 
Muameleleri 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
biyel verilmekle beraber ye 

almıt olması panaymn her 
clhetçe parlaklığını göster · 
mektedir. 

Panayar dört gün devam 

edecektir. 

Valimiz Geldi. 
Üç gün önce a,ndırmaya 

ıtttlğlnl yazdıfımız .Valimlz 
B Ethem Aykut dün ıeh· 
rlmize dönmüıtik ---·!Jli·---
Finan• Kadro-

Is ve ümitsizliğe düten ök 
ıüzlerln ve dulların yüksek 
makamlara müracaatla ıız · 

)anmalarını mucip olmakta 
dır . 

ları tesbitedildi. 

lıt yolunda ve vaktinde 
16rQp beyhude muhaberelere 
kapı açmamak ve bunların 

sefaletlerine mahal bırakma 
mak için herhangi bir subay 
veya memurun, vazife icabı 
bulunduiu mahalde nüfusa 
taallQk eden dofum , ölüm, 
evlenme ve boıanma vaka
ları blldtrlleo mahllın nüfus 
müdQr veya memurlukla 
rınca ıereken it yapıldıktan 
sonra alakadarların esas nü· 
fuı kGtüklerlmizde y~rlı ola· 
rak kayıtları bulundukları 

mahaller nüfus müdür ve 
memurluklarına vakit geçır-
mekılzin vaka tlmOhaber ve· 
ya ilamlarının taadiklt örnek. 
lerlnl muntazaman gönder
mesine ve ilmühaber veya 
ilam örnekler ini alan nüfus 
müdür ve memurlarının da. 
hi ald olduğu mahalJe veya 
köy kütüklerine geçlrmulne 
ehemmiyet vermesi ve maaı 
bailama itinde herhangi bir 
taraftan lıtenllen kayıt ör · 
neklerinln okunaklı yazılar · 

la yazılmaaı ve bütün meı· 
ruhllttyle çıkarıhp gönderil 
meti ve her kayıt örneğin · 

de kaza nüfuı müdür veya 
memurunun resmi mühür ve 
imzası üstunde hangi kaza 
nüfuı müdür veya memuru 
olduğunun öz ve soyadlarlle 
behemehal yazılması ehemmi 
yetle tamım . ve tebliğ olu 1 
nur 

Umumi müfettltllkl~re, 

Finaoı Bakanlığı, 1938 
finans yılanda tatbik oluna· 
cak tahsilat kadrosunu def· 
terdcuhklara ıöndermlttlr, 

Kadro tamamlyle tevzi edil 
mtı olduğundan vılayetler 
yeniden kadro lıtemlyecek · 
lerdlr. Kadrolar vtli.yetlerln 
huıuıi vaziyeti gozonune 
alınarak hazarlanmıı ve lwv 
vetlendlrllmiıtlr. 

Tahsildar kadrosuna ılave 
yapılma11 zaruri ıörülen yer · 
ler bulunduğu takdirde bu 
yeler, köy ve mükellef sayı · 
11nı ve kaç tahsildara thti -
yaçları olduAunu haziran 
ıonuna kadar Finans Fak · 
anlağına bıldtrecek lerdtr. 

Gelen cevaplar tedkik olu 
nacak ve imkan n11betiode 
bu vi layetlere tahıtldar veri
lecektir. 

Fınans Bakanlığı 1 haz t 
andan ıtlbaren ücretli ve 
aidatlı milli emlak tahaıldar 
tarını kald ırmııtır . Şube 
olan yerlerde mili emlak n
lıt ve icat bedelleri; tahsil 
ıubclert tarafından , ıube ol
mı yan yerlerde ve köylerde 
atlı ve yaya tahsildarlar 
tarafınd!l n tahıtl edilecektir 

;a~ir KulO~ü f ev~ali~ı ~ir 
toplantı yapacak. 

Şehir Kuliibü idare heyeti 
dün B. Abdi Ağabeyoğlunun 

baıkanlığmda yaptığı toplan· 
tıda 13 Hu•r~nda Kutup 
azasının fevka lade toplantı 

Y" çaiıralmasını ve Kıra z 
Bayramında Erdeğe bir te 
nezzüh tertip edilmesini ka valtllklere ve teftit heyeti 

relıhğlne yazılmıttar . ,, , rarlattırmıthr 

Belediyece otel, han, pan 
ılyon ve bekar odaları gibi 
umumi yerlerin 11hbi du 
rumlan 11k aık tef tıı ve 
murakabe edilmektedir 

Sıhhata uyıun olmıyacak 

vaziyette bulunan bu gibi 

mahalleri ltletenler hakkın
da takibat yıpılmaktadır. 

Bu meyanda teıbit edilen 
sıhhi noksan larına ikmal fçln 
bir ay müsaade edılmlt olan 
"Cıhan otelı. müteaddit 
thtar ve cezalara rağmen 

llzım gelen itleri yerine 
getirmediğinden belediye 
encümenince kapatılmasına 
karar verllmftUr. 

Gösterilen noksanlar lk· 
mal edılmedtkçe otelin açıl. 
ma11na müıaade edllmlye· 
cektlr. 

Belediye; pazar yerlerini, 
bılha11a yaf, yofurt ve pey. 
ntr gibi gıda maddelerinin 
ıatıldıiı mahalleri de sıhhi 

kontrol altında bulundurmak 

Muvazene ver
gisi vehaziran 
maaşları •. 

Hüyük Millet Medfsinlo 
bir g6n önceki toplantııında 
muvazene vergiıinln tenzili · 
ne ald kanun layihasının 

kabul edildiğini dQn yaz 
mıttık . 

Maliye Veki.letl, bütün 
vllayetll're teblllat yaparak 

muvazene verıiıl tçln maaı 
bordrolarında hazır andan 

itibaren kanunda gösteril· 
dtğl ııbt yüzde sekiz üze 
rlnden tevkif at yapılma1101 

blldlrmltllr. 

Parti ihônkurulu toplınd1. 
C H. Partlıt llyönk uıutu 

dün Vali ve Parti Baıkanı 

B Ethem Aykutun Baıkan 
lığında toplanarak Partiyi 
alakadar eden muhtelıf it· 

ler üzerinde görüımelerde 

bulunmut ve karutar ver · 
mittir. -
~ocuk (sirgeme Kurumu-

• • • 
nun reıs seçım1. 

Hey bel lada unatoryomu · 
na tayın edılmesl üzerine 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 
Baıkaolf~mdan ayrılan Dok· 
tor 8 . Ka'Tlll Seslloğlunun 
yerine batken seçmek üze 
re Çocuk Esirgeme Kurumu 
merkez heyeti dün Halk · 
evinde toplanmııtır. 

Merkez heyetince baıkan 
lığa ldftfe heyetinden 8 
Hil mi Yırcalı , açıhın idare 
heyeti aZl\lığına da yedekler 
cien Mıthatpıtfa Raıöğretme · 

B. nlRatf Erdem ayrılmııtır . 

Kendı l erlne muvaffakıyet 

eri dileriz 

suretlle halkın hıleafz ve saf 
gıda maddetl tedarikini gözö · 
nünde tutmaktadır . lytce le 
mizlenmesl mütkül olan top . 
rak yoiurt çömlekleri men 
edllmlt 1 yolurtların temiz 
ve kalayla, kapaklı bakraç
lar içinde sahlmaaı temin 
edılmlttlr. 

Keza yalların üzerine 
kapatalan bezlerin temiz, 
peynir tenekelerinin de yeni 
ve küfsüz olmasına dikkat 
olunmaktadır. 

Çay mahallesinde bak· 
kal Hüıeylnln ıathfı zeytın 
yaiıoan htlell olduiu, diler 
baıka nebat yatlartle karıı 
tırıldıiı anlaııldıiından hak 
kında kaounl takibata b1tı 
lanmııtır. 

Tadili istenilen kanunlar 
Türk ceza kanununun ve 

ceza muhakemeleri usula ka· 
nununun bazı maddelerinin 
dei•tUrllmeıl hakkında hü· 
kftmet Meclise iki layiha 
vermtıUr. Layihalar adliye 
encümenine havale edllmlt· 
Ur. 

Ceza kanunundaki deil· 
tiklik devletin emolyetl fu 
lmdakf hükOmlerdedtr. Ba -
rem kanununun maarife alt 
cetvelinde defltlklık yapıl

matı, hava hücumlarına kar· 
fi pasif koruma ve damıa 

resmi kanununun bazı mad
delerinin deilttlrllmeal ve bu 
kanuna bazı bük\lnıler ek · 
lenmesl hakkında da liytba · 
lar veril mittir. 

Doğum 
Cazı okulu 8ğretmenlerln. 

den 8 Sırrı Ôzlilıtuln dOn 
bir oğlu dünyaya ıelmııttr 

Yavruya uzun ömürler dıler, 
anne ve babasını tebrık ede 
rlz 

~BUL RADYOSU 1 

27 Mayıs 1938 Cuma 
ÔGLE NEŞRlYAll: 

12.30: Plakla Türk musl 
kisi . 12 50: Havadıı 13.05: 
Plakla Türk muıiklıi l J 30. 
Muhtelif plak neırJyah. 
AKŞAM NEŞRi YA Ti : 
18.30: Piakln danı muıi 

kili. 19. 15: h onferaoı: A1i 

Klmil Akyüz (Çocuk terbi · 
yeal). 19 55: Boua haberleri. 
20: Muzaffer llkar ve arka
daıları tarafından TOrk mu · 
ılklsı ve halk ıarkıları 20 45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarafından Arapça söy· 
lev. 21: Müzeyyen ve arka· 
daıları tarıtfından Türk mu 
slklsi ve ha lk ıarkıları. (uat 
ayarı). 21.45: Orkestra 22. 
J 5: Ajanı haber1erl. 22 30: 
Plakla ıolorlar, opera ve 
operet parça! a ıı . 22.50: Son 
haberler ve ertf"sl gün6n 
proiramı. 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Niabi Butlan Ve Karı Kocadan 
Birinin Dava Hakkı Ve Tem
yiz Kudretinden Mahrumiyet 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Paylı 

- 64 -
Daya hakkının tahdit \"e· 

ya nezlne dair olan 114 ncü 
maddede m6meyylz olma -
manan veya bir akıl baata· 
lılı lle mal61tyetln zevali 
halinde evlenmenin butlioı 

ancak karı veye koca ta 
rafından dava olunabileceğini 
16rmü1tük. l1bu 1 15 net mad 
de dahi {evlenme merulml· 
nln lcruı zamanında geçici 
bir aebeple temyiz kudre· 
tinden mahrum bulunmuı 

olan kara veya &ı oca evlen· 
meni o feıbtnt da va edebi· 
lir) ıbareıl He nlıbeten batıl 
olan evlenmeden bahaedl 
Jor. Bu da evlenecek taraf 
ların yekdiierl ile evlenme· 
le razı olduklarını nlkih 
memuruna e\·velce verdik
leri evlenme beyannameıln · 

de muıit bulunduklarını be 
yan ile aldtlerlnln icra olu
nacalı 11rada daimi olma
yıp ıeçlcl bir ıebeple nlklh 
ve e•lenmenln tevltt ettlfl 
netaylcl fark ve temyiz \cud 
rettndf!n mahrum bir hafde 
bulunmuı oluna karı veye 
koca bi lahare kendilerine 
fuk ve temyiz kudretinin 
avdeu (berine evlenmenin 
f eıhlnl daya edebilirler 
Şu tbarel kanuniye mut 

laklyet ifade etmeyip, taraf · 
lardan birlılnln arzuıu tle 
mukayyet bulurımaaına na
zaran bu ıuretle gayri mG· 
me11ız bir halde evlenmrfe 
rıza ıchteren taraf temyiz 
kudretine malik olduğunda 
tıteree ntklhın feıblnl dava 
eder, lıtem~zae dava etmlyt'· 
rek evlılık devam eder. 
Maddelumuml veya alika 
darlar tarafından dava 11çıla· 
maz. lıte bu oııbeten batıl 
bir evlenmedlr. 

Mutlak ıurette batıl olan 
evlenme böyle olmayıp müd 
detumuml veya alilcadar 
lar tarafından niklhm iptali 
hakkında dava açılır Mut 
lale butlln ıebeplerlni daha 
•••el g6rmilt oldufumuzdan 
burada tekrarmı zait adde 
derim. 

Ahklmı ıabıka nllcihı il 
zım ve gayri lazım olarak 
ilet ıuretle tarif ederdi 

Ntkihı lizım, kabılı f ~ıih 
ve iptal olmaya~ ve bu gıbt 

btr tehlıkeye marüz bu1un· 
rnıyan nlklh olduğunu nt 
kabı ıayrl lazım ııe aahıh 
olmakla beraber aUyen fes· 
hedılmea• kabil olan olkih 
bulunduiunu bildiriyordu 
Ntıbeten batıl olan nikahta 
nlklhı gayri lizım ziimreslne 
dahlldır . Bilahare muvafakat 
Veya ıQkutla 11hhata mun 
kalıp oluyor . Netektm hali 
marazın zevalinden alh ay 
ıeçmtı olursa riza ve mu 
vaf akah· lnzlma m etmlt ad 
doluoarak nikahın feıhinl 
dava edemez Nikabı fuıt 
ile nikahı batıl ayrı ayn 
ahklm •e uıule tibl olma 
Yıp hemen aynı manlyı ıfa 
de eden iki kelimedir. Y ı 
ne ahkamı 1abıkada bir kQ 
ç616 velııl bllvellye akdi 

nikah eder, t'Vlendlrlrdt Kü 
çQk olarak böyle bılveliye 

avlendlrtlen kız tae ana ha 
ltnl g6rdüiü anda veltıl ta · 
rafmdan evvelce yapılan ak
din feıblnl tıtemek hakkmı 
haiz idi. Böyle btr dava aç 
hğı taktirde hlklm küçük 
yaıında veltıl tarafından ya 
pıl&n akdin feth ine kuar 
vertrdı. Bu karar kolaycacık 
bir karar delildi. Btr defa 
kız anft haltnl görür görmez 
yamnda bulunanlara (ben 
ıtmdi bu hale geldim, velim 
tarafından filan ile beyni 
mizde münaktt nıkiha rezı 

deilltm, feaıh ve lptalfnl da 
va edeceilm ılz 9ahlt olun) 
diyerek btr defa ılln ve it 

hat eder ve hlkime de gide · 
rek bu ıuretle dava açar ve 
bu ıahltler de ikame ederdi 
B&yle bir dava açabilmek 
için ana halini ı&rür ı&r

mez baıkaca hiçbir it ve 
10çle metııul olmayarak bu 
ıuretle hareket etmesi ıart 
ve zaruri ıdı. Alui halde 
velinin yapmıt olduğu akde 
rlzaaı inzimam etmtı ıayıhr · 

dı Eter bu veli baba lıe 

kızının btlihare bu veçhıle 

nlkihın feıhlnt tıtemek hak 
kı yoktu 

Baba tarafından ya pılan 
akit mutlak olup kız onu 
feıh•ttiremndi. 

Kızan f eıhettlrebılecell 
akit lae amuca, dayı. büy6k 
kardeı gibi ve li ve vaatlerin 
yaphkları akitten ibaret ka 
lırdı itte ıu halı bir muka 
1eıe edeltm: O kız lıtemedı 

il bir erkekle velııl tarafın 
dan evlendtrllerek btr müd. 
det karı, koca olarak yaıa 
dıktan ıonra bu ıuretle ay. 
rılmak pek mOıkil btr key · 
flyet olmakla beraber aabır 
ve ıükQtla lf4?Çlnmek de oka
dar zor ve m61klldtr . 

Ben o vakıtkl velilerin bu 
ulablyetlne (tıtlptadı mut 
laka) diyeceğim . 

Evet bu lıtlptatla bir ha 
yatı ıevmedıil bir ıahasla 

ebediyen teırtk ve bu hal al · 
tında o blçart yl ezmek ve 
inletmek hakkı hOrrtyet ve 
medeniyetten mahrum etmek 
dejılde nedir? Şayanı tük 
randar ki kanunu med t: ni bu 
z inciri eaarell kırarak her 
kesi medeni haklarman tıtl 
malıode ve bu hakların mu· 

hafazuında hür ve ıer beat 
b ı rakmııtır . Mevzuu bahıl 
mlz olan 1 15 ncl madde ka 
rı, kocadan blrlıine feılıt ol 
kah talebine hak veren ge· 
çicl haatal ığa gelince fark 
ve temyızl ıelbedecek dere 
cede koka in, esrar, afyon 
ve1alr meırubatı kuuliyeoln 
tesiri muvakkat veya ara 
ııra gelip geçici akıl haata 
lıtı gibi ıebeplerdlr . Fakat 
bu ıebeplerl tıbat etmek 
pekte kolay d~tıldır Çünkü 
nlklh memuru evlE>nfc~k ka 
dın ve Prk.-fı yanına alarak 
onlara yekdiğeri tle evlen
meie razı o'up olmadıkları· 
nı ıorup lıtlcvap etmeıt ve 

Sen Bernır köpeklerinin Südetler LideriDr.Hayn 
basma gelenler. • • 

A vrupanan birçok ıehlr · 

lerlnde ve b1lha11a lıvtçr~de 

ıerbeat dolaımak i mtiyazına 

sahip olan llöpekler yalrıız 

Sen Bernar köpekleri idi. 
lyt yQreklt oluıhnı ve feda · 

lsirlıkları ile tananmıı olan 
bu köpeklere kartı hemen 

herkea büyük bir ıevgl bet 
lemektedir . Bu hayvanların 

lnaanlara çok büyük hizmet
leri dokunmuıtur Dağalarda 

tipiye tutulup karlar altında 
kalmıı olan nice canları bu 

·Sen Bernarlar kurtarmııtır . 

Bu köpekler ıevkedUdlkleri 

her kurtarma baraketınde, 

büyük bir sadakat ve itina 

ile hareket etmekten, canla
rını dtılerlne takarak f eli.kete 

uframıı olanlar1 kurtarmak 
tan hiç bir zaman çeklnme-

mtılerdır Fakat ıün geçtik 
çe da ha ziyade modernleı· 

mtı ol.an teknik yardım va · 
aıtaları, onları, yıldan yıla 

f aallyet tabalarından uzak 
laıtırmıthr . Hele ıon zaman· 

larda, Sen Bernarlara hiç 
it kalmamııtır. 

Raf betin azalmaaı yetmt 
yormuf aıbı, ıeçen yaz, Sen 

Bernarlardan biri kaza tle 
bir bOçOk kızı mrmıı ve bu 

ıuretle arkaıında çok büyQk 
maztıl olan bu nesli leke-

leml9llr. Fakat, zavallı kô 
pek, ınaanlara iyılık edeyim 

kayı11tyle kuıur ıılemtt ve 
buıüne kadar yapmıı oldu 

Au lyllıkleri bile gözöo6oe 
getırilmemlttlr : Bir gQn kü 

çük btr kız koıarken ayağı 
takılmıı1 yanı baıında duran 

büyük bir Sen Beroar, &11z 
cafız düımeıio diye üzerine 

atılmıt ve onuo bu hareke 
tiyle çocuk yaralanmıı, çok 

geçmeden ortada bir riva
yet dolaımağa baılamıı: Sen 

Bernarlardan biri bır ioaam 
yaralamıf, bu clnı köpek -

ler artık tereddiye uğradı. 
onların ıerbeıt dolaıma ım· 

tlyazlarını geri almak ti 
zımdır . 

Nihayet bu rlvayet, za· 
vallı Sen Bernar köpek leri 

nı mehvQ perııan eden bir 
hüküm mahlyetmı almııtır . 

Bu hükümden ıonra, Sen 
tiernarlar toplathrılarak de 

mir kafeıler içinde hapse 
dılmıılerdır . Zavallı Sen Ber 

nar köpeklerı! 

vaziyeti ha2araıltır1 dahi na 
zarı tfceaıüıünden kaçmıya 

cağı cıhetle tarafl1Udan biri· 
ılnde evlenmeğe mani bir 

hal müıııhede ettiği takdir 
de 106 ncı madde mucibince 
akdin lcra11odan çeki ieceğı 
tabıi bulunmakla hini akitte 
( ben ıu ıur~tle tem 
ylz kudretinden tdım . 

Binaenaleyh nikabın fea 
hınl tıterim) dıye dava ve 
ııbat edebılmek pPk müıkıl 
ahvaldendtr. Vazaı kanun 
her bir ihtimale karıı hakkı 
hürriyet ve medeniyeti tah 

dıtten vıkayeten rıbu mad · 
deyi vazetmtıtır . Btrde ba· 
tıl bir evlenmeden doğan 

çocuğun nuebl koc~dan ol 
dufunu da unutmıyahm . 

SONU VAR -

laynın Londra Zıyaretı .. 
Sundov Taymlıı ga zetesin 

den : 
"Siidet ·A l manla rı nm ıefı 

Dr. Hayrılayn Hıtluın 

tekl ı fi tle mi, yoksa kendlll 
Aınden mi Loodrayı ziyarete 
gelmtıttr? 

Bundan bır ıene önce böyle 
bir ıualt ıormaia lüzum 
yoktu. Çünkü Dr. Haynlayn 
o zaman , Çekoslovakyadakl 
Alman ekalllyetlrrlnln ma 
hafit btr eleba1111 idi O za 
man o, muhtariyet lıteml 
yor, Çekoılovakyanın dıı 
ılyıuettnı dıkte etm~ğe kal 
kıımıyor, kendi Almanlannın 
demokrat olmayıp n11zl ol 
malarım öne ıiirmüyor, Al 
manya ile birleımeıi için 
çalıımıyordu Hütün bu ld 
dtalar, Almanyanm Avuıtur · 
yayı ilhakından ıonra orta 
ya çıkmııtır. 

Herhalde bu ziyaret, bu 
meselede 8Qy0k Brltanyanın 
alacağı duruma verilen ehem
miyeti göıtermektedlr Ru zt. 
yaretten ıonra Dr. Haynlaynln 
lnglllz kamoyu haklunda 
hasıl edeceft fikir faydah 
olacakhr. 

lnıtltere ıımdlye kadar 
daimi ırkı ekalliyetlerin hak 
larına karıı ıempatl ıöıter · 

mittir. 8ug6nk0 günde in 
glltere hükümetl , Çekoılo 
vakya hükümetl nezdınde 

Çekoılovak toprak bütOolü· 
iü ve iıUk lillnt bozmıyacak 

ıurette Alman ekalllyetlerl 
ne Azami hakların verilmesi 
huıuıunda teıebbüılerde bu· 
lunmaktadar 

Şuraaı bir hakikattir ki 
bu ekalllyf' tle-r merkezi Av 
rupadakl bütün ekalltyetler 
den, Almanyadakl Çek, Leh 
ve Dan imarkalı ( Yahudıler 
hariç) bii tün ekalliyetlerden 
daha iyi 9utlar fç nde yaıa 
ma ktedır l ar 

Bununla beralıer Südet ~1 -
man1artnm blr kıımı t 1ka 
yellerinin gözönüoe alındı 
Amı ve bunlara çare bulu 
nacaiını ö~remnekle ıevinl 
yor uz 

Fakat Çekoıl oyakyanın 

büyQk bir k11mıoa nazı re· 
jlml ,.ltında idare edılmek 
üzere muhtariyet verilmesi , 
büıbütün ayrı bir meaeledır. 
Çünkü heptl hallı Alman 
olmıyan melezleımtı bulu 
nıın bir halkın yaıadı~ı böy 
le b1r Hhanın nazlleıttrıl

meıl burumm Rayha ılha 
kmdan batk" bir manA ya 
gelmez. Böy le bir vaziyet 
kuıııında müdafaası görü 
ıülecek ve ekonomık duru· 
mu altüst olacak olan Çe-
koıloyakya, bu huıuıta k e n 
drılne yardım edebtlece-k dev· 
letlerle dah" &akı bir ltblr 
l iği etmek zorunda ka lacak · 
tar Hur&ll genç hayaliy e tlı 

bir memlekettir ve batk" 
bir memlt>k~lln boyunduru 
altına ıirmeğl kendıne ye· 
dire mi yecekttr. 

Eğer demokrat devletln 
böyle bir değlfmf'fe göz 
yumacak o' urla rsıı zaten yo 
luoa glrmtyen Avrupa mu 
vazeneal büıbütün ortadan 
kalkacaktır. Bundan dolayı 
bugünkü günde e n mühim 
mesele böyle bir akıbete yol 
açmamak, buna meydan 
vermemektir Haynlaynın 

ziyaretinde en mühim olan 
nokta burHıdır. 

Eğer flıııynlayn , lng lltt>renln 
tyi ma'umat sahibi ıahıı lyet 

lerlle aörüttiikten ıoora in-

gi liz kamoyunun ne ler dü· 
ıündüaünü etrafile kavriya 
c&k oluna o zama n. berkea· 
ten ziyade Çekoılovakyada 
yaıı y ftn Almanları zarar ve 
felake te ıürüklıyecek olan 
bir ıtyuet tak ibinden uzak· 
laımaaı lizım gelecektir. 

Herhalde M Hıtler de 
temaılarla alaka11z kalma 
maktadtr. Bu ıebeple her 
iki ıahıtyet için en doğru 
o lan hareket , Karlıbad di
leklerini tam ve bütün ola· 
rak tahakkuku lazım gelen 
ıeyler ıibl değil de üzerinde 
müzakere edilecek bir dl 
lekler llıteat halinde ortaya 
koymaktadır. O zaman bun 
laran btr k11011 yerine getl 
rtlecek, bir k11mından da 
vazgeçi lecek Ur 

Eier böyle hareket edile
cek o lursa o zaman ıoo 

zamanlarda en gergin vazı 
yete giren ihtılAf ın halline 
lmkAn bulunabilir . . 

Çünkü lıtlkllllne dokunul· 
muıoa hıçblr ıuretle razı 
o lmıyacak olan Çekoslovak 
yanın makül dılek!erl yeri· 
ne getirmek arzuıunda bu -
lunduiundan hiç kimae 
ıilphe etmez. 

Bu takdirde bir talnm 
yerli müfrtdler karı111nda 

M Haynlayn mOtkül vaziyet. 
te kalabılır. Herhalde bun 
lar, bu lfteo elleri avuç ları 
boı d6nmeğe katlanmıya· 
caklardır. Fakat buna yer 
olmamahdır. Haldkl vaziyet, 
blslm göıterdlğlmtz ıekilde· 
dtr 

Lakin henüz önümüzde 
çalıımak için kifi gelecek 
zaman vardır . Neteklm in. 
glliz hükumett de meseleyi 
barııa uygun bir ıurette 
hal letmek yolunda çahımak · 
tadır.,, 

ingiltıre: 
Çekoılovakyll had ıaelerl 

etrafında logillz buımndakt 
alaka devam etmektedir. 
14 May11 tarihli The Nev 
Stateıman and Gatıon mec 
muuı bu mesele etrafında 

ıu makaleyi neıretmektedır: 
"Eğer Çeki.,, logılız olaay· 

dalar gazeteleri her gün on 
ların daımt tahrikler ve te· 
pelerinde uçuıa n tebltkoeler 
kar1111nda takdire ıayan bir 
dlı plın ve ıofu"kanlı bir 
ceaaret göstermelerini bütün 
dünyan ın hayret ve takdirle 
ka rı ıl adığını yazarl ardı . 

Çekler hiçbir heyecan gös 
terml yorlar; ancak onla r la 
umlmi bir surette görüıül 
düğü zaman ne derin endi 
ıe içinde oldukları ve oe 
kadar ıar11lmaz bir azim 
taııdıkları anlatılıyor Hava 
taarruzlarına karıı sığınak 

dOtünmek zahmetlnı rhtl yar 
etmiyorlar Gaz maakeıl 

edınmeğl dütünen yok On 
lar daima harpten ı çtinap 
etmek ü mtdlnı la§ı yorlar; 
fakat l at ılaya uğrıyace k ol· 
lurlana b ir tek vücud ha 
llnde çarp •ımaya azmetmı ı 
lerd ır . Onlar Avrupanın en 
tyl ordularmdan birine aahfp · 
tırler, kuvvetli müttef ik leri 
vardır. Onlar Ruıyaya umu 
mlye t itibarile komünist 
nazariyle deit1, Teuton 
tecavüzüne u ğ r ı y a n 
küçük Slav milletlerinin ta 
bıi hamisi olan bir bü)'ük 
S lav devleti nazariyle bakı 

yorlar Ruı hava kuvvetle 
rlnln komıu bir devlet tcua 

Taya reden dii
şen blr Anten 

Bonö şehrinde büyü~ ~ r 
yang na sebe~ ·yat verıyordu 
Geç~n lerde franıanan 80· 

nö ıehrlnde, kürkçOUik eden 
Jorj Jameı adında btr adam 
polıae mOracaat ederek eı· 

rarh bir meselenin aydmla 
hlma11nı illemtıtır. 

Kürkçü, evde bulunmadığı 
bir 11rada, komıulan, evin 

çat11ından bir alev çıkhfanı 

görmOıler ve yangın çıktılı · 

nı zannederlerken alt'v keall
dığt için itfaiyeye haber ver
mekten vaz geçm.ııler. 

Jorj Jamea evine dönünce 
hldlıeyl kendbtne anlatmıı · 

lar Ev•n her tarafı iyiden 
iyiye araıtırıhnca çok acayip 

bir hldlıe ile karıılaımıı· 
lar: 

Odanın birinde bir ucu 
bir telle tavana aaılı yerde 
uzun bir demir boru duru· 
yormuı. Tavan dellnmlt ol
duju için borunun nereden 
geldiğini anlamak ıüç olma· 
mıı Araıtırma dertnle9tlrl· 
lince, çatanın da dellnmlf ol
duju ve delinen yerde otuz 
beı kiremidin kmldıfı 16rOl
m69. 

Bunun (berine meaele po· 
llıe haber verllmlı Evveli 
bomba ahlmıı olduğuna hOk· 
medllmıı . 

Hadise mejer ne lmlı bi 
li yor muıunuz? Aıkerl taya. 
relerden biri uçarken, ante· 
nlnl diitürmüı. Epey yüluek 
ten kopup gelen demtr bo· 
ru, evvela çatıyı, ondan ıon
ra odanın tavanını delmıı. 

Boruaakl tel, elektrik kab· 
loıuna temaa edince, kontak 
yaparak büyük bir alev çı
karmıf, komıuların teliıa 
düttüklerl ve yangın baılan

gıcı aandıkları alev de tıte bun
dan ileri gelmlf. 

fmdan tahrık görmeden ı•· 

rııılen bir taarruzu naaıl 

küekürttüğünü göıteren yeni 
btr Sovyet falımı genlı halk 
kütleleri tarafından alkııla · 
nıyor 

Ruıyanın Çekoılovakyaya 

yardımı Franaanan alacalı 

vaziyete bailadır ve B. Da 
ladıye lıf'I fr .. naaoın müza 
haret taahhüdünü geçenler· 
de yentden teyJd etmtıtır. 

Ha tti. bırçok yerlerde tııt 

tıjıme aöre Çekler Jngıllz 
yardımı o lmadan da itlerınt 

batarablleceklerme kanıdır· 

ler Ooıar; lngılız yardımına 
ıüveomekten zıyade logıl 
terenin müdahalesınden kor· 
k u y o r l a r. A c a b a in 
1ııltere; Fran111 - So• 
yet paktmı parçalıyacak ve 
Frao11z az.mtnı kıracak mı? 
Çeklerin kanaatince ancak 
bu takdirde llıtler açık bir 
taarruza geçmek ceıaretlnl 

göıterebllir Daha mühım 
olan ıkioci meaele ıudur: 

Acaba B. Çemberllyn, 
batında bulanduğu hükume 
ti lüzumundan fazla fmtl · 
yazlar vermeie, yani mem · 
lekeli dahilen karıııklığa 
ıevkederek Hıtlere 8Çık bir 
meydan temin edecek olan 
imtiyazları vermefe mi razı 
etmek lıtlyor? Prafda ltlttl
ğlm bir Franaız ıözüne ba • 
kılarsa logll lz Beı vekılinin 

hakiki adı Cho mberllyn de· 
ill, (G' alme Berhn) lmlf.,. 



• 

Kont Ciano 

Başka bir vazifeye mi ta
yin edilecek .. 

Berltnden Franıızca Jur 
nal ıazetealne btldirildliine 

ıöre, Alman ılyaai mehaft 
ltnde, ltal1an kablneılnde ba 

zı def itildıkler yapıldığına 

datr btr rlYayet do!aımakta· 
dır. 

Bu deilılklıkte bllha11a 
Hariciye Nazırı Kont Ctanoya 

aerek hariçte, gerek dahilde 
mOblm bir vazife verilecek · • 
Ut. 

. Kont Ctanonun Berlfne 
elçi olarak gönderlleceil 

ı&ylenfyor. BuıQnldl elçi 
Attaltko yakında Berllnden 

çafuılacaktır. 

Kıyıp mü~ür 
Mehmet adlı tatblklf mü 

hOrümü 17 ·5 -938 tarihin 

de k•ybetUm. Yenlıi alaca· 
iımdan eıkiılnln hükmü 
olmadı~ı ilan olunur. 

Gönenin Alaettln kö 
yünden malul Hüıeyfn 

oğlu Mehmet Kurt .......... ~·············· .. 
j TURKDILI ! 
• Pazarteıfnden baıka her : 
İ rOn çıkar. Styaıal gazete •• : 
1 Yılhiı: 800 Kuruı : 
! Altı Ayhiı:400 • : 
: Say111: 3 • : 
: Günü ıeçmlı ıayılar 25 : • • • kuruıtur. : • • : ADRES: • • : BALIKESIR TORKDILI : 
1.a ..................... .. 

Smdugı asliye hukuk 
ma~kemesinden: 

Sındırgının Mandıra kö · 
yünden o1up halen Bığadı 

cın Servi maha lleılnde ka 
laycı ~amil nezdinde muktm 
Veli kızı Ayıe tarafınrfan 

Bojazlıyan kaza11nm Dere 
mahalleılnden amele kalfa 
Hasan aleyhine tkame olu · 
nan boıaoma dava11nın ya · 
pılmakta olan duruımıuı 11 

raunda müddeialeyhin yeri 
bellı olmadığmdan ili· 

nen vaki tebltfat üzerine 
mOddetalt-vb duruımaya gel· 

memfı o1dufu ıılb l l>tr ve· 
kili kanuni d11 hl rönderme· 
mlı oldutund11 n hakkında 

gıyap karart verllmlı ve 
gıyap karar1nın da keza ika· 

metRlJunın meçhu1fvett ha· 
ıebtvle ll&nen tehltft ve 
duruımanın 12 7 938 gOnO 
ıaat 9 a taltlct tf'nıılp lnlınmıı 

o•du~undan mürldelalevh 
Hu11nın tarfht tJanda.n iti· 

baren mezlcür ${•vap kara · 
rına on beı 5rÜn urfında 

itiraz eylemedl~I tekdlrdP. 
bir daha mahkf'mf'ye kabul 
olunamıvaca~ı ve duruımA · 
nın sııyahınd" vapılaca~ı 
t~bltf yerine kaim olmak 
Ü'Zf're ilin olunur. 

Slh&def namR 
927 928 Seneıfnde B,.hke. 

alrln Şamlı nahtveıine baflı 
Ktrne k~vd ilkokulundan 
aldığım mezunlvet ıahadet
nameml ka vbettlm. Yenlıl· 
nt alacağımdan eıklıtnln 

hükmü olmadıi• ilin olunur 
Balıkeılrln Şamlı nahiye. 
afne bağlı Kirne köyün 

den Ağamtrza oflu Hüıe
yln Rahmi Şl'!ngll 

Balıkesir Tapu Sıcil 
Muhafızlığından: 

Mevkii: · Clnı ve nevi: Mahalleal: Hududu: 
Mahallede Ev Dinkçiler Sağı Çölmenoğlu Ha· 

ıan kftr111 Havva, 
ıolu Kostak lımatl 
karı Emine, arkaıı 
~1Dd1rgılı Alı Ça vuı 
karrn Ayte evleri, 
önü yol. 

Yukarıda cinai ve bulunduğu yer yazılı ev yeri esasen 
Dlnkct!er mahalleılnden Çakır kOçük Mehmedln ahuru iken 
40 ıene evvel o mahalleden Karabacak karııı Gülıüme 
haricen ıatarak Gülıüm de 35 ıene evnl yine o mahalle 
den Tokmak lbrahlm kar111 Fatmaya keza haricen ıatarak 
Fatma da bu yeri o vakit kendi paraalle ve malzemeılle 
meıken hane lnıa ederek bili ıenet ve bili niza tasarruf 
edeaelmekte iken 1340 ıeneılnde ölmeıile evlatları lımatl 
ve Mehmet Emin ve Sıddıka ve Hacerl terk ederek bun 
!ardan baıka varlıt olmadıfından bahtıle verf"aeıt tarafın · 
dan namlarına ıenet almak lıtedtklerl bu yerin hukuki ta 
aarrufunu teablt ~dilmek için mahallinde tahkikat yapmak 
6zere 5 · 6 · 938 tarihine müaadlf pazar günü me· 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan baıka 
bir bak iddıuıoda bulunanlar varsa bu günler içinde yazı 
ile 1 apu Sicıl Muhafızlığına veyahut mahalline eelecek me· 
mura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyn: Mevkii: Ctnıt : Hududu: 

TORKDILI 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Gönen iohlsarlara anbarından Bandırma lnhlıarları an 

barlarına kabllf tezyit ve tenkil olmak üzere kamyonla 

nakledılecek (77 ,000) kio idare malt yaparak tütünlerin 
nakit iti J 6 5 938 gününden tuba ren J 5 gün müddetle ek· 
ılltmeye konulmuıtur. 

Pazarhk suretiyle yapılacak ııbu nakliyata talip olanla
rın 30 5 938 tarihine teıadüf eden pazuteıt günü saat 
15 ıe kad~r Bahkeair, Bandırma, Gönen lnhiıarlarına mü 
raca atlara . 
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Balıkesir Askerlik Şubesi 
Başkanlığından: 

Yedek ıubay ve aıkeri memurları ıenede bir defa yok 
lamaya tabidirler . Bu yoklama bir ay devam eder 1 6 938 
çarıamba ıüniinden baılıyarak 30 6 938 perıembe günü 
akıamı bttecektlr. Şubemiz mıntıka110da ikamet eden bil· 
tün yedek ıubay ve aakt-ri memurlar bu mftddet içinde 
yoklamalarını yaptırmak mecburlyellndedtrler. Şubemiz 

mıntıkasına gellpte kaydını yaptırmamıı varsa hemen 
gelfp kayıtlarını yaptırmaları; mQracaat etmtyenlerln 1076 
numarah kanunun maddelerine göre cezalandırılacakları 

ilin olunur . 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahalleıl : 

Ka1111p1ar 

Mevkii: 
Sütlıce 

met, poyrazı Kara· 
mızrak iken ıtmdl 

Sıllelt Muıtafa, ce · 
nuben yol. 

Yukarıda bulunduğu yer ve hududu yazılı bağyerfnl 35 
sene evel Dtnkcller mahalleılnden Tuzcuoğlu lımaıldf'n ha· 
rican ıahn almak ıuretile Kuaplar mahalleılnden Sıllell 
Muıtafanın ıenehlz tasarrufunda bulunduğundan bablıle 
namına teıcll ettirmek btedtğlnden bu cihetin teıblt ve 
tahkiki için 5 haziran 938 pazar günü mahalline memur 
gönderilecektir . İtirazı olanların bu müddet içinde Tapu 
Sicil Muhafızlıiına veya mahalline gelecek memura müra· 
caat eylemeleri lüzumu llin olunur . 

Mevkii: 
F enerclkuyuıu 

met, poyra 
zı ince yol, 
kıblesi Ra 
mazan tar 

KarakaJa Zencire Tarla Doau ve poyrazı laları . 
ve kıbleıl Selim Yukarıda clnıl ve bulunduiu yer yazılı tarla ıenetllz 
oiulları hancı Ka· olarak aahtbl Alaca oilu ltyaııo ecdadından lntlkalen ta-
dır ve Habil, ba· ıarrufunda iken 40 ıene evvel ölmeılle ofulları Oıman 
t111 Yentköy hu ve llyaa ve kızları Ayte ve Zekiye ve Fatma ve Havva ve 
dudundan t.sı . Zehra ve Haticeyi terk ederek 40 ıene evvel bu verese de 

Hudut ve bu'unduğu yer yukarıda yazıla tarla Karaka aralarında yaptıkları takılm üzerine bu tarla müıtektlleo 
ya k6yünden Salih oğlu deh Mehmedln ecdadından lntlka· Yereıeden Fatmaya lıabet etmlf ve diğer vereaeyede baıka 
kalen ıenetılz taaarrufundan iken 331 de ölmeılle karısı baıka tarlalar verllmft ve bu suretle vereıeden Fatma bu 
Ayte ve oflu Adile kaldıfından babtıle teıcll taleblnd~ tarlanın namına teıclllnl lıtedli 1nden mahallinde tahkikat 
bulunduklarından bu cihet tahkik edılmek üzere 5 bezi- yapılmak üzere 5 6 938 tıulhlne müıadlf pazar günü ma · 

·ran 938 pazar elinü mahalline memur gönderilecektir. ltt halline memur gönderil~cektlr. Bu yer hakkında bundan 
razı olanlaran bu mOddet içinde yazı ile Tapu Sıctl Muhe· baıka bir hak lddıuında bulunanlar vana bu gilnler 
fızhiına veyahut mahalline gelecek memura müracut ey içinde yazı ile Tapu Sıctl Muhafıılıiına veyahut mahallfne 
lemelerl IQıumu lllo olunur . gelecek memura mQracaatları lüzumu ılln olunur. 
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