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Almanlar' ÇekH ud udun- Frankist Taya reler Tarafından: • 

d T h · d t y F ransanın Serber Şehrı 
a a şı a apıyor. · Bombardıman Edildi. 

Al1111n tayarılerinden bazdan dün hududu geçerek Çek topra~ları üzerin~ı ist.k-
saflardı bulundular. Bu ha~ise Çetoslovakyadı endisı uyan~ır~ı. 

Prai, 28 (A A) - Alman 
tayarelerlnin; Çekoılovak

ya hudutlarını ıeçerek bazı 
havaltde lıtlktaflarda bulun
duldarı haber verllmektedlr. 

Bu hldtae, Çekoılovakya 
ılyui mehafıltnde endtıe 

UJandırm ııtar. 

Praf, 28 (AA.) - Neıre · 
dilen remi bir tebllide, ıon 
btt ıOn içinde J 7 Alman 
ta1areılnln Çek toprakları 
Gzertnde ve 16 .tayarenln 
de hudut boyunda uçtufu 
teııt olunmaktadır. 

Pral, 28 (Radyo) - Çekoı 

lovakyanın oeıretttll resmi 
bır teblifde, Almanların, 
A.vuıturyanın flmall tarklıln
de ve Çekoılovak hudutları 

civarında mütemadiyen tab 
tldat yapmakla me11ıul ol 
dukları ve lıtıhkamlar kaz . 
mafa baıladıkları btldirH
mektedlr 

Londra, 28 ( Radyo ) -
Deyll Meyi ıazeteılnln Al
man hudutlannda bulundur · 
makta olduiu huıust mu 
habirin verdiil haberlere 
ıört; Almanya, Çekoslovak 
yanm aakeri hareklhna mu· 
kabil tedbirler almağ• baı . 
lamııtar Bu tedbirlerin, A. v· 
rupa sulhunu ıhlal edecek 
mahiyette olduiu ve buna 
Çekoılovalcyanın ıebebtyet 

verdiği ili ve olunuyor. 
Berlln, 28 (Radyo) - Çe 

ko•lovakya; toplamıı oldufu 

aakerlerln bir k11mına terhis 
edeceğinden, yeniden bazı 
sınıfları ıtlah altına davet 
etmiıttr . 

Son haberlere göre, Südet 
Almanlarıle meıkun olan ka 

ıabalar da, Çekoslovakya aa

kerl kuvvetlerinin kontrolu 
altında bulunmaktadır. 

Berlln, 28 (Radyo) - Çe 
koslovakyamn; Alman hu

dutlarına yakın bütün lc5p· 
rülerln altına bombalar yer· 

leıtlrmlf olduğu ve hudut
ta r ı b a t t a n b a t a 

tatibkam tellerlle lcuı"thğı 
gibi büyük efaçların üzeri· 

ne de mitralyözler yerleıtirdt · 
il haber veriliyor. 

Bu Tecavüz Karşısında Fransız Başvekili B. 
Daladiye; Donanma Ve Hava Kuvvetlerine 

Harekete Hazır Bulunmalarını Bildirdi •. 
Parlı, 28 (Radyo) - fran 1 

kht tayareler. buaıOn Franıa · 
oıo Serber ıehrlnl bombardı 
man etmlılerdlr . 

Baıvekll ve Harbiye Na 
zırı Daladlye, Franıız hava 
kuvvetlerinin hazır buluoma 
ıı ve llzımgelen tedbirleri 
almaıı için 16 ncı mıntaka 

kumandanına emir vermlt 
tir 

Daladtye, aynı zamanda 
donanmaya emir vermiı ve 
sahillerde tedbirler alınma 
ıını iıtemlıtir . 

Daladlye, Dahllıye Vekili 
Alber Saroyu da makamına 

pinandan gelen haberler ; 
Fra nklıtler ln Porfuyu bom· 
bardıman edeceklerine yan 
hılıkla Serberl bombaladık 
larını bildirmektedir 

Son dakikada alınan ha · 
berlt>rt> göre Dahı l tye Na zırı 

Alber Saro, bombardıma 
nan verdifl zayiat hakkın 

deki raporu almıı ve der 
hal Baıvektl B Daladlyeye 
vermtıtlr . 

Parlı, 28 (Radyoj Fran. 

kııtlere zayiat verdirdikleri 
ıöylenlyor 

Cumhuriyetçilerin, cenup 
cepheıtnde de ıiddeth mu. 
kavemet glhtermefe batla
dıkları ıon haberlerden an 
laıılm ı ttır . 

Buraıosa , 28 (Radyo) -
Genera 1 Franko hüktlmell 
harap olan ıehlrlertn tami
ri iç in beı milyon pej•ta 
tabılaat ayırmııtır . 

Saragoaa, 28 (Radyo) -
Katalonnlılar, bueüo Fran· 
ktıtlere dört C"'pheden taar
ruz etml~lerdlr 

Amerika 

ktıtlerln ; (Surt J tan Pirt>ne 
hududlarına kadar mukabil 
taarruza geçtikleri, Katalon 
yalıların da !Trent 1 te tlerle
meğe baıladıkları ve Fran-

İki taraf araaında ıtddet 
il muharebeler baılamııhr Gu .. reş Grup e·ır·ınc·ıı·ık- çağırm··· bu bombardıman 

da husule gelen zararlara 

leri Bugün Yapılacak .. ~=;:::.'·i~~~:.dy:·:,~:::· Yunanistanda MilliBir
Buuun General Ali Hi~met Stadın~a yapllacı~ müsa~ıta- FRANSA - lik v e M i !.! i Disiplin .. 
1111 Bılık11ir, Bursı, iz mit ıüreıcileri istir ak edecekler H. Nazı; ı Ey ıu ı Aşağı Yunanislandı tdtik sıyahıtı yapan Bısvekil Ge· 
cıı!~:~~:: ~0;:!e~:~~e~1r:, !~:ab~~~~e~ .. ~u~!:"r 1:~:~ de An karaya neral Metaksas her tarafta bOyüthzahOratla karşılınd1. 

· Donınm111 mınırrılıra 
baıhyor • 

V aılnıton, 28 {Radyoj -
Deniz Bakanhtanın, neıret. 

tlJI reımi bir teblıide; Ame 
rlka dönanmaamm büyük 

manevralar yapacağı ve ma · 
nenalardan sonra b6tün 
donanmanın. Ne•Jork Uma 
nanda toplanarak. Nevyork 
beynelmllel ıerglılnfn açılı 
tında ıenllkler yapacatı bll · 
dirilmektedir. 

bölgeden - Balakeslr, Bursa, l 4 ,30 da General Alı Hık G } k Yunan ıazetelerl yazı yor : Yunan milleti bir sene tçln· 
lzmlt bölgeleri ittlrak et · met ıtadınd" yapılacaktır . e ece Kra! yukarı ve 8 Metak- d e 300 mtJyon drahmi ıane 
mektedlr. Müubakalara Bahkealr, Parlı, 28 (A A) Fran aas aıa ğı Yunanlıtana dolaı · 

Btleclk tıtlrak edemlyeceğlnt Buna, lzmlt acrbeıt güreı· ıız Hariciye Nazm ey lül ayı maktadır 8 Metakaas irad 
vermlttir. Bu da hGkQ.mete 
karıı ı tımad if acleıldlr Bun 

btldtrdlil ve Çanakkale de çllerınden lS pehlivan tıtt · zarfında tayare ile doğrudan 
· d A k d k ettiği nutuklarda ıunlara te· beklendlil halde kararlaıtı · rak edecektir. otruya n araya gl ere ları yapmak için bazı feda· 

ki.rlıklara katlandıkaa da 

=-
T ı. h k barüz ettlrmlftlr : .. Milletle 

ralan vakitte gelmediğinden GOreıler; Balıkeılr Bölge ür11lye ·o Ümt!Unl reamen 
ziyaret edeceğini bildtrmlf sı k sık temaa ediyorum Bu ı 

bir ihtiyaçtır . (Yatasın Bar 
bayanı suleri.} Bu toplan 

8 mıl1onluk bir millet için 
daha baıka türlü olamaz · 
dı . Japon Harp Gemileri 

Cintaoda Toplanıyor .. 
Dıniz kuvııtlarini Cınubl ~ı tophyın Japonlar ~u ha

ıılidı bir ihraç hırekıti yapmığa haznlımyorlar, 
Uankov, 28 (Radyo) - ' 11haatını teyid etmeıl hüku· 

Japonların birçok ıGoden· met tarafından Amoydakl 

beri muhuara etmlı olduk- lnglllz konıolosundan ta~ep 
ları 6ç yüz bin klıtllk bir edalmtıtır . 
kuvvet kurtlumaia muvaf . Bu hadiseler hakkında 
fak olmuıtur. Bu ordu Avam Kamarasında Butler 

(Taynpo) oun kumandall tarafından yapılan beyanatı 
•hında bulunmaktadır. Japonların ıtddetll bir pro 

Son haberlere ıöre, otuz teıtosu takip etmtıtir . 
altı Japon zırhlaaı Çıotao Butler lconıoloıtan iıtedJği 
•ularına muvualat elmlf malumata alar almaz Avam 
bulunuyorlar, Kamaruında yeniden beya · 

Allkadarlar Japonların natta bulunacak ve bundan 

Cenubi Çtnde btr ihraç ba . evvelki raporlarda yanlııhk 
relcett Japmak lıtedtklerlnl vana bunları taahıh edecek· 
bildiriyorlar cektlr. 

Tokyo, 28 (Ranyo) - Ge Tokyo, 28 (Radyo) - Ja · 
neral lyatagakı harbiye na- ponya baıveklll Konoye; 

Zaretlnden lıtıfa eden Ge· buıOn içtima eden k"ablne · 
Deral Suçyamanın Jerlne tıı de arkadaılarana izahat ver 
taJtn edllmitUr mit ve bundan ıonra, Çın · 
l Londra, 28 (A.A.) - Japon· de yap ılacak aakerl hare · 
•rın ıeçende Amoyda ka · katan, çizilen proğrama te 

raya çıkınalara eınaaında vafuk edeceAlni ve daha 

cere1an eden hldlıelere da- ıentı mıkyatta olacafını 
'' tanzh11 ecltlen raporların ıa,.Iemlttfr . 

Güreı Ajanı 8. Selman Bo
ğuıkan, Buraa Bölge Güreı 
Ajanı B. Salim lkizer, lzmıt 
Güreı takıma ıdareclıl B Hıl 
mi Arıkaudan müteıekkıl ha
kem heyeti ldarealnde yapı · 

lacaktır. Ayraca Halkevi ta 
rafmdan stadyuma konacak 
hoparlör vasıtutle de SJÜreıler 
hakkında tafsilat verilecek· 

tir. 

Güreılere iıtlrak edecek 
pehlivanların daha evvel stad 

' yumda tarhları yapılacak 
ve kendileri takdim edıle-

( Sonu ikinci aayfada } 

Türk-İngiliz 

Klering mukavelesinin im
ı zalandığı Avam Kımıra

sma bildirildi. 
Londra, 28 (Radyo) - Baı 

Yektl Çemberliyn, A~am Ka· 
marasının bugOnkü toplantı 
sında Türk - İngiliz klerlnı 
muahedeıl için uzun beya 
natta bulunmut ve ·ı iirklye• 
ye açılan 16 milyon kredi 
hakkındaki mukavelenin, 
düo meraıtmle lmzalandıtı· 
nı bıldlrmlttlr . 

Baıvektl Nevll Çemberli · 
ynın bu beyanatı alkıılao· 
mııtır . 

tir. 

Hava ~uvvıtleri manevra
lara ~aşladı. 

Roma, 28 {Radyo)- !taly• 
Baıvekllı Mu11ollnl, bugün 
Vıterboda yapılan hava ma 
nevralarını takip eylemiıtır 

Alman 
Musıemlete ~ongrısi top

landı. 
Bremeo, 28 (Radyo) - AI · 

manya müatemlekeler kon· 
ıreal bugün burada toplan · 
mıı ve müzakerelere batla· 
mııtır. 

lran 
Velia~dı Mısn prensesi ila 

nisınland1. 
Tahran, 28, (A,A) - lran 

Veliahdının M111r kralı Fa 
rukun hemııresl 17 yaıanda 
prenıes Fevziye ıle ntıan · 
landıtı reımen bildirilmek 
tedtr. 

tınız hükfiaıete olan itimat Ferdi hürriyetle dtılplt · 
ve sevginizi göstermektedir. nl telif eden hükumeti 
Millet doğrudan doğruya m •z gayelerine d o i r u 

hi11lyatını b.ha r ediyor. Bu . emniyetle yürümektedir Bi· 
eıkl vektllı tarzdan daha 1 naenale1h milleten bekle · 
iyi ve da ha aamimldfr . (Evet 

1 dlğlm ıey ttaad •e vahdet· 

Barbayanl, hep ıenlnle bera · ! tir . 
berlz! Sedaları) Btna~naleyh Komüniıtlik vücudumu· 
yoluma devam edebilirim . zun bütün hüc elerlne nüfuz 

Hepiniz billralnlz ki, bu etmiıU . Mulıaddeıatı inkar 
memleketi kurtaran koca etmek mar iftt addolunuyor· 

Kolokotronfı bile Kapodttt · du. Orduya, donanmaya, hat· 
rlua itaat ederek, mlllf'te ti emniyet kuvvetlerine ya-

• 1 
örnek olmuılu H~r itin ba· rı ncıya kada r ıokulmamıı 

'' dıslpl ındtr Yunan mılle ll mıydı? Hükumeti ele alama· 
bu sayede kendini kurtara · 
caktır Bu fakır m emleket 
için çok uğratmak laz ımdır 

Parti hükumetleri komünist 
lıkle çarpııP\mazlar . Kuvvetli 
bir hükumet IAzımdır . 

Kuvvetl i hüku metin ba· 
ıardıiı tıler de meydanda
dır. lıçt ve memurlara refah 
temin etlik . Çıftçln ' n vazi 
yeti de düzel mtıtir Harici 
ılyasamızı yoluna korken, 
teılihatamızı da ihmal etme· 
dik. ( Artık bu memlekete 
müdafaa kuvvetleri IAz ım 
değildir ) Sözüo(i bir daha 
duym1yacaiız . 

Devletle millet elele ve · 
rerek mQdafaa kuvvetlerini 
artırmıya ~ohımcaktedırl r . 

dıklarına elan hayretteyhn . 
Anlaıılan cesaretleri nok 
ıanm ıı Btz bu vaziyette tk· 
en harp patlasaydı , ne yapa 
bıltrdık ?. . Liderlerden hiç 
biri bunu hahrına ıetlrme · 

mittir. 
Demek oluyor ki, "4 Aiu•· 

toı .. deitımeal elzemdi. 
Kralımız bizi kurtarmııtır. 

Millet hep birdir. Nifak kal
mamııhr Varolıuo millet! Ya· 
ıasıo kra l ! .. . 

BüUln Yunan ıazetel,.rl kral 
ile Metakıaaa yapılan coıkun 
fsttkbalJerln ltlmad reyi ma· 
hiyettnde oldufunu ileri ıQ · 

rerek .. milli dlı lpllnfn,. ehe· 
' mJyet ve kudretini teltarOa 

eturmektedtrler. 
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Balyada 
Zelzele f etiket zedelerine 

yardımlar. 
Balya, 28 (Huıuıi) -- Bal 

ya Kızılay Şubeıine, Kırıe . 

hlr ve Y ozgad felaketzede . 
leri için aıaiıdakl yardım 

larda bulunulmuıtur: 
46 lira 50 kuruı: Balya 

memurlar1. 
50 lira: Balya Karaydın 

maden ıtrkett. 

53 lira 50 kuruı: Balya 
Karaydın maden tlrketl 
memurlara 

26 Lira: Balya Karaydın 
maden tlrkett mQıtahdem
lerJ. 

1 15 Lira 50 kuruı: Balya 
Karaydın maden ıtrketl 
ameleıt. 

4 Lira 51 kuruı: Kocaa't'· 
ıar mektebi talebeleri . 

S Lira 87 kuruı: Evciler 
mektebi talebeler(. 

8 Lira 68 kuruı: Balya 
Blrlnclokul talebeleri. 

5 Lira 98 kuruı: Balya 
lklclokul talebeleri . 

316:55 Yek un. 

Balya Panayı
rında Alıf veriş 

Faaliyeti. 
Balya, 28 (Huıuıt) - Diln 

Burada açılan panayır hara 
retle devam etmektedtr. 

Panayırın tlk g6nü 250 
hayvan eatıldı. BuaQn ahı 

verltln daha fazla arttığı 
göze çarpmaktadır. Alıcının 

fazla oluıu panayıra ittlrak 
edenlerin yüzünü giildürmüı
tür. 

inzibat ve uaylıt c;ok iyi 
olan ve intizamla idare edl 

len panayır da gelenlerin her 
türlü ihtiyaçlara ve lıtlrahat 

ları temin edılmlttlr Pana· 
yır mahalli Maden Şirketi 

nln verdlil elektrikle tenvir 
edtlmlttlr. 

Btlha11a kaymakam 8. 
Hakkı Ôneyln deierll yar· 

dımları, Jandarma Kuman· 
danının. ve Belediye Relıfnln 

çalıımalar1 ve gayreti Bal · 
yanın lktteadi hayatında mü 

· hım bir rol oynıyan pana -
y1rın verimli olma11nı temin 
etmittlr. ___ _...,... ..... _ 

Giireş Grup 
Birincilikleri 
( Baıtarafı bİrlncl tayfada ) 
ceklerdlr. 

Aynı ııklette bulunan peh 
livanlardan kurra ile •~çile 
cek her c ıft için gQreı müd 
detl on beıer dakika olacak 
ve iki defa mağlup olan bir 
güreıct mü1abaka hakkın~ 

kaybedecektir. 

Güreılerln devamınca iki 
mütabılun menıup oldu· 
iu bölgelerin haricindeki 
bölaeoin ldareciıt orta ha 
kemllflnt ve dlier tdarecller 
de yan hakemltğlnl yapacak ı 

llardır . 
MOıabakaların çok alaka· 

h ve heyecanlı olacağı mu
bakkakt1r. 

-Ulus Ormanında Ayılarla ·Avcılar 
Arasında Kanh Boğuşmalar .. 

Se~iz ~urşun yarası alan ayı bir avcıyı kovaladı. Avcı kayalardan baş aşağı yu
ıırlandı ve üzerine hucum eden azım hayıam bıçağım çekerak~ öldür~ü. 

Y afcılar nahlyeal Okçular
yeri ve Aı•iıdevrek köy 
lerl U!us ormam ıçeninde · 
dtr . 

Bu köyler hayvanlanna ayı· 
lann ealdardıiı ve bunun bir 
çok zararlarla neticelenmeğe 
baıladıfını gören o mıntakada 
ziraat dalretl tarafına lıttb 

dam olunan avcıbaıı Okçu· 
lar k6yünden Kamtl Alcıncı 
bu iki köy halkını toplaya 
rak pazarte1I günü büy6k 
bir ıürek avı tertip ettir· 
mittir 

ilk poıta Uluı ormanının 
Kenlndere ve Karaaöl yay. 
lımı mevklinl tutmuıtur. 

Sürekçllerln ve koyun kö 
peklerinin 11k1 tazyıkı bat 
layıoca iki ya vruıtle dltl 
bir ayı puıu kurulan yere 
doğru ilerlemeje baılamw 
lir. Arkada tazyıktan ürk 
müı olan yavruların baiı 
rıılarını ıören dltl ayının 

göıterdlğl hiddet ve tlddet 
kar111ında puıuda bekllyen 
avcılar hayli telaıa düt 
mOttür Yavrulu ayılar1n 

ufak bir taarruz karı111nda 

pek ceturane hücumlar et · 
lifini, hiçbir kuvvetten yıl 

maz oldufunu bildtklerl için 
herkee yerini iyice muhafa
za ve kendini a6ıterme 

mek için aaklanmıılardır 

Yavruların önünde, afzı kö 
pük lçınde bulunan ayı, Aıaiı 
devrek muhtarı SOleyman 
Ça vuıun önünden geçtıil 

sırada muhtar S6leyman 
Çavuıun ııllhından çıkan 

kurıunlar ayının koltutu 
altmdan ıırmiı, fakat caoı 

yanan lkyı derhal Süleyman 
Çavuıun üzerine ıaldırmıı . 

S<lleyman Çavuıa yakın Ok
çularyerfnden Halıl Çavuıun 
altılı kurıunlar ayıyı yara· 
lamıı Bu defa ayı Haltl Ça· 
vuıa aaldırmıı Hal ti Ça vu 
ıa yakın avcıbaıı Okçularlı 

K&mıl Akıncının altılı kur· 
ıunla dıtl ayı yere ıerıl . 

mııtır . 

lkl yavrudan biri Halil 
Çavuı tarafından öldürül · 
müf, ikinci yavru pek yakın 
ıokulduğundan Halil Ça vuı 
yavrunun üzerine atılmıı, 

ve avcıbaıı Kamilin de yar 
dımı He diri olarak yaka 
lamıılar ve bağlamıılardır. 

ikinci poıtada Uluı orma· 
nman Evlatkaya, Akkaya 
mevklint tulmuıtur. 

Bu poıta da iki erkek ayı 
ile ka ıılfttmııtır . Oldukça 
büyük ve çevık olan bu 
ayılardan biri Okçular. 
yeri köyünden Ka11· 
mm üzerine gelmlf, Kaaım 
tarafından yaralanmıı ve 
yaralanır yaralanmaz ha 
ğırarak Katımın üzerine hü
cum etmlf, Kasım kaçmağa 
baılamııtır. Fakat Ka11mın , 
ayağı kaydığından yere 
y u v a r 1 a n m ı ı, olduğunu 
a v c ı b a f ı Kamil Akın 

c ı i ö t Ü n c e bağırarak 

meydana çıkmıı ve ayıya 

teılrlt iki kurıun yapııtmn· 
ca ayı derhal Kamilin üze
rine yürümüı. Hadlıenln deh 
ıetll bir netice verecejlne 

kanaat getiren Halil Çavuı, 
Mustafa, Halit yetııerek "ayıya 
ateı etmtıler ve tehhkell va 
zlyetln önünü almıılardır Er 
kek ayı a ldılı ıeklz kurıun 

yaraıına rağmen dereye doi 
ru yürüm6t ve ıuya dalmıı, 
ıu lçmefe ve etrafı kopar 
mata. dağları fnlldetmefe 
baılamııtır . 

Bu ayı yarala olarak Kı 

zılçukur köylü Deli Ayanın 
oilu Baerlnln üzerine de hQ. 
cum etmlı. Ba1rlnln, ıllahını 
tıttmal sıra11nda ayajı kay-

•• 
Oğretmen 

Okulunun 
Tenezzühü 

Ôlretmen okulunun Sa· 
vaıtepeye tertip ettiil tenu· 
z6h bugün yapılacakhr. 

Tenezz6he okulun öğret· 

menlerlle, talebeleri ve okul
dan bundan önceki yıllarda 

mezun olan öiretmenler it· 
tir ak edeceklerdir. 

ıg. 

Okulları: 

As~erl liselere talebe 
almaca~ 

1 - 938 - 939 Den yıh 
için lıtanbulda bulunan Ku 
leli ve Maltepe ukerl ltıe 

lerlle Buua ukeri llteıl, Kı 
rıkkalede bulunan ukeri H · 

nat llıetl ve Konya, Erzin 
can ukerl orta olcullarma 
talebe alınacaktır Kaydı 

kabul ıartlara hakkında ma 
hlmat ukerhk ıubelerlnde 

ve okullarda Yardır . 

2 - Kayıt ve kabul için 
müracaat zamanı 1 haziran 
ile 25 temmuz arasındadır . 

Talebe kanal okula girmek 
lıtlyoua bir dilekçe ile doğ 
rudan dofruya o okul mü 
dürüne müracaat edecektir 
Dilekçeye iki fotoğraf ile 
bir tane aiti kuruıluk poıta 
pulu ilııttrllmtı bulunmalı 

ve menıup olduğu aakerlll< 
ıubeıt, ba ba11nıo adı ve met· 
leğl ile kendi adı, okuduğu 
okulun lımlle hangi 11nıf ta 
bulunduğu, yabancı dil oku 
yona hanglılnl okudu~u ve 
okulundaki kayıd numarası. 
boyu, yaıı, ağırhiı ve olur 
duğu yerin adre1f vazıh ola 
rek yazılmalıdır. 

3 - Mekteplerin bulun 
dutu ıehtrler haricinden mü 
racaat edecek talebeler, ay 
raca ıkıncl bir dilekçe ile de 
askerlik ıubelerlne bat vu 
racaklardır Askerlik ıubele

ri sıhhi muayenelerile lüzum· 
lu kayıt ve kabul ki.ğıtlar1 · 
oı tamamlattıracaklar ve 1 

temmuzda tft lebenln• glrece 
ğl okul müdürüne yalnız ka· 
jıtlarını ıönderecekler ve 

mıf, tüf ek bir tarafa, kendi 
bir tarafa baı aıağı kaya· 
lardan yuvarlanmıı. Ayı, 8&1 
rlnln üzerine hiicum etmtı 
ilede 8a1rl belinde bulundur· 
duğu kocaman bir yatafını 
çekerek kendini müdafaaya 
baılamıı Yanına iki adım 
kadar ıokulan ayı aldıiı ya
raların teılrlle devrllmlf, 
Baeri de hayatını bu ıuretle 
kurtarabllmtıttr 

Bu ıürek evında her iki 
köylülerin cetaretlerl ıaye · 
ıtnde iki bil yük ve iki kü · 
çük olmak üzere dört ayı 
öldürillmOıtQr . 

Ayılardan biri şehrimize 

ııetlrllmtıtlr . 

Bir adam gece
leyin bir hiza 

tecavii.z etti. 
Sındırgının Küçükbükü kö 

yünün Malkaya mahalleıln · 

den Ha1an oflu Hüseyin; 
kardeıl lbrahlm ile HGıeyln 
ojlu İbrahim, Mehmet oğlu 
Alı ve Hü11ıyln kar111 60 
yaılaranda Huri adında bir 
kadman kendisine yardımı 
ile aym mahalleden Muıta. 
fa kızı Ehfln yattıiı odaya 
gece ıırmtı, Elif 1 tehdit ede 
rek tecavüzde bulunmuıtur 

Vaden jandarma haber 
dar edllmtı. suçlular yaka 
lanarak Sındırgı müddeiumu 
mtliflne teellm edllmıılerdlr. 

Süphe Dzerine yakalandı. 
M Kemalpaıa kaza11· 

nın Ormankadı k6yün · 
den Mehmet oilu Canip 
admda blrlıi ıüphelı vazı 

yette ıörilldOğünden Su11fır
hk Sultaniye köyü korucuıu 
tarafından yakalanmıı ve 
jandarmaya teıltm edılmlıtlr· ' 

Canip hakkında tahkı 

kata baılanmııtır. 

Olullar dün tatil oldu 
Merkez ve kazalardaki 

ilkokullarla, lise ve öğret
men okulu dünden IUbartın 
tatıl edılnı.iılerdır 

lıkokullarıo beıinci ıınıf 
lmtthanlarıoa yarın, liıe ve 
öğretmen okulunun tmtıhen 
lanoa da 8 haziranda baı 
!anacaktır. 

12 Yaşında ~ir ~ız ~ıçınld1. 
Btğadıcın Turfullar köyün· 

den Mustafa kızı 1 .! yaıla 

rında Emineyi, Dursunbeyin 
Mezltler "öyünden Mus 
taf a adında blrlıınin zorla 
kaçırdığı tlkiıyet olunduğun 

dan jandarmeca tahkikata 
baılanmııtır . 

talebeler mektep müdür 
leri tarafından çağıralmadık 
ça mektebe gönderllmiyecek 
lerdlr 

4 -· Okulları fatı l ı ve 
paraaızdır Ta lebenin tafes ı n 

den bııka giydtrllmeai, teç 
hizalı okul tarafmdan temin 
edtlır ve her ay bir mlkta r 
da maaı verilir 

• 
Avrupuda pa- Meccani talebe-
rasile okuyan- nin mecburi hiz-

lartn teftişi. 
Vekiller Heyeti Avrupa

da okuyan Türk talebeılnln 
kontrolu hakkında yeni 
eeaılar kabul etmtıttr . 

Bu es&1lara g6re kendi 
heea bına tahıl le ıtdecekler, 
ıtttlklerl yerlerdeki maarif 
müfetttılerlntn, elçlltklerln ve 
konıoloılukların kontrolleri 
nt kabul ettiklerini bir ıe· 
netle alakalı dairelere taah
h6t edeceklerdir. 

Sınıfta kalan, dertlerle ali· 
kadar olmayıpta mektebe 
devam eder aıbı görün~n tale
beye döviz m(ilaadeıl veril 
mlyecektlr. Bir tahııl müd
deti d6rt yıl olarak kabul 
edilecek, bundan fazla kalan 
talebenlo de döviz mOıaa 

delert kesilecektir . Diğer 
taraftan çalıımıyan talebe 
lerln velilerine de müfetttıler 
tarafandan malamat verıle 

cekttr . 
-~-

iplik ihtiyacı 

artıyor. 
Deıvlet eanayl proğramın · 

da bulunan tplık fabrikala 
rından Malatya ve Erzurum 
fabrikaları henüz ikmal edl· 
llp faaliyete baılamamıı ol· 
doklarından memlekeUmlz · 
de günden güne inkltaf eden 
küçQk ıanat ve ev dokuma 
cıhiının artmaL.ta olan iplik 
ihtiyacını dahili lplık fabri-
kaları temin edemedlklerfn 
den hariçten tdhal edilen ip· 
lık miktarının artmakta ol
dufu ıdhalat ısta tlsttklerin 
den anlaıılmaktadır 

Malatya ve Erzurum fab 
rlkalarının çalıımaya baıla· 
malarana kadar hariçten ip 
Uk idbalını doğru bulmıyan 

İktııat Vekaleti, bu gOn me't'· 
cut fabrikalarının lmalltını 

artırmalı ıuretıyle hariçten ld· 
hal edilecek lplıklerio mem 
leketten temınlnl düıünmüt · 
t6r . Bu makıatla pamuk ı p · 

ilk imal eden fabrlkat6rlerl 
Vekalete davet ederek onlar· 
la yaptığı temat netlcetlnde 
bu arzusunun temini kabil 
oldufunu görmüıtür. 

Bundao böyle yerli pamuk 
iplik fabrikalara lkuaat Ve 
kileunden aldıkları direktif 
mucibince imalatlarını aza
mi ıurette ço~altacaktır . Pa 
muk iplik fabrikalarının ima· 
latındakl bu çoğalma .p i yaıa 
lhtıycım tatmin etmediği 

lakdırde, devlet fabraka ları · 

nın , muvakkaten , hariçten 
memlekete kolaylıkla .relen 
bazı dokumaların imalitını 

bırakmak ıuretıle ptyauoıo 
ihtiyacını karııhyecak nlı 

bette iplik imal edecelderl 
haber verilmektedir. 

Gerek huıuıi ve gerek 
devlet f~brtkaları İktisat Ve · 
kalettolo arzusuna uyııuo ıe 
kilde çoğaltacakları imalat 
larından btr kısmını ıımdtlık 
stok etmekle mükellef ol 
duklarından eller inde dalma 
f ı at ııp~külaıyonlara mani 
olacak mıktarda her numa · 
radao lp lık stoku bulundu 
racal<lardır. Bu yeni hadler 
dahilinde ipltk imalatınan 

İkU1at V ~ kaletl ta rafından 
11kı bir kontorula tabi tutu· 
lacaiı da anlatılmaktadır. 

meti. 
Meccani leyli talebe · 

ntn mecburi hizmetlerine da 
lr olan kanuna ek llyiha 
maarif encGmenfnden çıka· 
rak ruznameye alındı. En· 
cümen layiha üzerinde bazı 
deitııkltkler yapmııhr La
ylhanı~ encOmende aldıiı 

ıon ıekle ıöre rumi orta 
okullar •e llıelerde parHız 

yatıla olarak tahıllde bulu· 
naoların ıon 11nıf talebeleri 
aruında liyakat ve kabili · 
yetlerine Vekaletin ihtiyacı· 
na göre yüzde yetmtı beti 
ıeçmemek ıartly le eeçllecek 
olanlar KOltOr Bakanlıfının 

g&ltereceğl yükıek tahıtl 

mQe11eıelerlnden birine pa · 
ruız yatalı olarak ıtrmeie 

mecburdurlar . Bu ıtbıler 61· 
retmen olarak yettılnce dev 
let okullarında meccani leyli 
olarak tahıilde bulunduklara 
müddetin bir buçuk mlılt 

kadar KOltür Ba~aolıfı em 
rinde çalııacaklardır . Bu 
mecburiyet J 938 1939 ders 
yılı ile bundan ıonra aele 
cek yıllar içinde 915 numa· 
ralı kanun mucibince orta · 
okullarla llıelere paraıız ya· 
tala olarak alınacaklar için 
dır. Bu kanunun neırt tari · 
h•nde ortamektep ve lııeler 
deki par&1ız yatah talebe 
1938 - 1939 den yılı baıına 
kedar vaziyet lerini tayine 
mecburdurlar . 

Viliyet kadrolınnda daği
şitli~ yapılması için bir ~ı

nun projesi hızulın~ı. 
Dahiliye Vek&letlnce ha · 

zırlanın vtliyetler kadro 
sunda bazı değıııkltkler ya 
pılmuı hakkındaki kanun 
projul, encOmeolerden ıe 
çerek Kamutay ruzname· 
ılne alınrnııtır. 

Bntce encümeninin tebıt 

ettiği kadro cedvelıne ıöre 

150 lira maaı alan 8 birin· 
d smıf va IJ, 125 lira maaı 

alan 10 ikinci 11nıf YaU, 100 
lira maaı alan 25 üçOncü 
1101f valı . 90 lira maeı alan 
18 dördüncü 11nıf vali var · 
dır. 

Ankara ile lıtanbul vali 
mua vfnlerl 90, ıekiz vali 
muavini 80, beı val i mu11 · 
vlni 70, birinci sınıf idare 
heyetleri azaları 90, lktnct 
ıınıf 80, üçüncü ıınıf 70 
ltra maaı alacaklard ı r . lı · 
tanbul ve Ankara mektup
çular 70, ikinci 11nıf mek 
tupçular 55, üçüncü ıımf mek 
tupçular 45, dördünc6 11mf 
mektupçular tO lira alacak· 
lardır 

Sayııı iki olan birinci ıınıf 
nüfus müdürleri 55, dört ta · 
ne olan ikinci ımıf n6fuı 

müdQrlerl 45, QçOncü 11nıf 

nüfuı müdürleri 40, dördün 
cü 11n ıf nüfuı müd\irlerl 35, 
beılncıler 30 lira alacaklar · 
dır . 

Bu proje ile Dahiliye Ve · 
kaleti memurlarrnın kadro 
ve bütce iml<aolau nlıbetın 
de maat yükıekliklerl temin 
edilmıı bulunmaktadır. 



Sabitli bir arkıdaı; deni 
zln, bir kadın flbi dalgalı 

olduiunu ileri ıOrdü. Bu 
beylik benzeUıl o da tekrar· 
lamaktan kendini alamadı, 

Guya o arada batan gü 
neı, doian ay b•ıka bir 
dnnyanın malı lmlt gibi öy 
le bir tuvlr yaph ki, görml· 
yenler için imrenilecek bir 
ıey oldu. 

Gdya orada kapOre köpü 
re relen dalıalar bazan dik 
bir kayaya çarpar ve boı 

bir ümit ııbı ıerlye dökü 
IGrmüı. Daha evvel bütün 
haımeUle denizi kaplıyan 
bu dalgalar açıkta rastladık 
ları zavallı bir kayıfı evve· 
ll a1yuka, ıonra ıayyaya 
dnınrorlermlı, dah• bilmem 
neler, neler ..•. 

Diler btr arkadaı gözle 
rint ufukta bir yere taka 
rak derin bir nefes aldı: 

- Ah, dedi ve devam el· 
ll: 

- O akıam, hayatımda hiç 
unut.amıy•c•lım bir akıam!. 
Samıun •çıklarında idik: 
deniz bayıın uyuyordu, 
çifte kiireklt kayıfımız ne· 
ıe ile dolu idi . Kürekler 
onun çıplak vücudunu öper· 
lren o hafif, genç kız ur· 
pertllerl gtçlrlyor, gitgide bu 
Grpemeler çoialarek aahile 
çarpıyor ve ıecenln •~11tzlt· 

ilnt bir hııırtı kaplıyordu 
Şu!... ~ırf . 
O akıam. bir ilemdi O 

akıam, bir rüya idi Fakat 
hakiki btr rüya. 

Bayan ( . . ) de vardı Dü 
ıen gölü &ğuıunda aalclıyan 

bu yerde gezmek, yıldızlara 
ıeyabattan daha tatla ve 
daha zevkli adı . Çünkü; biz. 
onları elimizle tutabtlıyor· 

duk. Hatta .. Ay" ı tutup ba . 
yana uzattım. Fakat onun 
kahkahaaı bent, denizi ve 
ıeceyl deldi Azizim; deniz 
dalaıaaı. kadının kabkahaaı 
öınürdür ömür! .. 

O akıam, bir d6ğüne de 
davetlt ldtk . Döndük, "o,. 
kollarım aruında döndü" 1 .. 

.. ··. Döndiild . . 

Bu konuıma btz•m diyarın 
•ayılı daflarından Haçfttla 
Reçlyordu. ÇOnkü önümüzde 
•abahm mor ılıl, Klraz, Elek 
•e Balli dajları arkuına 
alarak Kastamonu ovasın~ 
bir deniz göklüğü gibl dol 
durmuıtu. Bu hal arkadaıla 
rın lcımine denizi, kimine 
daf1aran yalnızlliım . kimine 
de ölO hatıraları can1 andır 
IDlfh . 

Sepetcloilu diyarı diye 
anılan bu yerde denizin med 
hı onu coıturmuı olacak k •; 
Poyrazın kamçıılle ye,ll baı. 
lı daflar lnlemeğe baıladı 

Bır arkadaı tıaret p11rma 
iını diferlertnden ayararak 
kolunu uzattı. 

- Bakın ıoaaya' · . Dağ !an 
delemtyen ıoıa lzgaza bir 
••kiilap g ı bl aarılmıı; ne gü 
zel deill mı? ... 

Arkadaı veteriner ol 
dufundan mealejınln ıem· 
bolOınü her yerde görmek 
lıtıyor . Demir raylar yine 

bu dafları bozmadan onla
rın kalbtndeo g~çerek Kara· 
denizi, Akdenlze baflıya· 
talctar dedim. O ıadece gü· 

lüverdl. 
Sabıllı arkadaı: içimde 

bir ıevtnç var; coımak, ba 
ğırmak istiyorum dedi 

- Evet, fen adamları her 
on metrede bir mtltmetre 
deiiıen hava tazyıkı insanlar· 
da birdenbire defltıkltk ya· 
par, çOnkil yükseklerde ok 
ııjen azalar, doby11ile vOcu 
d~n okıljene olan lhUyacını 
tamamlamak için kırmızı 

küreler çoğalır, derler. Bun 
dan olıa gerek. 

Bır akıamın hatıraalle ya 
nan arkadaı: 

- lnaan yükıeldlkçe üze · 
rlnden tazyrk azalır, dola · 
yiılle içi rahatlanırmıf. 

Bulundufumuz yer, deniz 
den lkl bin metre yüluekte 
olmaaına rağmen içimde 
okadar 11lunh var ki, tarif 
edemiyorum. 

- lnaan aade Tabartn bar· 
dakl yeıll ıözlü bayanlarla 
değil, buradaki zümrüt çam 
larla da danı etmesini bil · 
melt ki içi düzülebllafn . de
dim. 

- lklılnl bir idare ede
bilmek her kavalyenin har 
cı dejtldlr, diye baıka bir 
arkadaı ıöze kanıta 

Evvelki devam elti: 
- Fakat azizim orada 

bir ıoıyete kanunu vardır. 
Riayet etmeğe mecbur ol· 
duğumuz bır kanun kl; lnHn 
gilndüzün yorgunluklarını 
gecel-erl böyle b•r eğlence 
ile seçlrmezıe hayat neye 
yarar Rtca ederim, dağ ha 
tındakı hayattan ne zevl.. 
alıyouunuz? Hem dilnyaya 
ne için ıeldık? .. 

Dünyaya yaıamak için! 

Evet, dünyaya yaıamak 

için geldık. Ben ne zaman 
J 1 1ıaza çıkıam sahilli arka· 
dat gıbi hakikaten içimde 
bir ıe•ınç Ye bir coımak 

hini duyuyorum Bil · 
mem kanımdaki kırmı 1 

zı kürelerin çoğalmuından . ' 
bilmem bu dağların yükıek
ltjınden . Fakat, akıan.cı ar 
kadaıın dedlil gibi, bu yük· 
aekltkte tazyıkın azalıp azal· 
madığını bilmiyorum. Belki 
azalıyor. lluna mukabıl ıç 

tazyık çoğalıyor . Kanım 
damarlarıma aığmıyor. pat· 
lıyacak gibi içten dııa bir 
tazyık yapıyor 

Düıünüyorum , acıtba Uıu
daj, Erclya9, Bu'gar dağla

rına çıkıam yine böyle mi 

olurum? .. 
Hele Altaylara, Urallara, 

Altın dağlarına ve btlhııua 
dağlar n dağı Tanrıya çıkııam 
bilmem nuıl olurdum, dıye 
düıünüyorum!. 

flhmet Boze/Iİ 

Mal~om Kampell yeni bir 
rekor · için ~azulamyor. 
Mubtelıf ıürat rekorlarını 

kırmakla töhret kazanmıı 

olan İngıllz Malkom Kampel, 
denizde yenı bır rekor teılı 

etmek makıadile b1r motör 
hazırlamafa baılamııtır 

Malkom Kampel, yeni mo 
törile aaatte ıkt yüz yirmi dört 
kılometre meıafe katedebt · 
leceğlnt raklplerıne bildirmlf 
tir Halbuki buna, kımse 
ıhtımal v~rmlyor . A~aba 

Malkom Kampel muvdfıık 

olabilecek mı? 

Hukuk Sütunu: 
" ,. 

HUKUKi BAHiSLER .. 
Hile 

YAZ\ N: 
Auukul Kusım Sanı{ J>aylı 

- 66 -
Hataen e•lenmtı olan bir 

kımıenln bu baptaki nikahın 
iptalini iallyebtleceğlnl gör 
müıtük. Şımdl de hı le ıle va · 
ki bir akdin keza feahl yl 
oe karı ve kocadan biri ta
rafından talep olunabllece· 
tını görecejiz 

117 net madde aıaiıdakl 
hallerde kerı ve kocadan biri 
evlenmenin fethini da va ede 
bilir: 

1 - Kara •eya koca dlğe 
rlntn namuı ve hayılyeU 

hakkında ıerek bizzat onun 
tarafından. gerek onun ma· 
liimah ile üçüncü bir ıahıa 
tarafından ıtf al edilerek 
akde razı olmuı lıe, 

2 ·- Davacının veya 
neılioln 11hhatı için vahim 
bir tehlike arzeden bir haa· 
talık kendlılnden ıtzlenmlt 
iıe ... 

Bundan e•velki 116 ncı 
madde iğfal ııbi bir hal 
vukubulmakaazın ıırf ıehlv 
ve hataya düıerek vaki ol · 
an evlenmeden münbahıa td• 
lıbu l 17 net madde lıe il 
fal ve bile ile yapılan ev 
len mel erden bahıedı yor. 
Bunların her tklıl de niıbi 
butliodan olmakla nıkahın 
f eıhl talebi ancak karı ve 
kocaya alt olup müddelu 
mumi veya alakadar tara· 
f ından talep edılemez 

lkt fıkrayı ihtiva eden bu 
maddenin birinci fıkrası ka· 
rı ve kocadan blrı namuı 
ve hayıiyetl hakkmda clığe· 

rint bizzat vtya malümatı 
tahtında btlvıuıta ikna ve 
iğfal etmek ıuretı ıle evlen 
menin vukuu tah~kkuk et 
tığl takdirde iğfal ile alda· 
talan taraf evlenmenin feı 
hınt dava edebilir. Bu bap 
takt dava hakkı az yukarı· 
da arzettığlm gibi, zevç ve 
zevceye mnnhlllır ve hatta 
onların yeddı ıhtiy~rında bu 
lunmakla beraber lıterlerıe 
dava tkameıl ile evlenmenin 
f eıhlnl talep, lıterlerat- ıü · 
kfttla evlıltğl idame ettlrebl 
lir ler 

Kanunun kaadetliğl namus 
ve haııyet tabirleri üzerinde 
biraz tevakkuf elmemizl 
f ,,&delt addederim: 

Karı ve kocad•n biri 
evlt"nmtzden evvel umulY 
hane, kumıuhane ıı 

letml~ veya hırsızlık, do 
ltrndırıcıhk gibi f ıilleı le mah 
küm ve mahpu5 olarak na
mus ve hayııyetln!n ınünıe 
l ı p olduğuna evlenmeden 
sonra muttali olan taraf ev· 
lenmeoin feıhlni bt,yebllır 

Burada nazarıdıkkate ala 
cağımız bır nokta var ki o 
da bu hal davacı olan taraf 
tan gızlenmlt ve bu ıu 
retle btzut ığf al et mit 

veya baıka hır ıahaa iğfal 
ettlrm · ı bolunma11 ve ev 
lenmeden evvel muttalt ol 
muf olaaydı evl..mmeğe mu 
vafakat etmıyeceğl velhaaal 
bu baptaki • hıle ve ahvalt 
muayyebenln kati hulunına 
ıı ıeralti uulyedtDdlr Bu 
ciheti lsbat davacıya dütf"r . 

lklncl hkradaki l davacının 
veya neıllnln sıhhatı için 
vahim bir tehlı~e arzedt!n 
bir hutalık kendtıtndcn g iz 

1 e n 111 1 ı ise ) i ı bu 
ikinci f ık r ıı k e ı r e l 1 e 
vaki olan hallerdeodlr. Fa . 

kat burad" OdZ&rıdıkkate 

alacatımız en mühim nokta 
hastalığın davacı ve ya nea 
lloın ııhhatı için vahim bir 
tehlıke r.rzetmiı ol maaı aa 
nlyen bu hutalık evlenmez 
den evvel müddeaaleyh olan 
tarafta mevcut olup dava 
cıdan bizzat veya bılvaaıh 
gizlenmlt ve davacı bu ıu · 

retle aldatılmıı olmaaının 
ıubutu icap eder Tehlıkeye 
gelince, haatahiın muhakkak 
ılrayet etmiı olmaıı ıart 
de(ııldir Ancak ılrayetln 

muhtemel bulunma11 lazım 
dır . Bu cıhet de haatahğın 
mütehaaım bulunan tabtp ra· 
poru tle tahakkuk eder. 
Maddeı kanunlyede vahim 
tehlike arzeden hastalığın 
nelerden ibaret olduğun• 
dair bir kayıt ve tıaret mev 
cut dağtlıe de davacı veya 
nealının 11hhatı üzerinde va 
hlm tehlike arzeden haatalık 
verem, ftrengı, aari, cüzzam 
gibi haıtalıklar olsa gerek-
tır. Bunlardan blrlıi zevç 
veya 2 evcede evlenmezden 
evvel mevcut olduiu ve dt 
ğer taraftan bu haatalık kaa · 
den uklanılmıı bulunduğu 
tahakkuk ettiği trıkdırde ha-
kim aralarındaki evliliğin 
feılh ve iptaline hüküm f'!der. 
Evlilıfln feıhl davasında ıa · 
lihlyet ve uıulü muhakeme 
boıanmadakl bukümlere ti 
bıdlr. (Maddf'! 128) 

- SONU VAR -

Kuı zorla öptüğün~en 6 
ay hapse ma~~Om olan 

seyyar manıfaturıcı! 
Zorla bir kadını öpmek, 

İoııllz kanunlanna göre ya 
aaktır. 

Erik Ceymlı adında ıe1· 
yar bir aatıcı , ıon zaman 
larda m\halte araaında ge 
zerken, btr eve glrmıı ve 
manifatura aatmak bahane 
ıile, ukiden ıevdıği bir ka 
dma benzettığı nl ileri ıüre· 
rek zorla hı r kızı ôpmüttiir 

Erık Ceymiı, derhal mah 
kemeye verilmtı ve uzun 
zam8n ıüreo davadan ıonra 
kızı ıutnlyetle öpmüı oldu· 
ğu tebeyyün ~dere&-, 6 ay 
hapıe mahkftm olmuıtur. 

Kaı tviziı üzerine yazılan 
meşhur roman. 

Amerikanın methur ro 
m1tncılarınd an Erneıt Hcn-
vıl, son zamanla rda biraz 
lıtlrahat e-hin diy~. Nevyork 
tan uzakl8ımıı ve sahllha 
nes ı ne çe kılm • ıtır . 

Mf"ohur romancı, sahılha 
nıu:n de b •ç yazı ile uğra ı· 

mamağa azmetnılf, f ak ıı t 
üçüncü gün, deniz kenarın 
da balık avlıuken an11z ın 
bir mevzu bul muı, yanında 

ynı kağıdı getirmediğinden, 
kartvlz ·t !er Üzt>r lne romllnı 

nı v11zmeğ 11 karar verm 'ıtlr 

Romancı, bu karar üzerine 
derhal faaliyete geç mit ve 
altmıı adet kartviziti feda 
ederek, eıtantan bir roman 

yazmııtır Bu roman bilh ıu 
ıa bu yüz.:l~n çok rağbet 

kazanmıı ve binlerce nüı· 

hıuı hbe.Jelip 81\lıta çıkarıl· 

dıktan bırkaç gün ıonrn tft· 

mamen tatılmııtır. 

lngiltere Havacıhk aEn 
Kuvve i O mak lstıyor. 
Ha zıı lan an pi o ü r ama nazaraiii ng i iter e üç sene zar lında 

hava tuvvetlarini e~emmiyetli suretle artıracak. 
K ı od Veyve Lııvallf' Lon 

dradan Pari Suara yazıyor: 

"Sekiz gündenberl ilin 
edı l mekte olan hava ıllih 

Janmaaı hakkındaki müza 
kere Avam Kamaruında ya 

rın bftflıyacaktır . B Çem -
berlaynın ııhhi vaziyetınln 

bu müzakerenin tehirini icap 
ettlrmlyeceğt umuluyor. Ye· 

nl hava bakanı B Kingıley 
Vud da müzakerelerde ha 

zır bulunacakhr B. Çember. 
layn, 1 :.ı 35 den bul aıkeri 

havacılık aahaaında yapılmıı 

olan ıılerl tafatlattyle izah 

edecek ve bugün tahakkuk 
aafhuıoda olan muazzam 

ıllih proğramını anlatacak· 
tır. Bu proğram, üç aene 

ıonra , lnglltereyl askeri bava· 
cıhk itibariyle, dünyanın en 
kuvvetli devl~tt yapacaktır. 

1935 de, İngıllz hüklime· 
tt, hava ııl&bları huıuıunda
kl zaafının memleket için 
ne büyük bir tehlıke teıkıl 

etlf ilnl birden bire anladı. 

Bir kaç ay içinde, hava ba 
kanlığı teknısyenlerl fabrıka 

lar tarafından verilen plan 
lardan bır kaçma kabul et· 
ttler. O zaman bu te klaflerln 
nazari kıymetlerine iıtload 

ederek, prototiplerin tf'crü 

beıt ufhaıından geçilmeden, 
cüretkar blr hareketle, bir 

• 
ıürü yeni tayereler 11mar· 
ladılar 

Parllmenlonun karara mu 
clblnce bunlardan 1500 ta · 

neıl, tamamtyle yen tlertlrll
miı lnglliz hava kuvvetleri · 
nln ön nfına teıkıl edecekti. 

1937 de bu rakam 1750 
ye çıkarıldı Ve ıon günler

de, lnıılız ordusunun 2500 

muharebe tayareılne ihtiyacı 
olduğu ıöylenmeğe baıladı. 

Deniz aım ü lkelerin müda: 
faaaı için gözetilen 450 tay. 

1are ile, donanmaya bağlı 

450 denlz tayareıt bu ra · 

kamlarm dııında kalır. 

Son zamanlarda bazı lı· 
tlzahlara verdiği cevapta B. 
Çemberlayn, mevcud tayare 
filolarından ekıerlainin nizami 
miktarda yeni tipten taya· 
relerle teçhiz edılmıı oldu· 
funu teyld etmtıtlr . Böyle 
olduğu halde endlıeler ne
den dağılmamııtır, sualler 
ve tenkldler neden yağmak· 

ta devam ediyor ve nihayet 
neden lngılız hüldımetı, bir· 
leıtk devletlerle Kanadaya, 
bu memleketlerd~n elde 
edebıleceğl harp tayarelerl· 

(Lütfen aayfayı çevlrlnız) 

llk tedrisat müf ett,şleri umumi 
muvazeneye geciyorlar .. . , 

Vılayet hususi idarele 
rlnden maaı almakta olan 
ılk tedrlaat müf ettıılerlnfn 
umumi muvazeneye alınma 
!arma dair kanun layıha11 
encümenlerden geçerek ruz. 
nameye alındı. Laylhaya 
merbut bir cetvele göre bu 
müfetuılerio on beıt yetmlı 

lira, otuzu elli bet lıra, elllıt 
kırk bet lira, ıekıent kırk 

lira, dokaanı otuz bet lira, 
yüz ylrmıal otuz lıra asli 

maaı alacaklardır. Bu ka · 
nun meriyete gırdikten ıon · 

ra tlk tedrlaat müfettlılığloe 
tayin edılecek onlanlann Gazi 
Ter biye Eoıtıtüıüodeo veya 
ebnebl memleketlerdeki mü 
maııl mekteplerden mezun 
o l maları ıart olacaktır . 

ilk tedrıut müfettııleri 
evve ' a ıtajıyer olarak taylo 
edıleceklerdlr . Stajlarını mu 
vaff akiyetle yapmıı olanlar 
doğrudiln doğruya müfettıı 

li ğe geçlrıleceklerdir . Staj 
sonunda muvaffak olamayan 
veya müfettıılıkte kalma 
1 " r ı Vekale tçe uygun 
görül nıiyen müfettiı!e r men . 
ı eler lne göre la yln oluaabi· 
ceklerl okulların öğretm~n 

lıklerine mukteıep muılarile 
naklolunacaklardır. Müsbet 
meıal lerl Vekalet müfetttıle 
rlnln veya maarlf müdürle 
rinln raporlarıyle aabll olan · 
lar barem kanunundakı eıas · 

lara göre terfi ettirilecekler
dir Halen müıtahdem olan 
ilk tedrisat müfettıılerlnden 
bu kanun mucibince umumi 
muvazeneye ahoacaklarla 
bu kanunun merly~tlnden ev· 
vel tik ted risat müfetti~lığl 

yapmıı o'upta. müfetttıllk 

ten ayrılarak ecnebi mem 
leketlere tahatle ııtmlt ve 

tahıi1tnl bltlrmtı olanlardan 
tekrar tik tedrlaal m6fettlt • 
fiğine tayin edılenlerlo yani 
tekaüt kanununun neırlnden 
ıonra huıuai idarelerde ge · 
çen hizmet müddetleri teka · 
ütlüklerinde aayılacaktır . 

Ôğretmenltğe nakledilen 
müfettiılerln müf etttıllkte 
geçen hizmetleri de huıuıl 

idarelerce tekaOıtlüklerlnde 
aayılacaktır. Bu kanun ay 
sonunda merlyete konacak ve 
bu tarıhte müatabdem olan 
ilk tedrlaat müfettıılerlnden 
maaıları otuz liradan fazla 
olanlar da halen almakta 
oldukları maaı derecelerinin 
birer derece yükıeğlne çıka· 
rılacaklardır. 

Burnu uzun otan ka~mlann 
meziyeti. 

Londradakl büyük müeı· 
ıeıelerdeo biri , geçen ay bir 
daktilo aradığını ılao etmlı· 
Ur. Bu ilan üzerine mukte
dir ve bütün evsafı haiz 
birçok kız l ar müracaat etmlı, 
fak at bunların hiçbiri kabul 
edtlmemlıtlr. Müeueıenln 

ilanı, gazetelerde çıkmakta 
devam edince, bu müetseıe· 
nlo, na11l bir daktilo lıtedt -
ğl keyftyetl, merakı mucip 
olmuıtur. Meier müe11eıenln 
aradığı ve nihayet haftalar· 
dan ıonra bulabtldığı, uzun 

burunlu bir kızmıı · 
Londra gazetecileri; bur

nu uzun kızdao ne bekledi 
ğlnl, merak ederek müe11e
ıe aahlbinden sormuılar ve 
ıu cevabı almı~lardır: 

- Burnu uıun olan ka 
~dın1ar, harlkülide dikkatli ve 

( çalııkan olur! .. 
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nln miktarını ööreomek üze 
re heyetler göndermek lüzu 
munu bt11etml1Ur. 

ÇQnkü, pllo mucibince 
11marlanmıı olan tayareler 
den ancak yüzde 20 ıl ha 
va kuv•etlerlne tealim edil 
mittir. Hizmetteki dıferlerl 

en az dört ıenedenbefi kul· 
lanılmakta olan alelade tip· 
ten tayarelerdır . 

Demek ki bır aectkme 
vardır . Sebepleri ıunlardır": 

l) Tatmin edıcl netıcelere 
varancıya kadar, ekıperlerln 
talebi üzerine, tamamlyle 
yeni plinlar dairesinde ıa· 

marlanmıı olan prototipler 
üzerinde, hazan 2000 t: ka· 
dar tadllit yapmak icap et 
mııtır. 

2) Senede 60 tayare imal 
edecek ıekllde clhazlanmıı 
olan fabrikaları ıenede 300 
tayare yapacak hale ıetlr· 
mek icap etmlttlr. Bunun 
için, llzım ıelen makineleri 
ve clhazla11 yeniden kurmak 
ve yeni mlteha1111 lfçller ha 
sarlamak icap etmı1t1r. 

3) Nıhayet IOzumu kadar 
ham madde ve balba11a du
ralumln bulmak kolay ol · 
mamııtır 

lnglllz hava kuvvetlerlnln 
lmkln nlıbettnde doiru bir 
ıekılde, buınnka •azlyetle· 
rtnl ve muayyen zaman ıon· 
ra alacalı genltliil öiren 
mele çalııtık. Bu anket pek 
de kolay olmadı . Harp ba 
kanhjı bu buıuıtı çok ke · 
tum davranmaktadır . 

BuıOnkG vaziyette, İngi
liz hava kuvvetlerinde filo 
ların ıon model tayarelere 
ıahlp oluıu ıöyle llullıa edl · 
lebılır 

1 - Aiar bombardıman 
tayarelerl - "Hendley Peye 

· Harrov. çift motörlü, takrl · 
bl ıefer ıOraU 275 kUomet· 
re. ~abıt bir nlıbet dahilin . 
de tmal edilebilen yeıine 
tayarelerdtr 

2 - Hafif bombardıman 
tayarelerl - 100 den fazla 
'"-Blenbaym,,, dnnyanın bu 
neviden tayarelerlnln en ıü 
ratllıldlr. Sefer hızı aaatte 
424 kilometredir. Birkaç 
tek motörlü '"V.,leıley,.; da· 
ha ya\<af, fakat pek gentı 

bir akılyon aahaaına ıahtp 
tirler. Seferi ı6ratl 390 ki 
lometre olan '"Fayrl Beti,. 
lerden küçük bir mtkdar. 

3 - Avcı tayarelerl -
" Ha•ker Harrlkea,, tipi, 650 
kilometrelik f attaatik bir va
aatl ile Londra Edlmburı 

yolunu 4 .> dakikada almıı 

tır. Filolarda mahdut bir 
miktarda görQnmeye baıla

mııtır. Kanatların hücum 
bordaıına 1erleıt1rllml1 elek· 
trlkle mQcehhez altı mitral· 
16zG vardar. 

4 - Keııf tayarelerl --
.. Ano Anıon,, lar iki ıene

denberl hlzmettedlr ve in· 
ııliz bava kuvvetlerinde bun 
lardan bOyQk bir miktarda 
vardar. Hattl Kanada ve 
A-.uıtunlyaoın hava ordula
rı ela hunlarla clhazlanmıı · 
tır. Bununla beraber bunların 
tnıaaı da yani proirama da 
hlldır . 

lht11acı lıter J 750 lıter 
2500 tayare olıun, logtllz 
haYa kavvetlerl, yeni mOı· 

klllt çıkmana 1939 ıoııunda 
icabı karar yeni tayar~ye 

'aahlp olacaktır. 
Saydıiımız tiplere o za 

maa ıunlar da eklenecekt lr: 
1) Alır ltombardımaa ta · 

yarelerl - "Armıtrong Vıt· 
vort V ıt l ey., , iki · motörlu 
dür, - "l lenley Peye,, ler 
den biraz daha yavaı ol 
makta beraber pek fazla 
miktarda bomba taııyacak 

ıurette teçhiz edllmittlr. 

2) - Hafıf bombardıman 

tayarelerl - "Vıkeu Ve· 
ltogton,, lar çift motörlüdür, 
"V ealey,, ler lo ağa beylıldlr. 
ltalyanlann Savoya Mar 
kettilerlne cenp teıkıl eden 
bu tayareler 12 bio ktlomet 
relik bir uçuf aahaaına sa
hiptir, vaiatl ıüratl 285 kilo 
metredir. 

3 - Avcı l ayarelerl ·" Super 
Marln Splt-Fayr. Azami eü 
ratl 576 kilometre v .. ıeferi 

520 kilometredir . Dıter ta 
raftan "Havker,. in tezgah 
ta yent bir av tayareal ol· 
dutu . ve bu ta yarenin çok 
daha y(ikıek va11flara matlk 
oldufu ı6yleniyoraa da ka
rakterhtıklerl henüz btllnmt. 
yor. 

lnılltz bnkumett, ıon ma 
1t takdirlerinde. muazzam 
ha va antrepoları toıaıı için 
altı mtlyon ıterllnhk bir bOd 
ce tahıta etmtıttr . Bu anter · 
polar neye yarıyacaktır? Ta 
yare lmalltı 1939 ıonunda 
duracak defıldır. Fabrikalar 
aynı ıüratle tayareler imal 
etmekte devam edecekler 
ve hizmet balındeki tayare 
lerln üç · mlıll bir yedek vü 
cude ıetlreceklerdlr Bu ta· 
yareler parça halinde anter 
polara yerleıtırılecek. harp 
halinde, bu parçalar bir kaç 
gün içinde monte edilerek 
7500 kadar tayare lnglllz 
hava kuvvetlerinin emrine 
amadade olacaktır. 

Diler taraftan, hü"umet, 
lıUhıal ıftra tini artırmak 

için "yardımcı f abrlka1ar,. 
yaratmııhr Bunlar umumi 
yetle otomobil karoserlıt ve 
motör yapan imalathaneler 
dir. 

Böylece, lngtllz hava kuv 
vetlerl, her ıeoe artmaktan 
ıert durmıyacaktır iki ıene 
ıonra, lnglltere, A vrupada 
eıi olmayan bir kuYvete H 

hlp olacaktır . 

~·······4!_··············~ 
: TURKDILI ! ! Pazarteıinden baıka her : 
ı ınn çıkar. Slyaıal gazete •• İ 
: Yılhfı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıiı:400 • : 
• s 3 • • ay111: • • • • : Günü ıeçmlt ıayılar 25 : 
• k • • uruıtur. • 
: ADRES: : 
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~ M a n· y a s K o ş u i 1 MÜ H 1MD1 R! 
ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. ~ Panayırı il 

~ Manyas lelediya riyasetinden: ~ı ı :.~'~:: ::: 
" Her yıl 3 haziranda açılmakta olan Manyaa pa y ~ de rahat 
" nayın bu ıene de kaza merkezinde aynı günde açı · " ' it omur ge· 
~ lacaktır. Bu panayırda her nevi ~,,a ve.alre ve cln1 )\ ~ çtrmek lı· 
~ hayvanat alınıp ıatalmakta ve yıllardanberl töhretl ~ı I termlılnlz? 
\( olan ManyAI Koıu Panayırına alıcı ve ıatıcılar1n itti· V ~ Beldedlğt · 
\( raklerl tavılye oluuur. ~ı " ntz mevıfm 
\( 3 - 1 - 145 \( it. geldi.Mal· 
y ~ ~ zemenln 

2\2\~C,C~"~~~"~"""""~~"~"!CCC it ucuzluiunu 
ı faraat bilip 

Balıkesir Askerlik Şubesi ~ n•reunız 
it. olan 1 f e 

Başkanlığından: 1 baılama • 
Yedek ıubay ve aıketi memurları ıenede bir defa yok dan evvel 

lamaya tabidirler. Bu yoklama bir ay devam eder. 1 6 938 tlcaretha· 
çarıamba gGnünden baılıyarak 30 6 938 perıembe 1ı6nü ~ nemize uıı . 
akıamı bitecektir. Şubemiz mıntıkaaında ikamet eden bü· it rama nı z 
Uln yedek ıubay ve aakeri memurlar bu müddet içinde ı •ize mu· 
yoklamalarını yaptırmak mecburiyetindedirler. Şubemls hakkak 
mıntaka1ına ıellpte kaydını yaphrmamıı varaa hemen kir temin 
ıelıp kayıtlarını yaptırmaları; mOracaat etmiyenlerfn 1076 edecektir . 

1 
1 
1 
1 

numaralı kanunun maddelerine gare cezalandmlacakları Bu. tecrObe ile ablttlr. 
ilin olunur Her clnı demir, çimento, cam, çl•I, hırdavat ve » 

bılOmum malzemel lnıalyeyl gayet ehven fıatla Hl- ~ 
Balılıesir Evkaf maktayız. Bir kere deneyiniz. 1 

Her renk yağlı ve badana boyalarlle boya yatları 
Müdür/üğiJ.nden: ve malzemeıl de bulunur. ı 

1, 4, 6 , 9, 1 O, 12, J 6, 17. f 8, 19, 20, 20 • 1, 22, 28. K6ylü ve rençber1erlmlz için pulluk ve her türlü 1 
29, 29. 31, 51, 53, 62, 62. 63, 76, 90. 90 . J, 92, 97, t 05, 1 dbzen de mağazamızda ucuz bir fıatla ıatılmaktadır . 
186, 187, 189. 190, 195, 198. 199, 4, numarah 35 parça alfa· ~ Maaa, kollu teraziler, kantar, htrf', ktlo ve metre 
rat l 6 938 tarihinden illbaren bir ıenelik icara verilmek it. gibi ö'ça ve tarh d6zenlerlnlo pazarı da maiazamız · 
üzere artırmaya konulmuıtur. lhalHl 31 ·5 -938 sala günü dır . ~ 
aaat 15 de yapılacaktır. lıtekll olanların teminat akçaalle Tütün fidan ve tarlalartle, meyva ajaçları •e her ~ 
vakıflar ldarealode müteıekkll komlıyona mlracaatları ilan türlü hububat tarlalar1nda kullanılan ve randımanı 1 
olunur. f - 3 - 152 arttıran '"KiMYEVi RUS GÜBRELERİ., nl ılz de tec· 

B l k T S / rübe ediniz, memnun kalacaluınız. 
a ı esir ı apu ici 1 

Muhafızlığından: Sararlar Başrnda llasan CumalwJullar• 

1 Vıliyeu: Mevku: CJnıı: Hududu: ~ Mehmet, lsmail, Abdullah 
Balıkeılr Onharmanı nam Bağ Uoiuıu K a va ı it_ 

Kara tepe Mehmet oiullar1 ~~~:~~~~~~~~~~~ 
Hakkı ve Halil, ba ,•'l 'l 'l 'l 'l 'l f. 'l 'l 'l f. 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l 'l--'l 'l:l• 
t111 ayak yolu. poy ı~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
razı araba yolu, l~ ,.. 
kıbleal k11meo Ah· I* K apita_I: 100,000,()()0 Türk Lirası = 
::~m:~ •e;:;:;,:; I= Yurd içinde 261 Şube Ve lljans : 
den oilu Mehmet "" Dünyanın Her Tarafında Muhabirler .,. 
Ali . ı: Her tGrlii zirai ikrazlar diğer bilcümle banka mu· 'f1* 

Hudut •e bulunduiu yer yukarıda yazıh bajın Hhlbl '..,w amelerl b6yük ıube1erlnde kiralık kaaalar . . = 
Göçük lbrahlnı oflu karm Haflzenin 323 aeneıtode ölOmi 1--' ihbarsız taaarruf ve kumbara heaaplarında ikra· -. 
le ev1ltlan Emine ve Hafize ve Habibe ve Ayteye kahp ı~ mlyeler. /* 
bunlar da ana(ar1nın ölümünü müteakip aralarında uzlaıa· 1IJ. F* 
rak bunlardan Hanife ve Habibe ve Ayte bu bağdaki btı '--' ll<ramlye: Miklari: /kramlyeııirı Lulafl: 'f1* 
ıel ıayialarını kardeıleri mezbure Emlneye birer madeni 1-*' ADEDi LlRA LiRA 1* 
al tun llra mukabilinde ad iyen ve haricen ıatmıı olduk la- I-*' 1000 1000 1* 
rından bahlıle Emine namına teıcll edılmeıl lıtentldliln· 1~ 500 500 'f1* 
den tahkikat yapmak için 8 6 938 çarıamba gQn(i mahal ı --' 1 250 250 1* 
llne memur gönderilecektir. Bu yer hakkında bir hak td· 1--' JO 100 JOOO 1* 
dtaıında bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile tapu -*' 25 50 1250 pil 

• • : BALIKESiR TORKDILI : 
I ~ ,, ı:* 

ılcll rnubafızhiına veyahut mahalline gelecek keıtf me ı; 30 40 J 200 /. 
muruna müracaatları lüzumu ilan olunur. I~ 40 20 800 T* .......................... 

" l 08 6000 ,. 
V Bu /k.ramiyeltr lıer üç ayda bir olmak üzere se· P* 

:~ nede dört d~fa bu miktar uzerinden kura ile dağıtı ; 

Hududu: . " lacaktır. 'f1* 
Ayvahk Mal'Müdürlüğünden: 

Mevkii: Mahalleaı : Nevl: Kapı No: 
23 Ct'pbeıl ıaiı 2' ilk ke~lde 1 Eylıll 9.18 dedir. 1* 

Ayvahk Hayrettın 
Paıa Mahalleal 

Sahil boyu 
Caddesi 

Ç~ımell Celll zeytin 
yafa f abrlkuı yol, ıolu 21 · 1 •"iJ."iJ.J.J."iJ.'i"iJ."il-J."i-"i-J.J.J.J.l-J.J.l-• 

depo, arkaıı '"#~~~~~~~~~~~· i YERLİ ÇiNILEHİ 1 " ,, 
" 

Yağ deposu 

Mnıtemtlitı: 
Fabrika ve depo içindeki allt •e ede•at 
makine kazan veaalre 

Borç miktarı 

Lira K. 
13,675 00 

21 ı 
münazaalı ana, 
cepheal yol, 
Hfl 23 ıayılı 
fabrika , ıolu 

yol, arkaaı mü· 
nazaalı aua . 

1 - Yukarıda yazılı gayri menkul emval 20 5·938 tarihinden itibaren 20 ıün oıüd· 
detle temhk bedelinden olan borca mukabil tahııll emval kanununa tevfikan · ve 2490 
11yılı artırma ve eksiltme kanununa ve ıartnameılne aöre m6zt yedeye vazedtlmtı· 

Ur. lhalel evveltyeıl 10 6 9:18 tarıhlnde cuma günQ aaat IS de icra edtlecektlr. 
2 - Talıplerln Ayvalık Mtllt Eml&k ıdareatndekl ıartnameyl görerek yüzde 7 ,5 

peyle tarihi ihalede hazır bu1unmalan llln olunur. 
1 - 4 - 141 

1 
Yeni yapılan beton evlerde, apartmanların d6ıe· ı 

meıtnde kullandıfıoız yerli çtni lerlnln çiçekli ve doz 
beyaz k111mlarımn hH nevl ile hela ve muıluk tat ı 

~ ları ve beton knnkler, mozayıklar ıebrlmtzde Edre · 
it. mlt caddeıtnde Hocakuyuıunda e1kl tabakhanelerde 1 
~ yapılmaktadır. Satıı ehvendir, müıterllerlmlz bir de· ı 
it. fa lmalltbanemlze uirarlaraa her halde m~mnun ka 

ı hrlar. 
" Çtntcl ve mozayıkçı lzmlrll ~ 
it. Haaan Utta ~ 

·~~'IPt;l~~~~~~~~~I 
Sahlbt ve Baımubarrlrl: Balıkeılr Mebuıu 

Çıkarım Genel DtrektörQ: FUAT Bh.'AL 

Baıımyerı : VtliyetJDMatbaaıı - • Babh•lr 
= == 

H. KARAN 


