
-· İngiltere hariciyeNaz~rı 
Eden İstlf a Etti. 
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İ ·ı H · · N Hal evlerinin Açı l ı ş Vlldönümü 
ngı tere arıcıye azırı H a r a r e t 1 e K u t 1 an d 1. . 

• 
Eden istifa Etti. 

istifaya; Avusturya Meselesindeki 
Noktainazar İhtilaflan Sebep Oldu. 

Bu K ültür Ocaklarının 6 ıncı Yıldöniinü Bütün 
Memlekette Aynı Hararet ve Heyacanla Anıldı. 

Pazar gOnü Halkevlerlnfn •

1 
kurulutunun yıl dönümü bü· 
tün lialkevlerinde kutlulandı . 

O gün saat 15• 30 da teh· 1 

Uın, lımUlatıen çıkarken: • - Biz Edeni istiyoruz, iıalya ile h:çbir patı isle· 

rfmiz Halkevlo de de her j 
yerde olduğu gıbi kutla ma, 
merasimi yepılmıttır 

Saat l 5 130 da Anka ra 
Halkevinde ça l ınan lıtık l al miyoruz.• Oiyı bağıran ~alt taraf ndan alk ı şlandı. 

istifa, Amerikada Ciddi Bir Hadise Olarak, Almanya VeJtalya
da ise Memnuniyetle· Karşılandı. 

m a r f ı Pa rti Genel 

Londra, 21 (AA.) - in 
ıtltere h . 

•rıc ıye nazırı Eden 'e harfet • O Ye llya11 müllt>tarı 
'•nbon ı f l u ıtı a etmiı\erdir 

cıord Halıf •l«ı tlmdilık hari 
Je nazareti umurunu ted. 

'''• lll emur edtlmittlr . 
Edenin 1 t f ç ' 1 aıı. Ba.ıvekll 
elDberliyın tl e İngilız ltal · 

Jao IÖrüı;neletinde zaınan 
"e aıetod h k'-llal a ~ ında ııarıh bir 
"""'aı•ınam a 7.lıktan ileri re! 

•ıttr . 

h Eden ı diin baıvekiletten 
'rtc:lye 1 

8 
Je ıe lrk~n yolda: 

ft -l iz Edeni lıtlyoruz ve 
• Ja il 

lat e hiçbir pakt 
eaaıuo ' 

8 . Çemberlôyn 
Eden ve Baıvekil Çem· "•lir 1 ruz · · Diye batıran 

'ile tarafından hararetle berliyın buaün Avam Kama· 
~tlanmııtır 

raımda beyanatta bulunacak 

Bölge Kupa Maçları 
Pazar Günü Başladı .. 

i~ıııııco Birliği 1-2, iiUıık idmanyur du Akınspo : u 
D·2 rendi. i~inci tıkımlar maç nı Birlik kazın~ı. 

8 ;;.I f d111<111<1ıi c/11lu 
~ıe k · · 

ltlr ıGoa ~Pa maçlarına pa oa doğru btr ro\ attıla r . . 
ldaıanbırlı •ılanmıı . ilk maç Oyunun bitmesine on daki 
AJvala1t ld it ile İ dmangücü , ka vardı . Birlik küçükleri 
'Por •r• rnanyurdu ile Akın toplu ve rüzgarda n da isti 

•ında , -

G
• yapı mııtır . fade ederek son gayretlerıni 

UÇ .. BirlİI. IDIÇI' ıarfedlyorlardı .. Bıri pena!. 
Halke•ı 1 ' tıdan olmak üzere birb iri 

nı "''"• etlntn açı l ma t&re ard1Da dört gol atarak ıa 
10Dra Ya •e~ttle, öileden libiyeti lehlerine çevlrdıler 
0 la11 lllaçr' "'••• mukarrer Bundan ıonra birinci ta· 
baı1•Dlllı t''• ıaat onda kımlar sahaya çıktı . . Rüz 

H••a 
1 
'' · ılr gitgide fazlaleı ı yordu 

de lllGthÇolc riizılrla . hem Oyuncular zorlukla koıu-
8 11 bi Una '•t ' •oluk vardı yurdu. 
talcınalar men evvela tklncl Yurddan Hulkının idare· 
•rlc•larara 

0Yll•dı . . RGzılrı ılnde oyuna baıl andı .. Rüz 
1•rt bırtncı'1•n Goç lcGçGlc. ıir altına GüçlOler düımüı · 
ltt; lktwacı ~••reJl 0 2 ıa . Ul.. 

•reni• ortalar1 ( Sonu fktnct aa1fada ) 

R. Ednı 
lardar 

EtJeoln iıtif ası Almanyada 
ve Romada memnuniyet 
uyaodırmııtır . 

Nevyork, 2t ( A.A. ) -
İngiliz buhranı , Vaıintonda 
A vrupada demokratlara zaa
fa düıürmekten baıka bir 
neticesi olmayacak olan 
ciddi bir hldlıe olarak kar
ıılanmıt ve İngiliz Baıveki 
linin ltalya ve Almanya ile 
anlaıma için earfetmiı ol· 
duju meıai , h~yeti mecmua-
ıile Amerika efkarı umumi 
yeılnde fena teıirler bırak 

mııtar 

S ekre ter i ve Dah ili ) e Vekı l i 

H tükrü Kayanın verdiği 

ıöylev ra dyo ile dinlendi. 
Müteakiben Valimiz 8 1 

Ethem Aykut bir ıöylev ve
rerek Halkev erin in ıayeılni 

açıkladı 

8 Ethem Aykut bu •ÖY· 
levlerlne ıöylece devam et -
tıler: 

Sayın yurddaılar: 

.. Ha lkevlerlnin açılma yıl

d önümü münasebeti le hepi · 
m lz burada top\anmıt bu. 
lunuyoruz Gözlerimiz dal
ma Atatürke d lkilmit ve 
can evimiz Ankara Halkevln• 
de Şükrü Ka ya aibl çok 
bilgın ve yüluek ta lakatlı ; 

Atatürk mektebinin en ya· 
kın talebesi olarak yetiımtı 
ŞükrO Kayıı nın ıözlerlne; 
bana , birıey tllveıi liz ı mgel

meı gibi gel iyor. ,. 

B. Ethem Aykut; bunu 
bir vazife tahmil edil · 
dıft için; emre itaat icabı 
olarak yerine getlrdijinl Balk
evlerlnin açılmadan evvel de 
bir gaye olduğunu, bütün ıe· 
hlr, kaaabalerm bu gayeye 
biran önce varmak için ça 
lı1takların1 söyledikten ıonra 
Cumhuriyet devirlerinden 
evvel n için bir Balkevl ol
madığını da töylece izah 

Sındırgı Ve Balya Halk
e v l e r i Açlid1.. 

Her i~i Hat~ev i halkm S8mimi teza~ürleri arasm~a 
taaliyete geçti. 

IJ Pc'rlt11 Elçloğ/11 

Tüıkiy,de 42 H"lkevi 20 
fubattan ltihuen faaliyete 
ıeçmtı bulunmaktadır . Bu 

11 Sadık Deni::. 
arada vilayetlmız ın Smdargı, 

B.ly" Halkevleri de açılmıı· 
(Sonu ikinci eayfada) 

il. Ethtm Aykut 
etti: 

- Halkevl olabilmek için 
onun menuu olmak lazım· 
dı . Cumhuriyet devrinden 
evvel halk dıye, hesaba ka 
tılan bir ıüce yoktu ki, onun 
manasile bir Halkevi dütü· 
nülebtlıeydf, ancak bu halk, 
dOıünüldüiü zaman olabilir. 
dt ki , bu da ha lk devrildi . ,, 

Valimiz; bupdan ıonra 

hangi millet yetiımek ve kur· 
tulmak lddiaaını taııyona 
o mtlletin , ferdini iyi yetlt 
Urmek mecburiyetinde bu· 
lunduğuou, T6rklye Halkevle. 
rlnln bu iti gördOfOoO •e 
bu kGltür ocak larında ulu · 
ıun ıınıfaız, imtlyaz11z tanıı · 
tığım , kaynaıhfını , mflleUn 
kalbindeki mevcut ıevıtnln 
Halkevlerlnde blrleıttflnl te· 
berrüz ettirdi ve tllve etli: 

.. - TOrk Cumhuriyeti 
kudreUnl milletten alır, onu 
çok yerinde temıil eder. 
Onun tatedlğl Türk yurdun· 
da Türkü, tecavQz edemlye. 
cek hıç bir millet, asri gi . 
dıılere uygun bir Türk mil · 
leli kurmaktır. 

Türk Cumhuriyeti kııa 

bir zamanda milleti her ıa 
hada yetııtirirken , onun 
ailevi inkilaplarını da yapmıı, 
onu yetııt irmekte bulundur 
muıtur. 

G enel Sekreter ı o daima iı· 
mini zikrett iği , bizim de ümtt· 

ler lne muntazır bulunduğumuz. 
ve göz!P.rıne ~aktajımız. kud 
retli Atatürktür . (Alkttlar) 

Bu münaıebetle burada 

R. Feyıl Sôıener 
iki kazamıza tllve edilen 
Halkevlerlnl de tebrik eder, 
tekrar Atatürkün biiy6k adı
nı yaıaaın, demeAe da•et 
ederek ıözüme nihayet •e

ririm . .. 
B Ethem Aykutun heye· 

canlı ıözlerl dinleytctlerln 

ıilrekll alkııları ile sona er
dt. 

MOteaktben Ltıeden M. Ya· 
ıar Hehçet Kemalin Halk
eYlerlne alt bir tllrlnl oku. 
du Daha ıoara llalkevl Re· 
tıt Feyzi S6sener evin bir 
yılhk çahımalarını anlath. 

B. Feyzi S6zener ıubele· 
rin bir 1ıllık çalıımalarını 
rakamlara iıtlnat ederek a1-
rı ayrı eıastı olarak anlattı . 
Bu faaliyetin notlarını ay · 
nen yazıyeruz: 

Dıl - T arlh: Oıl tetkikleri 
üzerinde araıtırmalara de· 
vam edtlmif, 2152 ata ı6zQ 
derlenerek bir broıQr halla· 
de çıkarılmııtır. Ayrıca net• 
redilmemlt 2 bin ata ı6zD 
toplanmııtar. 

Halk mani, konuımaları· 
na ve inanmalarına ait der
lemeler de önümüzdeki ee
ne tabolunacaktır. 

Ta rih tetkikleri~ Vlliyettn 
muhtelif mıntakalarında 

araıtırmalar yapıhyor. Bu 
meyanda Kamil Su ile Ek· 
rem Çavuldurun ıubede ve · 
rimlı çalaımalara g6rü mGt· 

( Sonu ıktncı sııı yf ada ) 
-==~--=====-============~====:=======-==== 

Hitler 
Nu 

Rayştağda 
uk Verdi 

Bir 
• 

Hırhr Avusturya meselesmBaz temas atmekl benb r 
Alman hu~ullan dış ın~aki Almanlarm hurrı, ~tl r. rtn ı 

temin e eceğ i ni söyledi. 
Ber!in, 21 (AA.) - Rayt 

tanğ cıüo toplanmıı ve Hit · 
ler bir nutuk ıöylemlttlr . 

Hıt er nutukunda naayonal 
eoıyal izmln b ir plançosunu 
yapmıı, bolıevfzme hücum 
etmiı, bazı arzularını ı6yle· 

mit ve Avuıturya me1eleıl 

ne çok kasa ve haf ıf temft l 

ettikten ıonra Almanyanan 

hudutları dıtında bulunan 
ve hürriyetlerini temin ede 

mly•cek vaziyette o lan Al· 
manları himaye · ' edeceilnl 

bildirmltUr: . ,. .. , 
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SEH R v 1 T 
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Umumi Meclisin Dünkü' Ö •• m z 
kacak 

iAyla da · .Bölge Kupa Maçları Pazar 
Güı,ü Başladı 

(Baıtarafı birinci eayfllde) İkinci devre, rüzıirı leh 
Takını ar GOç: Şerıf, Mah lerioe el n Güç•ül r uzak•-' 

• 
ZI • • Görüş 1 .. i.. Y 

.. 

- -- --- - -- ~-
mut, Yoh)•tı . Sabri, lbralilm, sıkı fUtlar &tmağı:ı baft•cfı 
Halıl, CP\'nt, Ahmet, Nt ra.,;I. ı .. , H&klmtyet Güçlüı.,rcle·· Dünkil Toplantıda Gelen Evrak Ş~~rim :z iç R Yliriltn o~un e ö.nür rchsatı eıerinin 

Ait OlduğuEncümenlere Verildi yandan fızlası sarfadılmfm iş buf~nu or. Hilmı1 Must fn. Hütüo ç hı~nalera raıcae0 

Barlik: Rafd , Münir, gol çık remıyorle.r . . ÇunkC 
l;Jrnuml M~clı d ikinci 

tetı 8 . Ferzi S6zenerln d· 

y.aıetlnd topland 
Eılcl zabit okunarak kabul 

edlldlkten ıonr aelen e · 
tolun okunmasın a•çildl. 
Bu vrBk u tıteldete daar 

d•· 
1 Su11jarhk kaymak& 

h ının mulıtellf iti r al 
1 ttraç r•poru, 

2 Bahkcılr b l dl 
•inin ıehJr Ç ~·der~•• kan -
h1,aıyonunun h11•ıın yar 
dım olmak Cbere u•uat 
muhaHbe b6tce1lnden t S 
bin lira 1ardım edilmesine 
datr lıleli, 

3 A.1 t kau11 doktoru 
Hahl&.-ıirla Moıtef Nıyazl 
ıtın •tllyet nanu heıabına 

Anupada th.tlıaı tabııli a6r· 
meal için Tlliyet bütceıln

den yard_ım yapılmıuına da 
lr ııtlda11~ 

4 - Maarif müdürlüğü 
nün Edremltte inıa ettlrtle. 
cek mektep için ıeçttn ıene 
verilen tahıfıatın 14 bin la. 
raJ.a tblltı hakkındaki mü 
~•lckereat, 

5 - Maarif müdürlüiü 
nln m~rkez MıthatP,•ıa ~ek 
tebt b,bçeıl içi yepılacalı 

tıthnlilıl ra kartıhk olmak 
(iaere bOtce e 1350 ltr.alık 

tah111at konmoaıoa dair 
· olat> yazııı, 

6 - SıhhiJ müdürhliChı6n 
memleket t.Htabaneılnın •aıe, 

müteferı:aka • krrtaılye tah 
tlıah bt~ti lnd · n dol y ı 37 
bütce.lnd 1710 liTalak 
münakale yapıl a ı halt .... : 
Bisiklet 

Mü11bı~ılın 13 mıı tta 
baıhrıcak 

Btslklct f ederaıyonunc 
tertip edilen Bö'ıe biııklet 

birincilik mü1abakalara 13 
ıwartta ba9hyacak ve ıu ta · 
rlblerde yapılecaktar: 

13, 20, 27 Mart tarıbte · 
rll 3, 10 17, 24' nl1an •• 
1 ayıı tarihlerlode olmak 
üzere ıekü: mütabak•cla ıo· 
il• erec.el&ttr. 

Spor bölıeılne bağlı ku 
ltplerln mewcut btılkletçılerl 
bu mibabaka lera tıtlralc et · 
mek Gzere tartn edilen zaman· 
Carda ıehrimtzde bulunacak· 
lardar. 

Mibabakalarda birinciden 
ıelılzlncfye kader olanlara 

pu•an verilec ktır En a z 
puvan alan btııldt tçiler bi · 
rtncl, tklnct llh . der«-cel ri 

alacaklardır. ·- -
Doğum 

V11lyet Matbaa11 Müdür& 
8 Ha .. n Ko,ur·un bir kız 
çocufu dünyaya ı~lmtıtir. 

Ebe•eJDlnl tebrik eder, ya,. 
na1a u•U imGrl•r ddttrl~. 

kandaki m6ze kereat, bütün 
bu evrak aid oldukları eo· 
cümenler verildi 

Muvazenf!i malıye encüme 
ninin, husu i muheıebe mO 
dür16io0n i tedıjl 57.450 il· 
rahk tahıilllh munzamaoın 

kabulü bak•ondahı m:u .b ta 
ıının da Vek tet rzedılme i 

l<1uarlaetın1rh. 

Avni Saahlıçıy , baata · 
l.iındeo dolayt edi Qn 
ııtn • rıldt . 

Ztreat v r Ene aıen l 
ret ıh ine Ekrem Ça vul 

Bazı lctm ~i l'lo: köylüye 
önümGzdekı a vlarde odun• 
kiSmür rubsatıveal veril mi · 
yece~lnf ilerl ürerek flit bıt 
hat Vf! yazao yakacak ~ıkın· 
hıınıo bıııtaöı•ereceğini ıayi 

cıttıklert anttı ılmaktadır. 

Halbukt ıubAt ayı beıına 
kadar merkez i'ln 4U bhı 
l<eDltl odun ve 20,549 ken 
tal köm6r, kö ylO ıhttyacı 

için de ayr1ca 6c; bio ken· 
tal odaın ruhıatlyıi verıl • 
mittir. 

Tabii bütGn kasalarad 

bin kental aldıkları odunuıı 
l 
l 
Şefik , İbrahim. Htlmt, top kontro:ü çok mOıkiil 
Sal~ beton . B(b~yin, A hm t, Verilen pıul r ye rint bu' 

iitrh•n, İımaıl, Salim.. ır.ıvordu .. 
Bırhk tem ksdro ti~ çtka- On betinci. dak•kada Gö( 

büyGk kı!mını 9ehrimizde 
taht etmıtı1f'rrl r Onun için 
verilen oriurı ve ~omür ruh 
ıatty .l~rinin yf>rıdan fa:r.la • 
aarf ~dtlmiıt.r Elde on bin 
lerce lıtok kental odı·n ~e 

kömür tıuluoduiu anlRtıl· 
nıel:t dn 

mam·ıtı Liırtosterı ı"mal iif ~rln ıı.tfd o yapbiı blf 
, •dılr:\İy~n ve bazı ıpo~cu'a · ulıan ve açı~m yertode 

randa butce gıtmcltıt, l&kı· btr ortalıyııını a iç kaı;>ar•~ 
mı olduk~a aııurmıb.. Güç role çev•rdi.. 

Bu tetoklar b.ızf rana ka· 
dar kif yet ed bllec kur. 1 

1 
H ztraod n sonra tekrar odun 

~e kömür malctaları m\i ı 
ıay deve çıluuılacaktır. Or 
manlerdakl devrik 941! lcurıJ 

en ku•\i eth ~ ~manlerıle çık· Oyurı bundan ~onra dab• 

ta. Bılhaesa tkitıci dev· canla devam etmete baıtadı 
rtdr. hakim hir PfUD gôı· Dihle btr anda. da oyun ı,2 
terdi . Gücün ıalıbıyetlle bitti . 

Bırtocl deHt>nln ıt on A 1 k Alı J n 
dakıkatr Bırltftn blklmt etı Yf 3 l dnSpOf • lull8 ' 

dur (4yv la ) m zbta mu
harrırllilne H6ın6 A kut 
{Suııfarlık) ayrıldılar 

muhtelif miktArda mshrukat afaçtar yazın her zaman 1a 

müaaadeıt verı:nıııtır . Şeb· 1 tııa çı arıl btlecekUr. 

ile ıeçU .. Rundan ıunrn YUf fU m Çf 
Güçlöleri hücumda öriho· " : 

: ruz. Rüısnrm ııddetli· C. GGmeıt kupa ma~lırl 
·r etmeıl bQtQn akınlrırA mani Av,,alık aabuında ldm•" Mechı perfembe ı nü top

lanma karartnı vererek 16 
rGımelMln .. son verdi. 

f rimtze yakın olan kazalar· 

' 

dan Balya 24 bin, Dunun Halkevi 
b"f 13 bin, Suıı~ırhk 44 ı 

.. Tems;'f /eri 

olu•ordu . yurdu •e Akanıpor araııod• 
Oyun Güç ıamf ı11hsıında yapıldı. 

1 ee!"e,en ediyordu. ij 1r\ih. Eol Deter i ovunculıuınd•11 

Halkevinin Açılış Yıidonümü Halkevi t~mıı kolu tara a~ıjiı 1 .. rıden aldıiı bir pa · Necati t'e Calıpten mabrLl,
la ta Güç ka'eılms kadar: olan ldmanyurdo eahadl 

(Baıtarafı birinci aayfada) liır yılda oku}•nlum adedt 
t6r . Halke•I mecmua11nda 142,~7lJ; gazde okuyaoiarm 
yatarlar hakkında teHukler ad~dı de 17., l 46 dıl' . 
neıredtlmıı. aenç lıtldatlara K6ycüliik ıube11: Bir çok 
yine bu dergtde y~r .,,.,_ köylere aıderc:k tedktkler yap·' 
mııtır · mıı. ıhttyaçları te.bil , tnııı 

liu ıube tarafındaa çıka ve yapılaeak ıılu hakkında 
ralan kitaplar ıunlardır: 19 &.öylüyO tenvir etmtıtır. 
Ma111. Notalı Halk Şarkıları. Köylerden gelenlere pazar 
Balıkeeirde eehfr haratı , dalı ıünu akıamlan ıinemM, tem 
keıtrde Iürkmen •e Yürük ıtl ı~ııtermtı ve kooferanı 
Jer, Manller, Türkiy~ or lar v~• mıtUr . 
manian, Ata.6zleri. Müze ıubeıi: Eski eıer!eri 

Ar ıubuıı: Halk ıerkaları ıatan almak suretiyle veya 
ıecelert tertip etmıı. bando bedtye edilen eıerlerle bir 
ile iki takım cazı daha müze kurmuıtur. 
eeaılı ıekilde yeh9ltrmıtlh Köylere ve tarıhi yerlere 
Her türlü hoparlör va11ta11le aeziier yapualr tetktklcrlni 
lronıerler vermaı ve btr llerletmektedtr. 
b6y<ik reıım ser•••l açmaı ldare heJ•eU bır senede 
tar Yfnc bu ıube öğretmen · SU, ıub~ler de 429 toptauh 
lere bir resim it kurıııu aça 
rak onlara faydalı o . ı111tur 

Soayal yardım: Meaa iı ini 
hem köylere, hem de tehıt· 
de yapmaktadır. 

Faku talcbe~e kitap aldıit 
ıibi j ıelerh:ai de temin et · 
mittir Yokaul httıtaların 
muayeneleri vapıJm1f ve 
ilaçları "erilınithr 

Körlerin ııahhi i f,.rlle 18 
kadar oluıaktedır Bilha ıa 
Doktor Halit Üzel bu hu. 
ıuıta ta1clalı olmıt ktadu. 
Şubeye baih Y okıullu Btr 
hği 50 talebeyi vatırmakta· 
dar . 64 tııit.~br )'İ rte iaıe et· 
mektf'dir . 

Temsil : Hu kol bir ıenede 
75 temııl "ermtıllr. Bu tem 
ıillHd~ 37,950 kiot bulun· 
muıtur 

SPor. Şt'htrdekı üç kulup 
ve Ôfretmen okulu ile Lııe 
takımları araıında maçlar 
tertip etmit ve kupalar, bedi· 
yeler .erm>ıtır. Boka, lıin . 
rim deralerl vermtı. j ımnaa 

tak va11tala,. yaptırmak ıu· 
ıetlle ıençlere faydalı ol 
muıh~r. 

Halk deıhaneleri: lnııltz 
ce. Fran11zca lcunl11rı tle, 
Mltbatp•ıada dıktt . na kıt , 
çiçttkçalık. kunları açma ~ ır. 

Hu kurslara 34,580 vAtan 
daı lıUrak etmiıtir. 

Kitap ve yayın: Bu kol 
kitap adedint miitc>:madı 'en 
arhrmAktadıt. 

KüıOphaneden hüyOk mık
ya1ta faydalamlmaktadır. 
Okuma oda11na hır ı!indıı!t 
400-500 kiti devam •tmek· 

l npmııtır. 

Vertlen 20 kons~tdf': t J,670 
kıt\ buhmmuıtur. 

72 .:>İDt'm& gaıterdmit 
8 1,25{) vatandaı bulunmuıtur. 

88 Konferanıt"- 201,000 
yurdtlaı. f aydalanmııtır . 

Reılm aergtıtni 19,820 kııı 
'-iyaret etmııtir~ 6 Ziyafet 
ve çayd" 490, tki nlkah n: 
uiıanda 455 k•t• bulunmuG
lur. 11 l lıkartm ve por 
der"lerine 575 kıtı iıtırak 
etmiı . 30 köy geziıi , 23 ta 

1 lebe toplant ı'•· 5 ıporcu tetp· 
ı lantm tertıp edılruitllr . 

· 8. Cavdat leriın inceda
yımn sörlevi: 

Halke•lnde o güo hazar bu 
lunıınlar çok IJı bar teEadüfle 
birkaç ıündenberl ff'hrımi:r 
de bulunan Sınop mebuıu 
B Cewdet Kf'rlm lnc .. d yı 
yı d tolemek fınatınl da el· 
de etmıılerdır. 

B. Cevdet Kertm incede. · 
yı hev~caolı ve deierii ılSz. 
lerıle bu ııamimi •e duvau
lu top1aııtanın can 'ılığını bir 
kat daha caolandırmıılar 
ve il a l k e v 1 r 1 n i n 
nıil 1e in bünveıtı ı kuvvet 
lendirmek yolund._ giittüğfi 
vik ek raveyi tf'berrOz et 
ttirml v• bir hAlk ünivf'r 
ılt,.ıt 1Av11An Halkevlerlnin 
bu heılefe v111rma1c için nnıl 
ça '•ıterılmA11 la% m lr4"1di(?inl 
dt§-rll ve yükı"lr buluı'-= rUe 
ffade etmftler, l\özl••rl sık 11k 
alk•f'erla kf'tl1~rttk sona PT 

m;tt'" 
Tept,..,tı '!aat 

i IOD •rml ti . 
] 7,50 de 

fıodan p zar alııenıı 11Ce 
z.a ~amırıv,, udh 6ç perde· 
hk vod\'d muvaftal&udlcı 

oynonmı hr Temsılde bü)·ük 
kal11b l.k bu1unmuflur. 

ıokufd 1, V çekfı İ bir §Ut fU f .akıJde yer a ldı: 
kalecınin ~llHinden dır e N Jt.t, Haa"n, Numan, l(e 
çarparak gol oldu. . oan, Suat, M~hmet, Y ah'' 

Top ortada. Gfiçl 1et eri H~111, .Atıt. Lütfi. Keınl1· 
bir a"m'a topu ıaa açıkları· Alcıoıpor : 

e 1 F 1~6· na nrdıler . L km bunu B1r. rfan, Hüsttyin. uat, 
Aynı temıil ~kıam da tek· 

r r d.ilmi Ur 
..... ' lık müdaftlt!ri lmdılesr Bt-ı sevin, .ıı. li, Selim, F1tılc, R• 

ıat, Nurettın, Cemil. Ômtf 
Oyun, futbol ajanı Şu(J<I' 

ntn tdereslnde baı1adı . 
Bir tayin 

Açık bulunnn Duraunbe)' 
tahrirat ki>tipliilne, 8 iadıç 
tahrirat kltibı Samı ta,tn 
edilmiıtır. 

altı dahiko Gü IG?er üz.el 
pa1la1tı ıar 

Karkmc.ı dakikada da bir 
gol atarak berab~ı ltği temin 
ettiler Vazıyet del ımeden 
birınct devre l 1 bıtU . 

Sırıdırgı Ve Ba' J;'a Halkevleri 

ll•r iki t"kım asabi of' 
namairtAdır H1t•anın ço~ 
rüzgarlı oluıu güzel ve tt:k' 
nıl: bir ovun oyoamaia iil" 

lriu~ hır"km1yor. H~r tkt l& 

kım netlf'"' ıt.lmek f hı b6 
(JJaıtarafı btrinr.f ı.n vfadı) 

tır 

"'mdırgt Ha l"evı . ParU vl 

layıet tdare heyeU nsmına 

8 Pflrtev Etc.:iojlu tıanfın· 

d n eçılmı tır. 

l lelk. bando il~ 1 Uklal 
marıını ayakta ıaygı ile ıöy

lemtıtlr. Mütealcıben 8 Per 
tev Etçıoğlu vudi~l ıöylev 
de birer killtür crıüe~ıeıi olan 

yaca~ı rolü f.ıah ~ttikt"n 

ıonra , Balya l J!llk."vintr. ga 

yeıini kakldlı.~ baıarac . ın• 

ea:un oldutuDu da tıe el rnıf, 

sözleri lk İ&rfe k rşı · 

lanmıJ•ır. 

Ank~ra radyoıuıadao nak· 

len ,,.,.J,,.n H. Şükrü Kava· 
nın ıöyle.-ı allka de din · 

lenm• . t;ir g nç Halkevi 

nn enerjtıiİr. çahonıak!od•' 
Ovun taoı.ıımtle Alnnıpof 

mııf. eahumda cereyan edl 

yordu 

J laHı:evlertnio dtemruiye 
rolü · 

ı Çocu u adh btr flld muvef· 
f .. ktvctle olmam tur . 

Yurtlnlar dahs ı; ~ r bf. 
11yoriar, ftkıncıiann kalt•1 

tf'hlikeli anlar geçtrlrayot 
Yutlular müt"esair oyunla 
rman mülcif ahm 2~ nru d• 
kik ada aohr for tıf m kıı 
rıııkhkten 1 tlfet~e ~,Jerek al 

t ~, vcrden pi t>a ,ut nkınc:• 

lt. rın ttuındll gör6nd'1 
nü anlatmış ve halk tara 
fından herare-tle a lkıtlı"!mlf 

lir 

Daha sonra H. ,.\lı Retl\l 
GökstdanlfJ, Jandarma 

Müt ·ıı~ ıb fl lOJ.ı' J~ bir inal 
d.,. Auıttirk ar ıtuı l\ ııdfll 

Baly:ıhlaı Luraya Jay ı llt!" 
hır çelenk bırakmıtlerdır. 

G~ce ParU tarafından bir 
ziyaf ~t \'erllmtıUr Zıyafettr. 

oldtn l'ODtl\ Al.mcılor Y11t' 
luı.!esınl sa rdıl r itıede D>&l 

bactmleth b~cerilc lıliii yii· 

·ıündcm bir netice blınadl•· 

da.o hafta)'ım tıooa erdi 
Kumandanı B Natık tara 
rafından bı rer ~öylt-v verd. 
mi tir. Gençler de uluaal ti· 
irlcı l'>kumek ııuretiy'e bu 
topl uhyı yBfiilmJtlardır 

1 Ka~makam B llııl.~ı Ôney 
),.rle, Belediye Reiıd P. Ab 

lktnci baft yamda, Akıfl' 
et arın a kanı ile baılıyııfl 

oyun Süadın müdabalt"ıilt 
keıtldi. Akıncll r aynı kud· 

reh muhafaza etmekte; Bu · 
na mukabil idman. urtlul•' 
daha f,.ilc; büyük bir eoerJI 
tle oynuyor akın üzerine alı1" 
ve tehltlceier yaratıror. 

Smdırg~h l rm çok bil ük 
hh y,.cU v-' ude gttırdık 
ter i yena Ha.lkevl v~ Puti 
ban ı C'dden güzel bir y pı 

olar k )'Ük!elmekted;r. 
lkı katlı olan btne O bin 

lira d ğ rindedir. 

Baha ~ Jlkevini 
tô o: i 

[::ılya Halk \; i ç im to 
reni de Partı il yet ıdıu~ 

~eyetl adına B Sodık De 
nız t r!.fından yapalrnıflır . 

Merıuım, evin bandosu ale 

çalan an .. uklll rncroı Ue baş · • 
la mııtır. 8. Sadık Dent~. ı 
Baly1t haıkınt, fl,,lkevine ıa , 

j 
vuımalarından dolayı tebrık 

etmit bu mOe sesenın oynı · 

clull h Erci, 8 S dık O nız 

tnrafınd.ısn hevecanlı nutuk
lar teati olunmuftur 

Gerek R. Perte v Etçıoğlu, 
ıerek ı>e B. Sad ık DenJz oeh· 
rtmizıe vdet etmıılcrdir. 

-~=c::zs--

Bisiklt t r j · n 'ığı 
861ge biaılde l ·aj"nı Hık · 

met Çetin, memurly~tın•n 

Anknrava tayın ed ılmeal do

la vısile ajaaıh · tan Jst! fıt t!t · 1 
mlıth 1 

Oyun t amamile Akmıpo' 
nı~ıf eahuında CPreyan edi· 
vor. Yurtlular hiklm oyuo 
larının aemer~sinl 20 int:l 

r.l11kikad" Numamn falıolo 
Bbftnt. lrnlecınin hatftlt yÜ" 

zünden tl<Jnci defa olAr ~ 
Af1arda görüyoruz 

ldmnnvurtlu'ım. df"iPrlf 

t iv i oyuncuıı:undan mahrul!' 
~tarek kazandığı bu g.-ılıbı 

Pcrta ı al ça1uken yak landı . )•etten •ebr•k ederiz. 
_ .. 1 B. GUmestnde teıçll mu• 

Kurddere lioyunden Meh · 1 l i 'k l t 1 a& 

1 

me er;ın • ma e m ye .... 
met admd biri yemıoçt Ha. · n~ kulüp Göne.u·ldm.eınyo:.r 
l'flnm aerriıioden porta Al J du olduğundan hu f.iİ~f!!nlP 

'i larkon vak le1 m ııtar ltbt •• yılmııh 
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t!.ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
B - 7 

u u buıuıtaki hakkı takdir ti f"inde evlenmen•n akdaoe 
e e•len 7 

hlk rne lznanin hanıl itlraz edebıhrler. ) Denm~ıl 
bi.lr 

1111
' Y•nt aıllye ve ıulb ne na uran evleome akdi 

lrnlertnden hanıılerıntn ıle alakadar bulunmakla ah 
le •lhı 
le Yettar oldufuoa dair vali f e•kallde dolaytııule 

anunda bt h , 
d r tara at 1okaa bikim tarafından e•lenme 

a lbarent 
"9U. il Jazılıt tarzı ve lerine dair vert1en müıecleve 

1 lltellatı ıatreye kıyas yo riza ve muvafakatları o l~ı 
ta tle ıe 1 lllahlce nç erin bulundukları yan •eh veJa vaıioln bu 

d mel aıliye hikimleri · müıaade kararına itiraz edip 
frd Ve Jfae ibaret k•mnt6 • edememelerine deir yıne 

ve en ald,~ı-ı• ilhama aö· dd d b re bu b ";:· • • ma e e ir kayıt ve iıaret 
talebtn •ptaıd mGracaat ve ıörülemiyoraa da bu ciheU 

f kadın ve erkek ta · ıkl nokta dan anvacajıı: Bi 
ra ;;darı Yapılmaaa lizımdır. rinc•ıl mrzkGr 100 cü mad· 
" e 1 veya vaılnln talep de bunlara hakkı ltırar; ve· 

1 
1Dlracaatı lcabetmez Bun rlyor 88 el maddenin dahi 

t'" tarafından bi>vle bit ta· {n. ıi de dtnltıab) kaydı mut 

hep •akt otıa bile hlkhn. lak o1up h•ktmln ihtiyarı 
•klrı .ıt lı f lnuracaat ve 1alt!bt tle mul<oyyet bulunmıtma11 

1 ı5rerek mGsaade kara na 18re velt, veya vaı•n•n 
ruu •e Ç bu I rernH. OnkG kanun hakkı ttlrazl..,ını knbul et 
au,n arın ftlcır •• matallları . memız aarurl rthilnilyor. 
Yor •~rulacaıana tıaret •eli. lktncl bakıea ıöre welt \'e 

•aten lcanu d ili 88 nu rne f'nt ya Yaıfnia rfza ve muvafa -

• I
Qi ilet "'addeıtaln lrar katlarnun 11tıhıa 1t ıart 

ı ı ı o' 1 
rned 

1 
•n wlçre kanunu olmadığı ı•bi me1~l•o•n 

d •n ••ntn 96 cı maddesin··\ ehemmıyet ve mOıtaceltye 
e •eli v 

\'e G eya vaılnln de talep ti k a r ı ı ı ı n d a b l r d e 
ita~ ;•caatta buluaabılıece haltkı itıraz kap111 açı l acak 
rıza 1 •terlyor Ve bunların oluna vazı ı kanunun mez 
ıl ve muyafalcetlarının in· kür 88 ıoc• maddenın ikin· 
11lamını d t k 

Blzci a ,., oıuvor. el fıkrasında kaıdett•il ıa 
e tıe velı. veva ı ı -

halclc:ı rnQ 
1 
vu Ye yeye uyıun duımty•celı da· 

aibı h.t.1. rııc•at vert medıtı 1 hl ı6r0 m.-ktf'dir A,n, za 
_. • cudrn icabı hllle aöre J 

arıe ı • manda ahvali fevkalade ve 111 rnu•afıııkat ' arına da na. 
Zar" al k 
1 

mı Vftra gıonçlerın e• . 1 
ennı ' l j e ertne müıftade edebi ı 
/'· ıte burada yanı hik11n 
•rafından verilen bu kara· 

ra kıırı 1 1 1 r za ve muvafakat •r• bul un mı Yan veli veya 
v ""o•n h lck l a ı ttirazları olup 
0 111 •~1 i• mucibi h~tktk btr 
nıeıe•edir 

11leK~?unu med~nloıo evlen 
ii 6 aru ve akdını a6steren 
el 9 •cG f aal.nın Y7 net mad 
"eınde ana b b 

illerinin t h•e . • a •e va. 
· ıa • rırı rizalarını 
~ n f \rtları araınnda bulun 

uruyor V h dd talct e u ma eyı 
dahr( iden ıoo el madded~ 

• lkadar olan her lctm 
sde edvlenecelc erkek ve ka 
ın "h bt . rlntn evlenmeie-

ehtl olnı d x 
içın lca " 1~-ıı veya evlenmelı 
d nunı btr rnani bulu 
utu lddiaaı ile ıli.n müdde· 
~ 

pek mGhlm ıebt"plrre bın,.,.n 
hikım taufından 15 Y•tını 
do1durmuf olan ıençlf"rio 

evlenmelerlne ver ilecelc m6 
aaade kararı üzerine 97 toci 
maddedeki evlemtıt• illna ve 
akdinin thtıva ettığı feraltln 
dahi yapılmasına dair bir 
tııuet mevcut bulunmaması 
na blnal!n bu baptaki hak· 
kı ltıra210 vücuduna kani 
olmamız fcabeder. İıte ıu 
ikı fıktr ve kanaathın han · 
ıiıinir ruhu kanuna daha 
ziyade tevafuk edec~jl ha" 
kınd• birçok tetebbuat •e 
araıbrmama ııazııren vakaek 
mahkeme! t~ınyl:ı:ln b.u bap 

ttt lıi unlt ve içtthat•arma da 
teıadif edmedlm. 

AVUKAl 
Kasım Sami Paylı 

··· Sonu Var 

Memur isi- tıst •ııle dö •- 1 ... "° ÇtKmıt o aballr, dedı 
nü yordu 

Bunu yapmam•t· Aanu 

J Bunlardan hiçbirini fit· catı ve halıuı onun bu ak · 
erde bulamadım . Dırelcrn ıam evi terk etmed ftnl ıti 
t- r nıuı.affereoe ıö· rllf ediyorlar 
llllaıiJordu 

Grane: 
- Cörüyoraunu:r.. f ıılıcr Fııkat hangi ıe vtan 

tnuotazarndır. 
ona telefon ctt•, rledl. 

BGroıu d arlc Da gl en memurun Strom taarruza ı~çti: 
•••odan lcapı 111lurdadı . Bü~6k bir hata, htka 

tı i - Veıttand, hayan Mar.. yealoı parça parça Jmal et -
n taltlıt d . 

telef e •n hir ıabınu mıı 
Otı t 

0~ ettllini anlamıf , bu Zannederim Veıtlind. 

D
" kık ettiniz ma? hakkında hiçbir ıempaUnız 
•relc t.. 1. 

ta 1 or, "end ni koltuk· yok 
•• '"t!rerek·. - Nıçin? Yalnızca onun 
-- D lllıat d ~lilcaolalar, bana iti· ' karısını öldürdüjüoü ıanne 

e ın · llun b ız, dedı . evvela bu - dı yorum . 
1 •)•n M t ld ' D nu •rld ar tn o uiu •rektör. ,.0 k&ıçün 

bunu ,·· ettt, ıonra , kadın bı r izahatın , v~ıtlanda kar · 
k""" ~\clr edince hemen ıı bealediğ' alalcayı deiııU 

•tenı d ı rıu11 ~i ftirdi ve hu remıyecejini göıtf'rmek için 
dın °1"u taklıt eden b 1r ka · elile bir ifard yaph. 

o •caı Koea b ını ileri ıürdü - Benden hted i ntz baf 
nun 

1 

1
' •damın i<Gçük dostu · ka ma'ümat Yar mı? 

eaıtu l 1 r lllaıı e e onda tanıma 1 Grllne: 
"ar d 

"'" " • 
0 a oturma oda11 Megelenitı en ıayam 

r&nınd 
rhuıtu • veıtlhule kon hayren tarafı. fU anahtarla 
landı "· C6,a Martinin, Veat- ktlitH apartmandır, dedı Ca· 
aile b Çafırdıtı Hatte bütün \ olnin ıınahhuı z çıkmak fçtn 
tu hal~ odada toplanmııtı; bir çare bulebi 1 t"'ceğlne foan
lanoı• e telefonu kimse kul 

•orıu,~'lht. Ocl 11rı kc-ndlm 
V l ç~ktım . 

ı haını: 

'-, .... Marun c.h~rı 

mıyor nıuıunuz? 

Apartmanın pençerelerl 
1çerlden ın ükemmeJ b ir ıu· 

rette ıOrıül(i 6d i Bütan pen· 
çerelt;d yokladllı dıye Strem 

rOR.KollJ SAYrA j .. "" 

Alman 
- .._,,,,,....__ -

P&op? ğanda ve mat~uat şe. 
f.nm memlekeıimiz hatkm 

d~ki int ba1an 
A iman yiikıek pölıtaka 

mektebı pı opağaodtl ve 

matbuat fUbf'ı i ff'fluinden 
olup llhırf'n tetkıkat iç•o 
memlt:kelimızt zıyarl't t-hnlt 
olan ilanı P .. ul von Monlı 
bu ıeyaha•tnın tntıbalarını 

yazmala baıluH'lfllr . 

(Weıtdeuttıcher Beobac 
hter) gazetesıntn 6 ,uba t 
1938 tnrihlı nfbhumda ıu•ı 
redılen tlk ınakaleıtnden 
Türkı,e haklunde. vHdığt 
malOıuıth btr tıırafa bttalw 
rak (ıkır ve hli\cfim lhde 
eden m fllih"""lar•m bernç· 
htltl ka ydediyoru'l : 

•toıklyenln iç taraflerını 

a6r0p de f'akt Oımanh dev· 
letlnın mıl let ıç n ht~ bir 
ıeJ yapmamıt :>lduiuna hav 
ret ve tef'H6f etmemek &c a 
bil deftldtr. Ve encal< la 
müııı he<leden •oora Türk 
cunıhurlytoılnin n.e karlar bG 
y6~ Ye ne k~~•r süç vazı 
feler kart•ımdı bulundulu 

anlıoılahıUr Krmal izm "'"' 
la ve ıürnullu lnt• 4"1f'r1erini 
btr g•zele maklllrıi fc;ine 

ııkııt•rmak m6mkün detıl 
dir. Türk tyf'nin her tar.,fım 
Ankara modelınde in Ftr et 

mek için uzun yı ' lara ıhU 
yaç •ardar Türkiyede tet 
kikat ıevahatine çılcan bir 
ecnrblnln daima ot jrl.tıf cı6 

rGı 10, tvı anla,·ılı ve hOı · 
n6nlyet uhihi olması liizım · 
der Akıt takdırdr ba2ılttrı 
ko 1avc11 yaln•f ve haluu~ fi 
kirle re sapabılirler. Şımrliye 

kadar ıhmal edılmtı olan 
lcövlerin kalkınmuı ve 
g e ç i d v e r rn e v e n 
voll1trın yapılması . için 
li'Zım o1an pıra hır anrfa 
neredf'n tedarik ed ıl ece&ctir? 
Yeni Türkiye maı.I tle ali 
kasını keımek 10zumunu 
hbııatmfıttr. 

Ancak bu ıuretfe genç, 
kuv•etli bir mı11i dev et ku 
rulabtlmiıtlr . Ve hu yenf 

devletin tnkmua dojru vu 
( Sonu 06rdifocü Sn vf ada ) 

Bürhaniyede Halk Adetleri ~······················-. i TÜRKDİLI 1 
- 1 

Bü•hllniyed.e halkın baılıca 
idd ve ananeleri oüğünle r 

de, senede bir defa y,,pılen 
deve güreılerrnde görünür: 

- anı GurHşıerı 
Hallnn en çok rajbet et

Uiı ve yegine kıt eğlencesi· 
d er Halli ınrf bu 7evki tat· 
mtn için devf: beıhveo zen· 
ıınler bıle Yardır. 

Güreıler ynpılmezdao btr 
çok aüo evvel, gürrı•cek mu 
ayyen d evelere muhtelıf zam 
anlarda ekıer ı z ye phrıhr ve 

bu develere. l\VY• ve1111 ireye 
dtrılir . Develer bir aGn P.VVttl 1 

sokaklarda dolaıtırıhr H ilk o 
t 

güoü heyecanlı btr gün oler.t.k1 

ya,aY. Gü"ef rünüoün ıabahı 1 
d& ha ıüneı do~arken çoluk 
çocuk , halk, zurnalar davul~ 
lar14 s6rrıe bazarlanan de 
velerle girf'f mahal ltne ıt 

dalır . 
Ci•ar l.6y \'e kHabalar 

dan, hattl uzak yerlerden 
(lzmtr , tseı gama, Bılıkeılr 
Ayvahk, Edremıt vraalre .) 
memlek~tlerdtn ıelen ıeylr· 

ellerle gOıreı mahalll büvük 

bir kalabalık trıkıl totfer . 
Aıtık dc"veler hazırdır. Ha

kemler v":ı. fe baımdadır. 

Güreıe baılanmak üzeredir. 
Ev~li hangi develer ıüre 
ıecekse o develerin aiızları 
baflauuak tıırtlannda ıe 

mf'rlui olduAu halde aüre~ 
meydamna aahverılir Kıs 

aın. u .gm bir halde bırbir 
ıerloe, aAızlarından köpükler 

saçarak hücuma beı • ıyab 
develer bazan yany11na . ha
za n da hoı.run boyuna aele · 
ret< yekdıferılerınl ıtmef~. 

devırmt-ğe ç1ttı1ırlar Bu ha 
fırı devamı mü Jdetınce gÜ•f'f 
yerınd~ki halk araamda ba
fırı~rnalar , h e yecanlar. tetıııv 

\ 'Ur edilemf'Z hır hale ıelır . 
Ôylr bır zAman ıeltr kı, de· 
veler de cotkunluklarınm te 

j ıtrıle birbır&erine olan hü 

1 

cumlaranı büıbötün artarırlar . 

N ı havet devele rden ~irisi 

galtp gelir . Ôbür deve\'t ka 

• • • • • 

YAZ\N: Kemal Özer 
çırır . Kaçan deve mağ lup 

aayıl.hr V e1ahut kaçma z da 
aıı ltp dev~ tarafından yalı 
rılar. Böyle bir zamanda de· 
veleri hemen ayır1rlar . Ga· 
lıp deve veyahut develerin 
bovunlar1na 1 hacaklarına. ıe 
merlertnıo üıtüoe takılan 

çıngıraklar hoı bır tekı l ,.ı., 
D«Pveleu n ü stüne çocuk bin 
dlrirler . Davutlarla zurnslarla 
çtuıı ça'''• e• ev dolaıerek 
b&htıt toplanır . Alınan men 
dtl, çevre, kumaı vr atre 
hedıyeler develerin Oıertne 
1ı11lır. Bunlar d~ve ' "' htbın n 
olmllyıp deveye bakan hız · 
metçiye eftUr. 

- Dülün ltail ~ ri-
aürhanıvede d ı- evlf'necf"k 

er kek atleı>i tara(andı.n lıte 

nılf'cek kııa ıörücü ıan . 
d~rmcrk Adettir Bınaenaleyh 

bu 'I tçın k z e•lne muva 
fık aörücüler g6nderllir Kız 

bcieoildtil takdhd,., mem 
lttkeltn alert aelenlerınd•n ıkl 
erkek, kızı babuından ıı 

ter Munfakat edlldıii 
takdırde kalnv ılde yanana 
bir ıkt kadm alarak k z e•i 
ne gıder. Orada ıamınıl eö 
rüım .. ler~en ıonru ; üç dört 
yPmf'DI bırAk"rak tı ız evin 
den de ı Sözk .. ım~) hat r•11 
ol.Hak btr ık• münaaip m"ndıl 
a l ı p döner. i lk haftar• ın 
p1tzar aününde ai z tat ı · 

lığı na mile kıza bir 
yemit ıfnııf iÖn •1 tırıltr. 

Erte~i h • f ta d a k ı z 
tarafından bı r iki tepsi b11k 
lava , htndı ltıuutma11 , ba 
demli ıhnit karanfıl 1 1 ek 

• Pazartesinden baık• her • • • : aün çıkar Siyasal gar.et~. · • • • • 
• Yılhg- ı : 800 Kuruı : • • 
: A lt& Ayhiı:400 .. : • s ... • • ay111: ,., .. • • • : Günü geçın•t ıayılar 25 : 

i kuruıtur . : 
• ADRES: : i 6.c\LIKESlR · TÜRKOILI 1 
~ ............. ........ .. 
~anın yırmlı•nde k ız, oflan 
tarafı bazarlanırlar. Evv,.ll 
rrkt k tar• fı ıeline tyl btr 
takım iç •e dıı elb ı•, ayak· 
kabı , çorap, llvanta. podra, 
ayna , malcaı ('Zenıın o ur .. 
g6ınüt16 o ur) bet on lira 
h.uçhk, reltnln •• ı.11ne O,o .. 
na1fp hedtyrler hazırlar . 

BüvGkçe bir tepaın i n ftze . 
rlne kadife veys atlae bir 
bohça ıerip üzf'rlne bu be· 
dıyeler yerleıtırtlar , btr lıa • 

dının batına verilir Dıler 
btr kadın da boynundaki bey• 
be içıne lkı bGrOkçe trpıl 

ekmf'il kor. Avrıca yemltı 

h e lva dolu bır tepıl de ah• 
narek kız evine ııdıltr Kıı 
evıne ııdlldil• zaman bOUla 
bu hed ı yeler vertldıkteo ıon· 

ra bahtit alınır. 

mekler ıöndPrllir Bütün bu 
hedıyeler akraha v~ dostla 
ra dajttahr Rır hafta; ıonra 
kızıı yine vemtı. ve elbrııel•k 
hf'dıve edıltr Eğer n i911n müd· 
d•ti fazla •Ürerı;e Rec.-p avı 
geld finde \cıza münuıp bir 
baht ı ' e ht>raber adeti btolde · 
ye uvmııık üzerr iç ve dıt 
elbııf"lıklerl armıııfan edı l lr 

81\yrarna ıki ıGo k11larak 
kız tar.tf ı; üç tepıt baklava 
ikı üç ekmek, ya h•ndl ve· 
ya kutu kaburı"ıı, bohçe 
böteğt, damada btr takım lf 

ve dıt e l biııeıı , potin. allHt· 
ne mÜn'!ltip hedıyeler ıön· 

derlr Bunlı1r uasında bir 
ıkl demet il vanta 'ı çtçf'k 
göndertlm"!k de unutu maz. 

Bütün bu hedtvelerl erkf'k 
evine getiren kadınlara bıt

ta bi münasip bahıtıler veri• 

lır . 

Bayramrfa; kainvalde ıe 
ltne tebrlie geldtil vakıt 

harçlık verir Bundan ıonra; 
her iki taraf niıan merHl 
mt için konuıur. BtrgOn ta
yin edilir. Eri.ek •e kız ta · 
ufı bir kadın bularak herkrı, 
hı11m, akrabasına, ko""ıula-Bunları kı~ f!Vine get renle 

re yemf'k yedtrlllr Rama 
zanda kslnvalıde kız evine 
ramszıın tehrll•nr ıtrlM Bt
raz harçlık bırak ar Ra ma· 

diaut haber •eriyor, d•dl. 
İki adım 1 eılsinde maskeli 
ını ,. nlarla dolu bir otomobtl 
ıle polııler aruında vu~u

bulan bir mitralyöz muh?l 
rt'!besinde yaralandığım iJdıa 
eden ve lcalçumda lıtr mer 
mi bulun,... n bir zenci oraya 

gettralmlf. onu görmeyi lıter
mh•nız? 

Drelctör kalkarak: 

ranı ntı-.na davet• df"r. Erkek 
•e kız tarafı e•lertnde topla . 
nar. Erkrk evtnde kıza alt 

- Sonu Var -

- - --.. 
' anmak üzere koltuiundan 
kalktı; yerleı •nce. odayı Oz· 

üotülü bir halle tetkık etti. 
- Bura11 bay Veıı lindın 

apartmftntle ftfnı ayarda de 

ğıl. dedi. 
- Hay•r, hsttl burada 

kızıl Hç1 ı kQçl'< kadın da yok. 
- Kendt kendime onun, 

bundan na11l kurtuldufunu 

düıünüvorum . 

• ÇEViREN: Kemal Demiray : 
Şüpheaız, dedi. Bu en· 

terrıan bir vaka olmalı Pe 
ka İl 1 Doıt laram, e- ğer 11tene 
nız benımle gelıniz . 

· Bu da ktm? fınkleıte· 

in mt? 

cevap verdi. Oradan ancak 
kapıyı dııarı<tan kthtlemek 
ıuretile çıkılabilirdi. lıte ka· 
tıl de bu ıekılde çıkmııtır 

- Fek"t ıu halde bir 
kimıe anahtarın bir eıinl 

elde etmtıt ır . 

Böyle bir ııey yok. 
Yalnızca ıki anahtarı& bu 

luoduğuna eminiz, z ın ıaze 

teler "Üçüncü bir anahtar 
var mı?.. Sözıle birlikte an· 
ahtaran redmlerint nepettller, 

müdafaa avukatları , Vut 
landı kurtaracak tek çarenin 
uçüncü anahtarı yapm1, ol 
an k!lıtçıyl bulmeğa hailı 

oldufunu b ilerek bu fotoğraf

ları matbuata vermitlt>rdtr. 
Vıllıamı büroya yaıla11dı. 

Bu, aıvukaıların Y•P 
hk ları ye.ıln~ aeklc:e te•blt 

Svom ıJm~ıtluıaa ıılktl 

- Ne yapmalarını iıtlyor 
ıunuz? 

Bu Ve&tlinrl hudala11nı ken· 
dl mücrimiveti it-hinde müddei 
den daha çok del ı l topladı 

fl.,ui a!lahtarın bir •ı ıntn 

bıle buluıumıyacafanı itirafa 
k&dar bile gıdıyorrlu 

Grane ııordu: 

Şu halde katıt nHıl 

dtıarı çıkabllmi•tlr? 

lltç bırıf'y bu kadar 

kolay değ ldt r. Veıtland ka 
r111nı öldürdüktt'!n ıonra , ka 
pıyı kendi anahtarile açmıı 

ve yenıden lutpamııtır . 

Yıne Veıtlinda ae•ıe 
lim . 

Niçin değil 

Bir memur k1tpıyı açh ve 
hır.tını lcıtpı areıından uzattı. 

S•lrıt Luke hutaha 
uetl l'arlp bir yaralaama h•· 

Grane act'!'le cevap •erdi: 
- Hayar, mu11 . biz dııa · 

rı çık a lı çok oldu, 

lkı poliı haflyeıi otelrte 
odlllRnaa döodüklerınde sa 
at altıyı çalıyordu Btrıtz 

ıoiukluk almak lçan anleth 
l a. r Grane bardafınıo ,arı 

ıım yuvarladı ve: 

, Hayat ımı lcurıa· dıiı · 
nızdan ıiz" teıekkGr edeyım 

mı? Dedı. 

- Stzl vaktinde yere yık · 

mak tçın batımı kaybedecek · 
Um 

- Ne lıe te,eklcOr. Mer· 
nıtlerın bırtne h~dıof olmam 
hoıuma 11tmlvecekti 

- Beaim de . 
liraae J•taiı 6serl•• .. & · 

. V ıl l ıamı bir bardak d•ha 
içti. 

- iddia ede lım ki. k0ç6h: 
elması kendt~ine verdirtmtı· 

Ur. 

Baıı. yadıfın 6zerlnde, 
Grane ıözlerınl kapadı. Ya· 
n•fın•n kal,.ırama çarptılı 
kıımı atrayordu. fakat acı; 
tatla bir uyuıuldufun vOcu 
dunu lcapladıiını hı11Ptme1l
n~ mani olamıyordu. 

- Dreltt6r, mGıterlmlzfn 

maıumiyetıoe hıç ınanmı1or, 

dedi. 
- Bundan ben de ıGphe 

ecltyorum. 
Palace Theatron teavlr 

edtlmit llinı f eaıla illnı ile 
ıııkla r anı oda ya ılnd .. rlyorchı. 
Kar mütemadtun dOılyorda. 

fakat rlzıir tamam•• .O· 
kuoet hulmuttu. 

-- SOROYOR 
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kilo Zeytio yai• 24-Şubat·938 Perıembe ıün(i aaat J l de 
açı";ekıtltme ıuretlle mukaveleye bağlanacaktır . Kı1meti 
muhammeneal (2940) ltradır. Jıteklılerin tartnaaıealol ıör
mek lçtn her gün, ekıfltmeye ittlrak edeceklerin vakti mu
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Hakkındaki lntibalar1.. 
(Üçüncü ınyfanın devamı) 

varlanıan ve her türlü ter• 
akktden mahrum eıkl Oı 

manlt imparatorluğunun 

m asal olan terk kültürü ile 
hiçbir ali.kut kalmamıttar. 

Yeni neail vazlfeılnl m\ldrik 
olup bunu baıarabllecek 

kudret ve kabiliyettedir. Va· 
kıa milyarlara lhtlhaç ıöı · 
teren projelerin mabdud ol 

1 litikaamı temıi\ etmektedir,, 

an devlet bütçeıtyle btrden
bhe tahakkuk ettfrilmul 
imkansızdır. 

fakat tedricen ve emni · 
yetle her 18 hada bQyük bir 
gayret ve faaliyetle çahııl
makta ve ileri aıdılmektedir. 
Ankara, her terakki merha -
lesi için bir lmtıaal nümune · 
ıl teıktl etmekte ve bura 
dan memleketin her tarafı 
na .llnamık bir kuvvet yay· 
ılmaktadır » 

Muharrir, Ankaranın yal 
naz Stratejik ıebebtyle değil, 
aynı zamanda Anadolunun 
göbetını tetktl etmesi ltlba 
rlyle hükQmet merkezi illi 
hu edtldlilnl, lıtanbulun 
mütereddi durumunu, 1920 
Ankara11 ile tlmdikt mamur 
ve modern Ankarayı taıvlr 

etmekte •e p llnlı bir tarzda 
vücuda getirilen güzel eser
leri medhu ıena eylemekte
dir. Bılhaua Ankaradakl 
Maarif müe11eıelerimlzın 
çokluğunu ve mükemmeUyel· 
ini ve buralarda tahllin 
meccani olutunu, nümune 
çlftltğınl ve nOmune köyünü 
ehemmiyetle kaydetmekte· 
dır. inta ve imar faalıyeUne 
devam oldufunu , maziden 
alınan acı derılerle yabancı 

memleketlerden tatlkraza 
rağmen ıöıterilmedığin!, 
mütevazin devlet bQtçealne 
dayanılarak her itin orıamk 
bir tarzda tnkltaf bulmaıına 
aayret edildiğini yazarak 
"gördüklerimden ve tılttık 

lerimden edindiğim kanaat, 
Kamalııt Türklyenln aayeai 
nl tahakkuk ettfreceğl mer· 
kezindedtr .. diyor. 

Muharrir makaleıinln ıo · 

nunda kemaltzm hal<kında 

ıuolt1n yazıyor: w Kami.llzm, 
Türk milletinin tamamlyle 
yeni bir tefekkür ve amel, 
yeni bir telakki ve görGı 
tarzıdır. Kamlli?.mJe din ile 
dünya it leri birbirinden ay
rılmıt ve bütOn kuvvet dev· 
letin eline verllmlıtır. Kuv
vetli önder Atatürk partile· 
rı ve gurupları dağılmıt ve 
tek bir parti olarak Halk 
P4rtisinl yaratmışlJr . Türki 
vede bu partt bütQo bir mtl 
Iettfr ve bu millet bu~ün 
tam bir Hımadla Atııtürk6n 

etrnfmda toplanmııtır. At& · 
türk devlet relıl . ordu baı · 
kumandanı ve f llllk Partııt 
lideridar. O o un bu halk par· 
tısine oaa:l dinamik bir kud . 
ret izafe ettiğınt ıu ıözle· 

rlnden anlıyoruz: 

Almanyada B. Hulerln 

orduDun batın• geçmeıl . Ba. 
ron von Rıbbentropun Ha 
riciye Vekaletine getirllmcıl 
Marata l von Blombergln va· 
zifeslne nihayet vertlmeal ve 
Roma, Tok)•o ve Viyana 
elçilerlntn dcilttirılmeıi ıek · 
lınde ini o1arak yapıian ta 
dtllt lnğlliz ıazetelcrinde 

ehemmiyetle akıettirllmek 

tcdlr. Bazı gazeteler bu de
iltlkllk üzerine Alman dıı 
politika11nda da bazı yeni · 
hkl~rin zuhurunu muhtemel 
görmcktedirl~r. Mamnfıh 
u.numlyet ittbarlyle bu de· 
i·tiklikler İngiliz matbuatın· 
da hıçblr t~laı uyandırma· 

mııtır. Almanyadaki yeni 
hldiıelerl müteakip lng ltz 
gazetelerinin ilk müta aala
rlDl Ataiıda havamızda 

teabit ettikten sonra bu h• · 
diıelerln inglltere bakımın 
dan tahltUnt ve İnaıiltere için 
ne gibi bir mana tatıdığını 

rnilteaklp havamızda tebarüz 
ettireceğiz 

5 ıubat 1938 tarihli Tim· 
ea gazetut Almanyada B. 
Hıtletln iktidar mevklinc 
geçtığınln betlncl yıldöoü
münde Raytlag toplcntuını 

tehir karartyle baıhyan po · 
lıtika karanızhiının nıhayet 

ordu idaresınde yaptlan ta
dilat ile ıooa ermıı bulun· 
dutunu kaydeltıkten ıonra 

Almanya içmde olduiu kil
dar dıjer memlekt:tıerde de 
b6yük blr alaka uyandıran 
bu defıııklıklerin mabıyeti 

hakkında izahat verıyor ve 

ıöyle diyor: 
"Şimdilik Alman yada ya

pılan bu ıümullü deiltıkl ık · 
lerl kaydetmekle lkttf a edi 
yoruz Bu meaele Qzerinde 
reamt Alman miltallaaı öğ 

renıldlkten ıonra bu itin 
hakiki mana11 daha bQyük 
bir vüzuhla ortaya çıkabilir. 

Her halde bu tadilata 
ıebep, nasyonal ıosyallıt 

partisi içtnciekl radıkal ele
manlar ile Berlındeki eski 
ordu ve ıivil devlet memur · 
brı araaındaki kuvvet mu· 
va zeneıl:ıhğidır. Maraıal von 
Blomberıl ordu, Hizumun 
dan fazla Nazi ,ve Naziler 
de lüzumunnan fazla ordıı 

edamı f l'l. rzelliklerinden ken 
dısine karft uzun zaman 
danbe'rt devam eden ho~ 

nutauzluk olha yet Marttıa l ın 

bir ordu kumandanına İayık 
görülmeyen bir ~adınla ev 

lcnmeıi üzerine ıon raddeyi 
bulmuıtur Bu değiııklikler 
vakıa bazı müf rlt Nazi li 
derlerinl tatmin edecek de 
recede görülmüyona da her 
halde puttntn ordu üzerın · 
deki nüfuı ve kontrol kud 
retınl arttırdığından ıüphe 
edileme~ .. 

Aynı tarihli 06t:y Teleg 
r!iph gueteııi Alm~nyada 

" Ren devlet relıltğtndea 

ve orclu baıkumıındanlaiın

dan çckilmeğe ve kendi
mi tetkikat ve tetcbbuatıma 
vakfetmeğe he~ vakit hazı
rım, f.skat hiçbir vakit par. 
tlnln ltderlığindoo vazgeç. 
mem. Çiinkü parti benim 
do~ru buldujum devlet po-

yapılan değ ltikltklerin büyük 
bir mana ve ehemmiyet ta 
tıdıtını, yapılan yeni tavın 
lerln Na:ıi partisinin hakimi· 
yetini arttırmak gayesıne 

matuf olduiunu, bu ltde 
partinin ordu yükıe . ku 
manda kuvvetine ve itidal 

' taraftıi~larına Ql\Qn g~ıdtii· 
ni, ordu yükıek kumanda 
kuvvetine ve itidal tar..tftar· 

larına üıtün ıeldlilni. B. 
Hitlerln, tlmdlye kadar bir· 
çok hareketlerinde olduiu 
gıbi, kendi harici politıkaaı~ 
na aleyhdar olacaklarından 

ıüphelendtil klmaelere kartı 
ani harekete geçtlilnl, ma 
mafth alınan bazı haberlere 
nazaran baıkumandaohk va
zifesinden alman general 
von . Frllchln aıtzlice tevkif 
edllmeaintn orduda fena bir 
teılrl icra edecejlnl ve yülcıek 
kumandada yapılacak ani 
dei•tıkhklertn orduyu htç 
de memnun etmlyecejlni 
blidtrdikten ıonra dıyor ~ı : 

.. Bu deiltlklıkler Alman 
ya içto yeni bir vaziyet do 
juracaktır. Bu vaziyetin ala· 
cajı ıekil, bütün Avrupa içlo 
b(iyQk btr ehemmiyet taıı 
yor ÇOokO beynelmilel m6 
naaebetlerde Almanyaoıo 
alacağı vaztyet ve göıterece 
ji hareket zlyadeıiyle tesir 
lidir . Ahı:ıaııyadan bugün 
aadır olan hareketler endıte 
değU.e de her halde hayret 
uyandırmaktan hah kalma 
mııtar .. 

Nevva Chronlcle gazeteıt 
B. Bitlerin Kayaerl tekliden 
ordunun da batına ıeçtlji 
nl ka ydetttkt-en ve yapılan 
delitıkhkler hakkında tza 
hat verdıkten ıonra bu ha · 
reketlerl kağtt üzerinde Na 
:ı'ler hesabına büyük bir za· 
fer olarak ıörüldüğün(i. e. 
H .tlerln Reıchvvehrin göz· 
desi olan von f rltchl de it 
batından atarak kendi etra 
fıoa parti arkadaılarından 
daha aıkı bir çenber yeph 
ğmı, dahili bakımdan krize 
nıhayet vertlmlı nazarıyle 

bakılabilirse de ordu ile po · 

litikacılar araıında tlk defa 
olarak açıia vurulmut olan 
mücadelenin bu ıon hare 
ketlerle her halde sona u 
dlrllmiı olmadığını ve bari 
el bskımdao iıe von Rıb 
bentropun hariciye veklletl · 
ne getlrllmeıl ve Rayh hü · 
kametinde Nazi hakimlye 
tinin teatıl ile Avrupadakl 
gerginlifın daha ziyade ar· 
tacağını bildiriyor. 

Dt 'ly Ekıpre11 gazeteıi 
Almanyada ılrltilen ant ha· 
reketlerln belki de harici 
PolıUkada büyfik dPiftl&c lık-
lere bir baılangıç tf'tkil ed 
eceğini, B. Hıtlerln m~mle· 

ket içinde bütQn silahlı kuv 
vetlerin baıkumandanlıiını 
almak ıuretlyle Blomberg 
krizini balletmlt o 'dufunu 
ve B. Rıbbentropun Harici 
ye Vekaletine ıetirilmeai 

Roma, Tokyo ve Viyana 
elçtlerinln geri çağmlmalan 
meaeleıtne aellncc bundan 
çıkarılacak mananın da Hıt 
lerin, tıpkı 19J4 de olduiu 
gtbı, Retchıwehr ile birlikte 
hareket ederek Nazi parti 
ıinden orduyu hiçe aaymak 
ıayretinde bulunan bazı mü · 
frıtlere kartı cephe almıt 
olma11 oldutunu kaydettık 
ten sonra dtyor ki: 

"Almanya Avrupayı tela· 
ıa dütüren devletlerden bi 
rldfr. Yalnız bu seferki Al· 
man krizi bu korkunun izam 
edtldığlnl göıteriyor . Sulhu 
mu haf aza etmek iıteyeo 

memleketler bu tıde mu 
vuffak olmak için kuvvetle 
rlnl arttırıyorlar . Bu meyan· 
da lngllterenin ıllihlarını 
taarruz için kullanmıyaca · 

ğından emin olunablllrler. 

Viıayet Makamından: 

caatları. 4 - l - 47 

Balıkeair Evkaf 
Müdiirliiğiinden: 

Balıkeılrde Hük\lmet caddesinde diler adı Anafartalar 
cadduıodet vakfal alti a rsa . üzerinde yeniden lııta edtleuk 
zemin kat dükkanlarıı. birinci kat Vakıflar müdGrlGIG lldo· 
et kat ikametıib bınaaı olmak üzere kapalı zarf uıultle 
l 6 2·938 tarihinden iti bar en 1 S gün miiddetle ekııltmeJ• 

konulmuıtur. 

1 - İtin muhammen. bedeli• 13347 lira 28 kuruttut. 
2 - istekliler bu tıe alt fenni tartnameler, proje •e· 

sair enakı 250 kurut bedel mukabilinde Balıkesir Va"ıf" 
lar müdilrlüiünden alabılir 

3 -- Ekıiltme 4-3-938 Cuma günü ıaat on altada B•· 
lıkeıl Vakıflar_ m\ldürlüğ(iode müteıeklul artırma, ekıill ~ 

me kom11yonurıda yapılacakhr 
4 - Ekıiltmeye ıırebilmek tçin iıteklilerın aıajld• 

yazıla teminat ve veaalkl ve teklif mektupları ihale ıünü• 
nün ıaat on betine kadar kCıl~lıyon relıhilne ~makbuz mu· 
kabilinde teshm;etmlt olmaları· ve poıta ile 16nderilecek 
teklif mektuplarınm iadelt teahbüdlü olmaaı ve ntbayel 
me:ıkfir ıaate kadar komiıyon!reisllilne ıelmiı bulunma•• 
Jizımdır Poıtadakt gecikmeler kabul edilmez. 

A - 2490 ıayılt kanunun 16:- 11 inci maddelerine 
uyup ( 1 OOü) bin liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettlil veatkalarla dördGncü mad
deıl mucibince ekıiltmeye bır mani bulunmadığına dair 

tıteklt tarafından tmzalanmıı bir mektup. 
5 - lıtekltlerin bu it h11kkmda izahat almak ve e•· 

rakı görmek üzere Balakealr Vakıflar müdürlüğüne müra· 

caatları. 
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Balıkeıir Ortaokulları Satın 
Alma Koiniıyonundan: 

Muvakkat 

Nevi Azt Çoiu Tahmini Fıat Teminat Elulltm• 
Kilo· t Kilo Lira K. Lira K. Şek il 

Kuzu eti 7000 8500 2805 21 O 40 açık eluılt1111 

Bslıkeılrt ortaokullarının'~mart 938 tarihinden itlbuell 
mayii 938 ıonuna : kadar ihtiyaçları buluoan yukarıd• 
adı, miktarı, teminat para11. ihale tekit yazılı kuzu eti 
15 gGınw môddetle ekıtltmeye çıkarılmııtır. lıttrak etmelı 
tıteyenler tartnamealnl öiretm•n okulunda her ıün ıör• 

1 bilirler. ========================== lbaleden iki ıaat evvelıne kadar öfretmen okulundall 
Balıkesir Zıraat alacakları lrult1e ıle kanuni teminatlarını muhaıebe mO· 

Bıjadıç nahtyealtıln açık bulunan 1 O lıra maaılı tahri · 
rat kltipllfi için 938 ıeneal martın onuncu ıilnü Vlllyet 
makamında mOıabaka tn tıbanı yapılaceğıntıen memurin 
kanununda yazılı evaaf ve ıeraltf halı olanların istida ile 
Vıliyet makamına mOracaatlan lüzumu ilin olunur. 

Miidürliig., ünden.• dürlüi6 veznealne yatırmaları ve ihale tarihi olan 4 mart 
938 cuma aüoü ıaat 14 de kültür dtrektörlüiü dairt>ıin· 

Mülga Kepsüt ziraat mektebine ait yaası ve çayır tar dt"ki komlıyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 
lalar iki ıene müddetle icara verileceilnden tsllplerın 
3 3 938 Perıembe günQ Ztraat müdüriyetine müracaatları 

ilin olunur. 

Bahkes'r tıcaret ve 
sanayi o~asmdan: 

Halıkcılr V ıli yetm.n Bi · 
ğadıç nahiyealnde Serv! ma

halle•lnde ( 28 ) numaralı 
r:vde oturan Türkiye Cuın -

huriyett tabaasından olup 
aym haneyi ikametgahı ti-

carı ittihaz ederek 933 yı

lındanbert Zahirecıl~k tıca 

retıle İftigal ettığloi beyan 

edun Kamil ojlu Cemalin 

ünvanı ticarete bukere 

(Zllhlrecl Kamıl oilu C~mal 

Nalça) olarak teıçtl cdild•ğl 

gibi bu ünvaoın imz" ıek 
it de Türkçe mühür yazısile 
( C. Nalça ) olerak tıcaret 

kanununun 42 inci madde· 
ıine göre Balıkeılr Tıcıuet 

ve Sanayi Odaaanca 955 ıi · 
cıl ııayısına kaydedıldığt tlan 

olunur ilin numarası: 217 
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(dremu Hukuk 
Hakim ıiğinden: 

Edremidın Narlı kö yünden 
lbrah ım karm Hıttıcenin 

müddeaııleyhler ayni köy 
den Ba l çıklı Haaan ve B'll 
çılch Şevkt aleyhlerine açtı· 
fı m11I takıinıi davuının 

icra kılınmakta olan muha
kemeıınde müddeaaleyhler
den Ralçıkh Şevki eleyhine 
çıkarı lım da veUyenin ikamet· 
glhının meçhuliyell haae
btle ilanen tebliğat icrasına 

karar verilerek muhakeme 
leri 7 3 938 pazartesi aaat 
14 de bıraLnlmıı olduğuodP. n 
müddeaale)'hle Balçıklı Ş~v 
kioın vakti mez"firde ya 
b ızzat gelmeıi veya bir 
velcll ıöndermeıl, gelmediği 
takdirde muhakemenin gı ' 
yabında devam edeceği d~
veUye makamına kaim ol
mak Ozere ilan olunur. 
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Baltkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahıveai 

Bi~adıç 

Mah"lleıi Soka~ı Cınıi 
Kuyu Cu ıuhuriyet Ev 

Cıtddeıt 

llududu 
Payr!!ZI 1 lttrı Hal·· 
kı oğlu Vehbi, gu" 
doğuıu Mu•A Hoc• 
oalu Mehmet, aütı 

lndiıi tarik kıble•1 

Nalbant lımatL 
HudıJt ve bulunduğu yer yukarıda yazılı e.v Sinan oi 

lu namı diter Mehmet amuca. oğlu İımaılin ecdadından 111 

hkalen senetsfz malt iken 322 de ölümtle evlitlan Mehn>t1 

ve Saniye ve Şeklbeye Lad~hu Saoıyenin de 330 da ölüaıi 1 ı! 
kocaaı Hüıeytn ve kızı Fatmaya badehu Hü"eyioin de 934 

de ölüm ile kızı Fatma ya kaldığından bahlıle namlarırı" 
teıçll edilmeaı lıtcnıldlğınden 6 3 938 pazıu 1ıüoü mahal· 
lıne tahkik iÇin memur gönderilecektir. Hu yu hakkınd" 
bunlardan batk" bir hak iddtasmda bulun&nluırı l ugürılc' 
içinde yazı ile tapu ıtcıl muhafızlığına ve yehut mahal 
lin~ gelecek memura cnOracsatları lüzumu ilin olunur. 

Sah•bl ve Baımuharrirl: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırekt6rü: FUAT BlL' AL 

Baıımyeri: Vilayet MatbaHı - Babkeılr 
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