
r ' B. Rüştü Aras, Romanya Valide Kra-
liçesinin Cenaze Merasiminde Bulun· 

mak Üzere Dün Bükreşe Gitti. 

24 TEMMUZ PAZAR 1938 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL 8.l Yl: 3942 
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T d.J''"t y ld ye ın ç uzu e ır •.. 
a I a apl I. "Hadiselerin, -Tam /spanyol Meselesi Dola

Hı tara gelmek isti yen kimselere Suriye jandarması taraf mdan gösteriltn güçlüt ve 
yapılan tazyık üzerine mu~a~il ted~irler ahnması ~ararlaştt 

Antakya, 23 ( A. .A. ) -
'<ayıt muameleleri sekiz bü 

roda dün baılamıı bulun · 
lrlaktadır 

Bnton Antakyada fea or 
tadan kalkmıı gibidir. Şap 

ka tedarik edemlyenl~r ba 
ıı açık dolaımaktadtrlar. 

Antakya , 23 (AA.) - Su 
tlyeden Hataya gelme&ıte 

olan yolculara Surlyeye 
hududundaki jandarma ta· 

rafından ıöaterilcn güç. 
hu, ve tazyık hareketleri 
devam ettlfl takdirde aynı 

yol üzerinde btr Hatay ka 
rakolunun tuiı edtlmeal der 
plf edılmektedlr . 

Antakya, 23 ( A A. ) 
Anadolu ejanıının huıuıi 

muhabiri bildiriyor: 
Dün aabab kayıd mua

ı'lle l elerioe aıafıdakl ıekız 
büroda baıl anacaktır: 

lıkenderun kazannda lı
kenderun büroıu, Kırıkhan 

kazaıanda Rayhanlye ve Ak· 
tepe büroları, Antakya kaza 
ıında Antakya ıehrtndt'kl Oı

manlye b(lroıu tle Karıu, 

K•rbevaz, Şehköy ve Ordu 

Köylüler Ormandan Nal 
sıl istifade Edecek? .. 
Değişen Kanunda Aöyliiler 
Lehıne Muhtelif Maddt!.

ler Bulunmaktadır. 
Orman kanununun bazı 

tbaddelerlnl de~lıtlren lianun 
0rnıan idarelerine tebili edıl 
rnııtır . Bu kanunla kôy luler 
:th ıne konulan yeni hüküm
erın baılıcaları ıun ardır: 
Ormanların içinde veya 

Otrnan 11nırlar ından itibaren 
dGı bat üzerine on kilomet
re lrlesafedekl köyler hal kı
"' kendi ihtiyaçlara için ke 
''•telık, aaplık tonıruk ve 
hk,cak ola rak dıkılı ağaç 
•erılecek t ı r . Bunun ı çtn ta · 
tlfe bedellnln yaln ı z yüzde 
«>wı\I alınacaktır. Bu afaçla r 

~ ormandaki lıtıften ve-

rlllrae ayrıca keame ve ta 

ııma ücretleri de köylüden 
alanacakhr. 

Bu bilkümden on kilomet· 
re içinde bulunan iki bınden 
az nüfuılu kasabalar halkı 

da ııtıfade edebilec~kur. 
Bundan batk" Zıraat VekA 
leUnln müıaadeaıle, aene on 
kı lometre tç ınde bulunupta 

( Sonu lkıncl ıayfada) 
1 ••••••••••• 

Yozg1dda zelzele, 
Yozgad, 23 (A .A) Cu 

ma geceıı burada oldukça 
ııddetla bir zelzele olmuıtur, 
haaar yoktur 

================•== ..... ==========::===== 

Bölge Birinicilik Maçları: 

ldmangücü, Havran 
l akımını O -2 Yendi .. 
Dün~o maçın galibi idmanüôCö bugün Marmara gömesi 

birincisi i~manyurdu ile karıılaııca~. 
c.. 1 

hırı lllllt: er arasındaki bölge 
<IG llctlık dömifinal maçı 
..... tı liat.k~ılr birloclıl ld. 
~-llD,. 
ti eUcii ile Eğe gümeal bl 
,1:~111 Havran takımlara arft· 

Sil Yapıldı. 
lçıb ''t 16 ya doğru , maçlar 
.. ıehrhnlze ıelmtı bulu· 
"'" e ~ •ndırma ldmanyurdu, 
,., .. b ı 

t\I( ve dmangücü ıpor· 
llrı a d ''-' ' n e Halkevi bando-

S>, 1 _01duğu halde Atatürk 
""'•tı ~. il git tı ler ller üç ta tn: tlltafından Atatürk büı 

do e çelenkler kondu ve ban · 
ltt t-rafuadan çalınan fıtık· 

-.,,1 ••111 ile dinlendi. 

Meraafmde Vali ve Spor Böl · 
geal Baıka111 B. Ethem Ay 
kut, Baıkan vekili B. F eyzl 
Sözener, ıehrlmlze gelen ta 
kımlarıo kafile baıkanları 8 . 
Senet ve B Ahmet Şener, 
sporcular ve kalabalık halk 
bulundu . 

Saat 17 ye doiru ta 
kımlar , evvela Havran, ıonra 
Güç olmak Gzere alkıılar 
araaında ıahaya çtktılar ve 
yerleranı ıöyle aldılar . 

Havran: 
Rahmi 

Alı Hakkı 

( Sonu ikinci 1&Jf ada ) 

bürolar. Her büroda bir relı 

ve bir aza tle üç katip bu 
lunacaktır. 

Huıuıi mahk~me bir re
lı ve lkt azadan mürekkt'p
tlr. ilk intihap nizamname 
ıtoin 16 ncı maddesi tadil 
edtlmiıtır Bu tadile göre 
Hatay ıeçlml cedvellerlnde 
müseccel olan ukerlerle 
jandarma ve poli1 1erln ka · 
yıdları iptal edılecektir BQ· 
rolar uat ıabah ıekt:ıden 

on ıklye kadar. öfleden 
ıonra on bt'flen on ıeklze 

kadar açık bulunacaktır. 

Hariciye 
Vekılım z Bükreşe gitli. 

f ihstinde su.kasd. 
İıtanbul , 23 l A.A ) 

Romanya valde krallçeıi 

Marloln cenaze meraıtmtnde 
bulunmak üzere Hariciye 
Vekıll B. Tevfık ROıtü Araa 
bu ıabah Zafer torptdoıu 
ile Köıteoceye hareket et 

mittir. 

Marafal 
Fevzı Çakmak 
iz mirde. 

lzmlr, 23 (A A.)- Genel 

kurmay Baıkanımız Mara · 
ıal Fevzi Çakmak buraya 
ge l mittir . 

Yerli mallar 
sergisi açıldı. 

lsta nbul, 23 ( A .A ) 
Onuncu yerli ma llar ıerglıl 
Ekonomi Bakam B. Şakir. 
Keıeblr tarafmdan açılmı t • 
tır. 

- .. 
Polis me~te~i mezunlınna 

dip'omılan varil~i. 
Ankara, 23 (AA.) - Dün 

poliı mektebi mezunlarına 
merasimle diplomaları tev · 
zl edllmiıtlr . 

TiJ.rk ·Alman 

Ticaret muahedesi yann 
imzalanacak. 

Berlln . 23 (A.A.) - TQr. 
kiye.Almanya aruanda tıca · 

ret muahedesi akdı ıçln reç 
mekte olan müzakereler 
müıatd bir ıurette devam 
etmektedir. Vaziyete naza · 
ran yeni tıcaret muahedeıi· 
nln pazarteı ı ye lmzalanmaıı 

muhtemeldir. 

yisıle lngiltere - ltalya Arasındaki Gerginliğin 
Başgösterdiği Sırada Çıkması Dikkate Değer.,, 

Kudilı, 23 (A A.) - Son 
iki gün içinde muhtelif ıui 
kaıdıar netlceılnde 13 Ya 
huda ve bir İorıllz aakerl 
ölmilıtür 

"Birkaç hafta lak bir ıOkQ. 
net devreılnden sonra Fıltı 
tinde vaziyet birdenbire 
vabiml~ımtıtl Bütün mem · 
lekeUe tedhit hüküm ıürmek 
tedlr Ye lngtlızler tarafından 
alınmıı o lan tedbirlerin ıon 
derece tlddetli olmasına raf· 
meo gitgıde gentıllyen ve 
derinleıen bir ayaklanma 
Araplardan , Yahudi ve Av 
rupalılardan yüzlerce kur 
bao Yermektedir. 

Bu hafta dikkatimizi Gze 
rinde durdurmaya layık iki 
hadııe vard ı r 

Bı r yandan bir Y ahudl 
mukavemetinin tik allmet · 
lert ı ! e, öte yandan Arap 
inanının Fıliıttn dııına ılra 
yetinden bahsetmek lıtlyo · 

ruz . 

Şu ıon ıüolere kadar Ya · 
hudller tıkence edllmelerfne 

aab11 la tahammOI etmiılerdl 
Onların tarafıodan ttddet 

hareketleri tamamen ferdi 
bir müdaıaaya lnhlaar etmtı · 

tı; h&ttl, orranize mukave 
metlertyle, eaaaen genıı olan 
bir kavgayı daha ziyade 
genltletmekle itham edtl. 
memek için bütün ömtdlerl 
nl loıılız btmaye1lne bajla 
mıı görünüyorlardı. lmdt , 
birkaç zamandanberl onla· 

rın mukabeleıine ıah ıd olu 
yoruz, bu hareket Araplara 
karıı müdafaayı onların kul
landıkları vaııta lara müraca
at ederek bizzat orıanlıe 

etmek arzuıundc olduklarını 

gösterecek ma hiyettedir. 
Ayakla nmanın baalaogıcında 

yarah1 mıı olan Yahudi neffa 
müdafaaaı grupları bomba
larım ekıerlya konıerve ku 
tu larandan yapan 'Araplara 
nazaran d aha tulrll f aaliyel 
vaııtalarma maliktirler. 

Bu tezahürler tama miyle 
yeni bir vakadır ve bir ıü 
kuoet ala meti d iye gölleri· 
lemezler. Ftllıtln, aıtıi de her 
lklıl de hariçten kuvvetle hl · 
maye aören ve aralarında 
da bfr uzlaıma imkanı bul
mak kolay olmıyan iki haa 

lngiliz 
Hükümdarlın dün lond· 

raya ~ön~ü. 
Londra, 23 (A .A ) - lo

gılız Kral ve Kralıçul bugün 
Parhten Londraya dönmüı 
lerdır. 

mın amanıız mücadeleılne 
ıaboe olan bir kapalı saha 

haline gelmektedir . Styanlıt· 
ler, her halde Fıllıtlndekl 

dır . 

Daha az ehemmiyetli ol· 
mayan ikinci vakıa: Arap 

(Sonu l ıdnci ıayfada) 

bu yabudl mukabeleılnln ı-=-===""""'-·======= 

organlzaayonuna yabancı ol 

mayan dünyanın büyük ya· 
hudı cemaatlerinden müzahe 
ret görürler. 

Onlar taraf ındao toplanan 
ve sübvanılyone edilen Tel 
Aviv halkı, bu arzuya kar · 
ıı gelemez: Beollırall taar 
ruza geçmlıttr, Arapların 

ardında kendi can düımanla
ra olan Almanya ile İtalyayı 
g6rdüjünden daha b(lyQk 
bir beveale lleri atılmakta· 

Rus - Japon 
ihtilafı Hararetini 

Kaybediyor. 
Tokyo, 23 (A.A.) - Sov

yet kıtaahnın Canaufenı 

dağanı tahliye etmedlil tak· 
tirde Japonyanın kuYvete 
müracaat edeceil hakkın· 
dakt haber ıallhlyettar me 
haftl taraf ıodan kati olarak 
tekzip edilmektedir. 

Belediye İntihabı 1 -
EylQlde Başlıyor .. 

intihap Kılavuzlarının Dağıtıl
masına Baılandı. 

Belediye mecllıl intihap 
hazırhkları devam etmekte· 
dtr . 

Kanuna göre intihaba it 
Urak edecek Yatandaıları 

teablt etmeie yardım ede · 
cek olan, belediye tarafın · 

dan hazırlanan "intihap lu · 
lavuz kartonları,. Kaaaplar, 
Dtnkçtler, Martlı, Y entce, 

Hacıaaybl, Eıktkuyumcular 
mahallelerine daiıtılmaia 

baılanmııtır. 

Bu, teyzl edilen kartonlar· 
da aile reiıfntn adı, ıoyadı, 

nilfuı kaydına ald muhtelif 
malumata dair sualler bu
lunmaktadır. Aile retıt , bun· 
ları haneıloe yazdıktan ıon· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· Belediye lliyasetinden: f 

Seçim Hazırhklan Başladı. i 
1 - Belediye ve intihap mebuaan kanunlarlle : • belediyeye verilmıı olan vazifeleri ifa etmek (bere 1 

Balakeılr belediye ıınırı içinde altı aydan fazla ikamet : 
etmek ıuretı le daimi Hı ametıih teıfı et mit olan her : 

a 
aile için (intihap kılavuzu kartonlara) namile birer : 

: kayıd teılı edtlecektlr. : 
• • • 2 -- Kartonlar tanzim edilirken bütQa hemıehrile - • • • 
: rln hariç ka lmamuını temin için kartonların bir örneil 1 
: olan bu ıual varakalarınde n her atleye birer dane 1 
• • : de.fıtılmaktadır. : 
: Sual varakalarını alan a ile relıleri bu kartonları : 
: Balıkeılr beledtyeıl tarafından kabul edilen bet aaa : 
• • : içinde bu kağıdın arkasındaki birinci cedvele aile re- : 
: lıl kendi hakkındak t ıuallertn cevabını, ikinci cedvele 1 
: aile efradının, üçüncü cedvele de baıka yerde meı· : • • : kent olmayıpta daimi ıurette aile nezdinde oturan· • 
: larıo hüviyetlerini yazarak eve aelecek memur ve ! 
• • • bekçtlere teıltm edecektir . • • • • 
: 3 Muvakkat veya mlıaftr ıurettle bulunanlar 1 
: kendi ikametgahlarında yazılacaklarından bunlar bu 1 
• • • varakaya yazalmıyacaklardır. • • • 
: 4 Belediyenin tayin ve ilin ettlil ıün zarfında İ 
: bu varakayı doldurup memura veya bekçiye teıl•m • • • 
~ etmlyenler belediyelere müteallik ahkimı cezaiye ka· 1 
: nununa teyf ikan cezalandırılacaklardır : 
a • 
: Hemıehrılerln, belediye ve aaylaY ıeçlmlerlne itti- : 
: rak gibi en b6yük haklarının lıtlmall huıuıunun ko · : 
: layca temini için ihtiyar edilen külfeti ıöz önüne : • • 
• alarak bu itin tahakkukuna yardım etmelerini Bala· 1 
• • 1 kealr beledıye relıl rica eder. • 

'-········································ .. ······" 



SAYFA : 2 

• 
1 Fili 

ziy ti 
(Başta rafı birinci sayfada) 

isyanının genıılemesl . Arap 
birliği hl11I şimdiye kadar 
yalnız yakın ıarkın hüküm 
darları ve müslüman ıefle 

rlnin proteıtolarlle tezahür 
etmişti, Irak kralı birinci 
Cazı, Hicaz krala lbnlssuad, 
Maverayı Ürdün emlrt Ab 
dullah, iıy.tn edenlere kar• 
deıçe ht11lyatlannı bildir 
mitlerdi. Birçok ünvenlte· 
ler mektepler ve teıekkül 
ler de bu hareketi taklid 
etmlılerdir . Panarap faaltye 
ti bu plintonlk tezahOrlere 
ve bazı mali yardımlara lo· 
hlıar etmtıtı. 

imdi, geçen hafta bu 
müılüman tesanüdü yeni ve 
vahim bir ıekılde tezahür 
etmıı, Fllhtln çevçeveılnden 
•ıarak, M a v e r a y ı Ür· 
düne ılrayet etmlttlr Hü · 
kQmet merkezi olan Am · 
mand dükkanlar kapanmıı. 
birçok kimseler ölmüı ve 
nizam anc.ak güçlükle iade 
edilebil mittir. Aynı zamanda 
Süveyt kanah lmalithane· 

lerl tıçtlerl ar&1ında bir grev 
zuhur etmlı, tıçller bir du 
bayı yakmıılar ve batırmıı· 
lardır . Bu gellılgüzel bir 
hldlıe mi, yoksa Mısırın Arap 
tabrlkatçılarının lnglllz hü
kumetine tik ihtarı mıdır? 

Herhalde ıurası muhakkak 
ki, bu hadise büyük bir he 
yecan uyandırmııtır ve arap 

tesanüdünün yakın bir günde 
Akdenlzln dl~er müılüman 
memleketlerinde daha ıtd 

detll bir ıekllde tezahür et· 
meılndeo korkulur. 

Pek nazik bir mesele or
ta ya çıkmaktadır: Bu Arap 
teıanüdü ıarkta uyanmakta 
olan müthtı yangını tek ba · 
tına ateılıyecek kuvvette 
midir? 

Şarktaki tahriklerin ge· 
ntılemeıt hidlseılnln t m, 
lıpanyol meıeleıl dolaylsly· 
le loglltere ile ltalya arasın· 
da yeni bir gerginlikten en 
dloe edildiği sıralarda mey
dana çıkma111 d'kkate diğer 
bir keyfiyettir. Yakın ıarkı 

kaplıyan lnrtlız düımanlığı 
dalga11nda İtalyan propağan· 
duının oynadıiı rolCl bllml
yen yoktur. İtalyan faılzmlnln 
Arap tahrikçilere getirdiği 

müzaheret münakaıa edil· 
mlye hacet kalmıyacak ka 
dar malam bir hakikattir. 
Fıllıttnde karışıklıkları artır· 

mak ve bu ~arıııklığı Mmrla 
HJndlıtana yaymakla tehdit 

etmekle, ltaly , 16 nisanda 
İngiltereyi, İıpanya me1el~
ılnde tavize sevketorek için 
kullandığı taahhüdü geri al· 
mak istiyor deill midir? 

Roma·Berlin mihveri Av· 
rupa ve Af rlkada olduğu gi
bi, lç Aıyada da faaliyet 
halindedir Ve lnglllz kuv 
velini akamete ufratmak için 
her va11taya bat vurmakta· 
dır 

* 
Bu tartlar içinde Arap Is· 

yanının hızlanma ı ve ge· 
nlolenmeıl, harici teıvtkler, 
Fıllatın meaeleainln yakında 
balledllecetı umulabilir mi? 
Ftlfstıoe göoderilmlı olan 
ikinci logılfz komlıyonunun 
hazırlayacajı herhanııl bir 

" 1 a
. ? 1 

1 •• 
p l anın muvaffaluyet ihtlma· 
line Cnanmıyoruz. Büyük in 
gtl ı z hafta lığı Obıerver ga 
zeteıl çen pazar §öyle ya 
zıyordu : 

"İki tarafın bir uzlatmıya 
amade oldukları vörülmedık · , 

çe hfçblr hal ş e klinin em · 

poze edllemiyeceğl iiııknr 

dır... imdi bu b:arıılıklı ~üa 
nünlyet gitgide daha uzak 
ıörünmektedlr ve fnglltere 
lrlanda tecrübenlle bilir ki, 

kuvvet va11tB1tyle hal ıe 

killeri faydasızdır . 

Şerla üztrtnde daha uzun 
zaman kan akma11ndan kork· 
malıyız . 

Ynzan: 
.Andre Klo 

La TrtbQn de Naıyonda 
--- 'ilfu,_ __ 

Şişeler ve dol
ma hacimleri. 

Ekonomi Bakanlığının tek· 
ltfl (berine Bakanlar Heyeti 
ölçüler nlzamnameılnlnln 
4, 11 , 12 ve 14 ncü fau · 
falarını değlıtlrmfştlr Yeni 

dağtılklıkle f çlnde ispirto ve 
djğer içkiler, akıcı maddeler 
satılan ıtıelerin dolma ha
cimleri teıblt edılmlttlr. Bı 

ra. ıııeleri 30, 50, 70, 100 

ıantıl ıtre, ıoda ve gazoz 
tlıel~rl 20, 25, 30, 35, 50 
santllatre mt\den suyu ııve 
leri 25, 30, 35, 50, tO:J san · 
tllltre, menba suları 25, 30, 
35, 50, J 00 150, 200, 300, 
4.00, 500 Hntllltre rakı, 
konyak ve ltkör tlıeJeri 1, 
15, 20, 25, 30, 35, 50, 70, 
75, 100, 150. 200, ıarap ti· 
ıelerl 30, 35, 50, 70, 100, 
150, 200, 300, 340 santilit· 
re, ıüt ııoelerl 25, 50, 7'5, 
100, 150, 200 santilitre, tı · 
ra, ılrke ve yenilir roğlar 

için kullanılacak ştıeler 50, 
75, 100, ısa, 200, 300, 400 
ve 500 aantllıtre hacminde 
ol caktır 10 ıaotilltreden 

küçük tltelere sifon oııel eri-
nin istenilen hacimde yapılma11 

ve kuHanılmaaı caiz o!acak· 

tır. içki ve diğer lucı mlld· 
ddeler anc•k teıblt edilen 
hacimdeki tlıelerle ıatala · 

bllec~ktlr. İçfnde hpirte ve 
içkilerle dlğa r alucı madde 
ler. bulunan f l§eler camdan 

ve bu fte elverlıll porselen 
den veya ponelen gibi top· 
rak mamulfıltan yapılacak· 

tır. Bu ıııelerln diplerinde 
dolma hacimleri, litre ıımtl · 

litre, desilitre veya bunla -

rın kısa ıekJllerJ kazıma ve 
kabartma ıurettyle yazıla bu· 
lunacaktır. Parekende tapir· 
to ve içkt satan yerler bu 
içkilerin satııları için 
boı içki şlıelerini ölçü 
olarak kullanamayacaklar 
dır. 1934 yılı blrlnclkanun 

ayının birinci gününden evel 
getlrilmtı ve sayılan vasıfla. 
rı bulunmayan ıııeler 1943 
yılı ikinci kanun ayının bi 
rlncl gününe kadar kullanı

labilecektir. Diğer değlıik 

lıklerlcı areometrelerln au ve 
havagaz.ı saetlerlnln tekilleri, 
ebatları ve aranılan vıuıfla 
rlyle hunların mu yeneleri 
de yeni esaalar hail nmıı 
bulunmaktadır. 

TOTKDILI 

' 

CİNAYET .. 
~ş(~ ~ y .. z ·· ııt en n·.1a 1 tlaıı Ağ·•ılıc)rsi

Koııardı . • ili 
• o, ita T ı· a .,. ın e 

Katil. Eşeğinin Kardeşi Tarafından Üç Gün 
• Hiddetlenerek Bu Cinayeti işlediğini 

Hapsedilmesine 
İtiraf Etti. 

Sındırganın Mened köyün-
de mlıllne az rastlanır, ehem· 
mlyetalz bir · ıebepden fe 
ci brr clna yet ol mut, bir 
adam öı.kardeıinln kafasını 

balta fle koparmıştır. 

Edindiğimiz malumata gô 
re bu fa elaya sebep maktu · 
lün, katile ald bir eoe· 
ğl üç gün hapsetmesidir. 

Mened köyünden Ahmet 
oğlu 40 yaılarında Satey· 

manta 30 yaılarında bulu 
nan Mehmet ana · baba bir 
k rdeştlrler . 

Bundan bir ay kadar ev· 
vel Mehmedln eıeğl afabey-

sinin 
orada 

tarlıuına girmlt ve 
blrhayli zarar yep . 

mııtır Süleyman, buna fena 
halde kızmıı. kardeıl 
oto de olmeama ehemmi 
yet vermlyerek hiddetle 

hayvanı ahıra kapatmıı, üç 
rün aç ve suıuz bırakm1ıtır . 

Mehmet; merkeblnl, göreme 
yioce ar mıf, ona · buna ıo 
ruşturmuv ve nihayet ğa 

beysi Süleyman tarafından 

yak lonarak ahıra kapatıl · 

dığını öğrenmlotır. 

Bu yüzden aralarmda 
ııddeth bir ağız kavga · 
aı ce:eyan etml§ ve iki kar · 
deıt yekdlğerlne düoman 
yapmııtır. 

Aradan epeyce zaman 
geçtikten ıonra bir gün 
evvel Süleymanan on yaşla· 
rındakt oğ?u Halil, babasına 
yemek götürmek üzere har 
mana gltmlttlr. 

Çocuk harman yerindeki 
çardağa glrmftıe de babası · 

nı görememlı, yalnız yere 
serllt olan yntakt , içinde 
birinin yatm kta olduğu hlı 
ılni veren bir vaziyet gör· 
müıtür Sealenmeılne rni· 
men babaeının cevap verme · 
dlflni gören Halil yatağa 

yaklaımıı ve y o r g a n ı 

açar açmaz türler ürpetlci 
bir manzara ile karıılaımıı 
tır . 

Acı bir çığlak koparan liü · 
çük Halil kendisini kaybet· 
mit ve orada b ygın bir 
halde yığılıvermlotır 
Çocuğun acı haykırııını 

duyan civar lıarman!ardaki 
köylüler çardağa koımu§lar 
dır. Fakat, müthlt facia bu 
gelenleri de heyecan ve kor· 
ku içinde bırakmııhr. Çün 
kü Süleyman, baıı vücudun· 
dan koparılmıı bir vaziyette, 
kanlar içinde yatakta uzan· 
maktadır. 

Vaka derhal jandarmaya 
blldtrtlmlıtır. Yapılan tahkı 

katta, bütnn ıüpbeler kar
deoi Mehmedln üzerinde top · 
landığmdan yakalanmııtır. 

Ağabeysi Süleymanın ka
f 11ını . kopardığı balta da 
Mehmedın sakladığı yer 
den bulunmuıtur . K r· 

deş katili ; faci ayı büyük bir 
ıoğuk kanlılıkla lttraf etmlt 

ve evvelce hapıettlğl 

eıeğl yQzünden aiabeğl Sü-

leymana luzdığını, 
yetin tek sebeLI de 
duğunu gÖylemlıtır 

clna· 
bu ol· 
Katıl 

hazırladığı baltayı 
alarak Süleymaaın, uyumak· 

ta oldufu bir ıırada çar
dağına glrmlt ve kcııkin 

baltayı ">trblrl arkasına 

indlıerek ağabefslnln baıını 

koparmııtır . 

1 g··co, Hav a 
aKı 1 ı O - 2 Y ndi .. 

(Baıarafı birinci sayfada) 
Ahmet Salih Hasan 

Ali Mümin Hasan Mithat 
Mustafa .. 

Güç: 
Şerif 

Mahmut Oıman 

Fuat Sabri HaiJI 
Mustafa Mehmet Ali llılmt 

Ahmet Cevat .. 
Hakem Yurddan Hulki 

fdl . Havranlıların ayoğile 

OJUDA baılandı. 

Kalabalık spor meraklıları 
nre1mda V altmfz B. Ethem 
Ayliut da bulunuyorlardı 
Mt.ı ç, her ıki devrede de 

baıtan sona kadar samimiyet 
ve intizam içinde devam etti . 

Hemen söylemek lazım 
dır ki, Havr nlı gençler 
maçta tam bir muvaffakı-
yet gösterdiler. 

1 
Ht>r iki devrede de Güç 

lülere birçok def al ar tehli· 
keli anlar yaıattılar. Buna 
rağmen , oyuncuların yaban· 
cı takımlarla karıılaımak 
imkanı bulamamaktan mü 
tevellıd durgunluk ve bllhaa· 
aa for hattında bulunan 
sporcuların ıuttan mahrum 
bulunmaları kendilerini mağ· 
lup vaziyete ıoktu. 

Güçlüler bütün çalıımela 
rıoa rağmen birinci devrede 
35 ncl dakikada Cevat ve 
ikinci devrede de 21 ncl dakl · 
itada Mehmet Ali tarafındon 
atılan gollerle maçı 0 ·2 ka 
zandılar . 

Dünkü maçın gt\ltbl ld 
mangücü, bugün saat 16,30 
da Marmara gümesl birinci· 
al Bandırma İdmanyurdu ile 
karıılatacaktır. 

Mühendislerin 1 Belediye lnti
Mecburi habı 1 Eylülde 
Hizmetleri. 

Nafıa Vekaleti yükııek mü· 
mühendlı ve oaf ıa teknik 
mektebinden mezun olduk· 
lan sonra, bu mecc oi tah· 
slllererine mukabil devlete 
ke.rıı taahhüt etmlı oldukları 
mecburi hizmeti lf e etm den 
izlerini ve adreslerini kııy 
bedenlerin yükıek mühendte 
ve fen memurlara hakkında 
yent btr karar almağa mec· 
bur olmuıtur. 

Bu yeni arar göre ka 
nuoen mükellef bulundukla· 
rı mecburi hizmeti bitirme· 
den evvel her ne suretle 
olursa olıun va~ • felerlni ter 
ketmft olanlarla hizmetlerini 
yadmak için timdiye kadar 

müracaat etmiyenler veye 
velcaletçe bu hususla yapıl 

mı§ olan devete icabet et· 
memlt bulunan! r ve buna 
mukabil de hiçbir tazminat 
ödemlyenler için üç aylık 
bir müracaat mühleti veril · 
met·ted ır . llktetrlnln ıonuna 
kadar devam edecek olan 
bu mühlet zarfında müracıı 
at etmlyenler ve kanuni · mü 
kelleflyetilerinl yapmak üze 
re Neafıa Vekaletinin göıte 
receğl vazifelere 
ler hakkında bu 

gltmıyen 

huıustal~ı 

kanunun ihtiva ettiği cezai 
maddeler totblk edilecektir 

aşlıyor. 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
ra cedveltn altında a, n tan 
kısma da aile efradının 

adlarını ve nüfuı ka , dını 
a }·nen geçirecek ve bu f ş 
leri en fazla bet gün için le 
belediye memur · ve bekçtei 
ne teslim edecektir. 

Belediye, bütün bu fıoleri 

topladıktan sonra belediye 
intihabat encümeni marlfe • 
tile aza lntıhabına rey ver 
meğe hakkı olanların ve 
aza intihap olunmağa sa· 
lahlyett bulunanların yrı 
ayrı birer defterini hazırla
yacak ve bu defterler ıntt· 

hap kanununa göre he-rke 
sin görebıleceğt yerlere nsı· 
lacaktır . 

intihabata eylul batında 
bDt1anacek \re t~ırlnevveltn 
yirmisinde bitecektir. 

Belediye tarafından dağı· 
tılmakta olan intihabat kı · 
Javuz kartonlarının arkaıun 
dakl izahatın lyke okuna 
rak d o ğ r u ve ekıikılz 

doldurulması in t ıh ab a t 
hazırlıklarının çabuk ve ıa· 
ltm bir tekilde cereyanını ko 
laylaıtıracaktır. 

Onun için, bu noktaya va· 
tandaıların dlkks tle rl8 yet 
etmelerine l§arel etmeyi za 
ld buluyoruz. 
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Bürhaniye 
Halkevinde 
Konferans. 

Bürhanlyto, (Husud)- Sür· 
haniye kaymakam vekili B . 

Said Kökıal tarafından Şe · 

hır Kulubü salonunda "Hal· 
kevleri ve gayeleri,, adlı bir 
kooferanı verllmiıtlr 

Alika tle takip edılen, 

' birçok , derdlerlmlzl ortay 
döken ve ezcümle münev · 
verlerin ve halkın karıılıklı 

ödevlerini belirten koaferanı 
halk üzerinde derin bir te
sir yapmıı ve çok alluolan
mııtar Halkevl ar kolu da 
konferans aa!oounu dolduran 
halkın, güzel bir gece ıeçir· 
meılnl temin için bir konıer 
vermlıUr. 

Atın Tekmesi 
Burnuna İsa

bet Etmiş. 
Manyas, (Huıuıi) - Bu 

ranın Haydar köyünden fs 
mail kızı l 1 yaı\arında 

Fatma, atla harman ıürerken 
hayvanlardan biri bir tekme 
atmıo ve kızı burnundan ya· 
ralamııtır. Fatmanın burnu 
ezildiği gibi , dudağı da ya· 

rılmıotır. 
Yaralı Maoyaaa getirile · 

rek tedavi altına alınmı~tır. 

Gelenler. Gidenler: 
Bir aydanberi mezun bu· 

lunan Vılayet Daimi Encü· 
men azasından B. Salihat
tln Yücel gelmiı ve vazife 
sine baılamııtır 

.... o 

Köylüler 

Ormandan nasıl istifada 
e~ cek. 

(Baıtarafı birinci tıayfada) 

geçimleri öteden beri pazar· 
1 • ra kendileri götürüp ıat. 

tıkları kereıte, odun, 1aplık 
ve kömüre bağlı olan köy · 
lü ere lam tarife bedeli alı· 

narnk kerestelik. 11plık odun 
ve kömürlük ağaç verilecek · 
tir 

Zcraat Vekaleti bu müıa
adeyl, bu vaziyetteki köy
lülerin refahı ve kftlkınma· 
larını 

plana 
biri ık 

gözeterek yapılacak 

uymak ve aralarında 
kurmak, ııletme yer-

lerlnl ve çalııma tarzlarını 

göıterileceğl ıekllde islah et 
mek şartlarına bağlıyabile

cektir. · 

Muıalf ak gençler. 
Bu yıl tıb tahsilini bitiren 

Mehmet Çanlı oğlu B Ulvi 
Çanlı, 11tajiyer olarak 
Adana 11tma mücadelesine 
verilmtıUr . 

Galatasarayı pekiyi de 
recede batarı ile ikmal eden 
Tapu Sicil Muh~fızı B. Tah · 
sinin oğlu B. Vahap Aoıroğ 
lu da, icap eden muamele 
tamamlandıktan ıonra ma 
den enıtltüsü hesa hına ma 
den mühendisliği fçlo Avru 
paya tahsile gönderilecektir. 
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~isler: 

Değirmen Taşı 
8trkaç gün evvel ıehlrln 

kenar mahallelerinin birin 
den geçiyordum. 

O Kız .. 

Btr sokağın köıeılne gö · 
tl\lilrnüı iri bir taıın önünde ' 

Gönltime aklı o la=, 
Kalbimi ya/,fı o kız, 
Btitiin arz11/ar1mı 
Saçına laklı o l<ız 

* " . 
Ciç kadın aördüm. Kadınlar 
dan bırı, elindeki iri bir taı · 
1 . 
e. Yerde gömülü b<ıyük ta 

1111 kenarana vurarak kır 
~'Ya çalıııyordu. 
t 'Yanlarına yaklaıhm, bak 
'tta, köıedekl büyük taı. ya 
tııı 
d Yere gömülmüf, iri bir 
Pilrrnen taıı ldl. 

Niçin kırdıklarını sordum. 

1Detırmen taıını kırmıya 
çd, 1flln ihtiyar kadın doğrul 

ll · 

b1t Evladım, dedi benim 
Relınım var. Her zaman 

t6ı:lert k b d - -Y ararıyor, a~ı onu 
ı:l or. fkı yıldır bu hal böyle 

t'le. d ~i rn e lyor. Göstcrmedı-

ll 'il ı doktor, yapmadığımız 
t~\' kalmadı, hiç biri fayda 

ll'ıtdı. 

Ve l'l d ~ t' e ı e egirmen taıını 
oıterdı: 

t, - İtte, evladım dedi Bu 
d t, dönmüı dönmüş nıhsyet 
urrn 

ç, ~ uı Bu ta~ten bir par 
b 0Parıp gelınlmln ba§ına 
'flı Ilı Yacağım, onun da batı· 

t " dönmesi bu taı gibi du · 
'c:ak bi ıw· k 1 c,k 1 r ıeyc gı a mıya 

' ırellnctğimin 

VJ/maz Ülken 
................ _ 

Rurban 
l\oc R dt b 11. agıp Paıa devrin · 

it 1( h,b urban bayramı aa· 

l,tl~ 'kıllılığı ve yazdığı ıiir 
llltl l'lleıhur çapkın kadın 
~ erd F a~ll en ıtnat, kurbanlık 
tydtı alnıak için Beyazlt 

'tlın d 111,ı a gl er. Meydanda 
ı, r ı.ı 

•ıı:ıd 'b" 1 koyunlar ara· 

ltrd" dot•ıırken Ragıp Paıa 
'ıı -tı b Rorür. Tanıdığı olan 
"••a k lıtt\l,k 8 adın ıilrle ko · 

l,t için yanma gider. 
taı:n 

'il~, finkı eıbı, gülerek 
il t 1 ı:ı • "~ıl e selim aldık 
onra: 

..... 1( 
1\',., Urban mı alacaluınız, 

... an B 
' ~u b u bayram ben al · 
ş,1 ; an olayı"', der. 

'~lld F'ıtnat ceztbell bfr 
..._ ~ Rülerek: 

ll~n llaleaef bu bayram 
ı llıauı k 
~tı,u urban almak 
~ıı lldayırn, der. 

t ~ıp p 
"'bı it aıa, Fıtnalın bu 
'~ lk arııııında ıöz ıöylc. 
' lld& 

k 
rını kaybeder ve 

t 1 ı;, lr 
'1\1 11 Dl adan oradan 

fit. 

' ''• ••••• 
r , .. ••••••••••••• .. 

~,l, .. / URKDILI : 
t~ '•lnd b • il ~ık en aıka her : 
\>ıltı.ı:. lr. Sıyaıal ga"Zete •• : 
.\ !il' • 

lt1 .\ • 800 Kuruı ı 
S, Yhfl:400 : 
~ )ı,,. • • 
"tlG • 3 • : 
11•ı.ı Reçıtııı •ayılar 25 : 

-' tt\lr ı "\() . . 
~l ltts: : 

ll(ESIR : 
• 

YakaludLm elindtn, 
Sardım ince belinden, 
Öpiinct gözlerlndtn. 
Maksadı çaktı o kız . 

* • • 
Beni buseler/le, 
Çılgınca sözler/le 
Sl/ılrli gözler/le 
Baygın bıraktL o kız 

Ülken 

Karakter Tahlili .. 
Karakterinin tahlıtı için 

gazeteye bir resmini gönder 

mııtt 

Birkaç gün !onra gazete 

ntn karakter tahlili sütunun 
1 da onun da karakterini yaz 

dılar: 

"Gayet düzgün, fyl söz 

ıöylemeıini btllr. Büyük bir 

kitle karıısında bile pürüz· 

süz hitabette bulunmaktftn 
çekinmez. Çıthııru ilerde 

büyük bir hatip olmeıı im
kanı vardır.,, 

Halbuki, resmini gönderen 
okuyucu dllstzdt. 

Haber 
Kapunun önüne geldi, içe 

rl girecekti. Gözüne bir lev · 

ha. llfıU: 

"Haber vermeden giril. 

mez!,, 

Çıktı gitti Biraz ıonra 

tekrar gelmlttl Bu sefer el 
inde bir gazete vardı. Gazete 
yl kapucuya uzattı: 

- Buyurun (Haber) getir· 
dım içeri girebilirim, değil 
mı? 

Yeni flrabacı .. 
Y ent arabacı olmuıtu. ilk 

olarak bir akıam ıeferl 

yapıyordu Belediye memu 

ru düdük çaldı, arabayı 

durdurdu, yanına gitti: 

- Niçin arabamn lamba· 
tarını yakmadın? Alsıamları 

arabaların, lambalarını yak · 

mağa mecbur olduğunu bil 

mlyor mu8un? 

Yeni arabacı, ıaşkın ııııkın 

cevap verdi: 

- Biliyorum aiabey, bili 

yorum amma, solfaklar o 

kadar karanlık değil ki, ya 

kayım. 

11kJ//J Hasta .. 
Doktor, hastayı muayene 

etti, giderken: 

- Her gün derece koya· 

caluınız, bcı dakika dura 
cak ve yazacaksınız. Bu ıe· 

kilde on gün devam ede 

cekslniz 

Hasta, bir itin uzamasını 

ıevrnezdı, birden olmasını 

isterdi: 

Doktora 11ordu: 

- Bay doktor, böyle on 

gün devam edip her ann 

beıer dakikacık koyacağımı· 

::ıa bir defa koysak da elli 
1 az mı? 

Küçüt_H ikaye: 

Kızı Yerine .. 
Ferit, pencereden atılan 

kağıdı aldı, köıeyi dönüpte 

elektrik lambasının altına 

gelince açtı ve heyecanla 

okumaya baıladı: 

"Ferit; 

Yarın gece seninle arka 

bahçede buluıRlım Herkes 

uyuduktan ıonra seni bahçe 

de bekllyeceilm. Çard•tın 
altında baıbaıa tatlı saatin 

Y•tarız. Düıün, tatla bir ay 
ııığı ahında. ılık bir hava 

içinde baıbaıa verip haya· 
hmızın en tatlı anlarını ya· 

ıamak. Oh Ferit, bu bizim 

için ne büyük saadet, deill 
mı? 

Ferit, aaılt on btrde her· 
keı uyumuı olur, ıen bah

çenin kö§eılnde durunun, ben 

bahçede tenekeye üç defa 

vurunca duvarın yıkıl< ve· 

rinde bahçeye atlarsan. Oh 

Ferldtm, ılmdiden vücudu· 
mun, kollarının aruında erl· 
dlğlnt hf11edlyorum. Buseler ,. 

Kağıdı katlıyarak cebine 

kovdu, sevinç fçlnde idf Bu 
mektup kadar onu dünyada 

hlçblr ıey ıevtndlrmemtotı. 
Ona kaç defa; ne olur bir 
gece b~hçede buluıalam, diye 
yalvarmış, fakat bfr türlü razı 
edememfıtı. Demek ıtmdl 

razı oluyordu. Ne büyük 
aaadet.. 

Fakat bugün niçin 

mektup atarken gözükme 

mlşti. Belki görünürüm kor· 
kuslle içeri çekılmlıti!. 

Evine gitti, kar· 
yolasına uzandığı zaman 
Melahnt bir türlü gözünün 

önünden aitmiyor, yaran 
akıam onun baımı göğıüne 
dayayıpta ay ıııimda par 
lıyan ipek saçlarını okııyR 

cağını düıiinnükçe bfr türlü 
gözüne uyku girmiyordu. 

Ah yaran gece, kim bilir 
ne tatlı aaatler yaııyacak. 
!ardı 

* ' q . . 
Ferit, o günü zor geçirdi. 

Hiç bir günü, bu kadar uza. 

mamııtı 

On bire d~ğru Melahatın 

evine giden yolu tuttu Ne 

güzel ay ı~ığı vardı, her ta 

raf gündüz gibi idi. 

Ilık bir gece . Yolun kena· 
rındakf ağnçlarda cırıldıyan 

ağuıtoı böcekleri de olmasa 
hiçbir ıeı duyulmıyacalc .. 

Bahçe duvarının köıeılne 
gelmtıtt, bir taıın üzerine 
oturdu, sevgilıslnln vereceği 
tıareti beklemlye baıladı. 

Biraz ıonra bahçede tene 
keye üç defa vurulduğunu 
duydu. Kalkh, içine tath bir 
heyecan çökmüıtü. Bu ılık 

hava içinde, bu ay ıtıiı al
tında aaokl erlylverecektl. 

Yürüdü. Biraz tlerfdekl 

yıkık yerden duvara çıkh ve 
bahçeye atladı, ıevgtlislnln 
beklediği lıöıeye doğru 
yQrüdü 

Ferit. kollarını açmıı. ken· 
dine doğru gelen gölgeye 

baktı Fakat o ne?!! .. 

Yerinde, donmuı gibi kal 
dı . Bu, sevgilısi Melahat 

değll, Meliihatın anneıl idi. 
Bır anda kendini onun 

kolları araımda buldu. 

rORKDlL 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Kocanın Hak Ve Vazifesi. 

YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
99-

Vazıı kanun bundan ev 
velki 15 1 nci madde karı 

ve kacanın yckdtğerine kar· 

fi olan hak ve vazifelerini 
beyandan ıonra yalnız ko· 
caya ald olan hak ve vazı. 

feyl bildiren 152 ncl mad· 

deyi vazetmtıtir. Mukur 

152 ncl madde (koca birliğin 

reisidir Evin intihabı, karı 

ve çocukların münasip veç· 

hıle laıeal ona aittir ) 

Bu madde iki fıkrayı ih· 

tlva etmektedir. Birinci fık· 
raya gör4' koca birliğin 

reisidir. Aralarında ha11l ol· 
an ıhtllafta kocanın reyi 
muteberdir. Fakat bu hak 
kı tercih mutlak değildir 

Koca tarafmdan tercihan 
ortaya atılan rey birliğin 

gaye ve mfloafUoe mızır 
ille karının haltime mnracllat 

hakkı derkar olup hakim 
tarafından kabul edilmedik 

çe hakkı rüçhanlyetlnl mu· 

hafaza edemez Aynı zam 
anda koca reyinin mute\;er 

ve müreccah olması ile ka 

rı üzerinde bir hakkı veıa· 

yet temin ed~mez. ( 153 ncü 

fıkra 155 rıcl fıkra. 158, 159, 
161, l 62, 27 4 ncl madde 

sine bakınız.) 

Binaenaleyh kerı ve ko· 

ca arıuındakl muamelede 
ıon ıöz ve kunr kocanın 

olduğu gibi çocuklara cld 

hakkı vilayetin i&timali hu· 

ıusunda aralarındo tehaddüı 
eden lhttlifta da 263 ncü 

madde mucibinde son söz 

yf ne kocırnındır Bununla be 

raber kocanın karı üzerin· 

de bir hakkı imlrlyetl ol 

duğunu kabul edemeyiz Ay· 
nı hak ve vazife ve mevkii 

haiz iki şııhu olarak telfık 

ki etmek mecburil·etındeyfz 

Herhangi bir umur ve mu 
amelatta mutl1ık surette bir 

baım vücuduna ıhtlyaç der 

kar bulunmakla aile btrliil · 

nln ihtilafı efkarla rnhne· 

dar o!mamuı için kanun bu 
birliğe kocayı reis ol~rak göı 

termfıtf r Nas arasmda bin 

itçlye bir baı, baısız it ol· 
maz. dedtdıklerl aıbı nıle 

birliğinin de bir baı altında 
bu!unme11 zaruridir Maaha

za koca hakkı riyaseti ıul · 

lattmal ettiği halde hakkın 

da ah"amı kanuniye tatbık 
olunur. 

Karının oturacağı evin 
intihabat dahi kocaya aitti. 

Fakat bu mesken karanın 

arzu ve emelini de nazara 

almak ıartı ile kocanın kud· 
reli m llyeıi ve tarafeynin 
mevkii lçtlmalyeai ile müte· 

nasip olma11 lazımdır. Akıl 

takdirde karıaını o evde lı • 
ki.na icbar edemez. Ve yi 
ne ahvali fevkalade ve es 
babı mücblre mevcud olma· 
dıkça karı kalnpeder ve 

kainvaltdeıi ve hemılreal 

ile birlikte oturmağa cebre 

demez. Koca tarafından lh · 

zar olunup kanunun mesken 

itlakına ceza gördüğü bir 

haneye gltmeğe karı mec · 

burdur. Gitmediği halde ko 

ca hakimin müdahalesini 

taleple hayatı müıterekeye 

a vdetınl ihtar ettirir Bu 
tblar da eemerealz kahraa 

koca isterse boıanma davası 
açabilir . 

Bundan baıka karının gel 
medlğlnden dolayı maddi 

veya manevi zarar talep 
edemlyeceğl gibi cebren de 

getlrem":z ve getirtemez. 
Ve karıya alt emvali dahi 

:zapt ile de tazyık ve icbar 

edemez Koca, karısını vazt· 

fe ve merkez ve ticaret gi· 

bl huıuaatta muvakkat ve · 

ya daimi ikametgah addet 

tlğl mahaldeki meıkenloe 

de davet edebilir. 

Karının bilAzaruretln git· 
memsl yine terk mana8ını 

tazammun ve kocaya bo· 

ıaoma talebi hakkını bch 

ıeder lıe de kocanın ıeyyar 
bir halde bulunması veya 

o mahal karının ahvali ıııh · 

hiyeslni ihlal etmesi gibi, bir 

maniln haylüld etmemeıl 

lazımdır. Ahkamı sabıkada 

karının ttaatına dair sadır 

o!an hüküm cebren infaz 
edilirdi Fakat bu c~bri ic· 
radan matlup gaye hasıl ol

madığı gibi, bazan çirkin ve 

fena hadf ııelerin tevlldfnede 
meydan verirdi. Çünkü bu 

gün kuv vti icra iye He ceb 

ren kocası evine getirllen 
kadm o gün veya bu gün, 

ferdıı.sı günü yine bırakıp 

gitUğı mükerreren vaki ah 

valdendir. Daimi bir kuvvel 
cebriyenin ise bu hususa hu 

rü tahstılne de imkan olma · 
dığından f aideslz cebri bir le· 

radrın baıka bir şey değil 

dl. Kanunu medeni ise bu 

uıulCi kabul etmlyer~k koca· 

ya boıanma talebi hakkı 

veriyor Bu husus erkeğe de 
• oamıldır Evllltk bırliğınin 

tahmil ettiği vazifeyi ifa et 

nıemek maksadı ile karısını 

terk ettiği veya muhik bir 
ıebep olmakıızın evine döo· 
nıedtğt takdirde l 31 nci 

madde mucibince karı 

boıanma davası 

ikameıfne salahiyettardır . 
Kuvvei müeyyide yalnız bo 

ıanmakla kalmıyar&k kaba 
hatlı olan tarafın 142 nci 
madde mucibince bir ıene 
den iki ıeneye kadar tekrar 

baıka birisi ile evlenemlye· 
ceği gibi, 143 ncü madd~ lktl 

zasınca da mevcut ve hatta 
muntazar bir menfaat boı · 
anma yüzün.den haleldar 

olan kabnhahlz karı veya ko·ı 
canın kabahatli olan taraf· 
tan m~naaip maddi bir taz · 

mfnat talebine hakin vardır . 
Bundan baıka boşanmaya 

sebebiyet vermlt olen 
h a d 1 s e ı er kabahatsiz 

karı ve kocanın ıahsi men -
f aatlertni ağar surette halel 

dar etmlt ise hakhn manevi 

tazminat nam1 ile muayyen 

bir meblağ dahi hükmeder. 

K rı ve çocukların iaıeıl 
dahi kocaya aid bir v8zlfe

dir. lbarei kanuniye laıeıi 
demekle iktıf a etmlı ise de 

bu kelime yalnız yiyeceğe 
münha11r olmayıp giyecek 

harai ihtiyaçlar, doktora th· 
· ttyaç, bilhaua cocukların 

kudreti maliyesi tle mütena· 
ıfp tehıtl ve terbiyeleri iç · 
tlmai lüzumlar hep faıe ke· 
llmeslnde dahlld11. 

icabı halde 261 DGI madde 
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Asyada da in
san yiyen bir ka 
bile bulundu. 

Blmaliya eteklerinde bu· 
lunan küçük Sernur hükü

metinln zabıtast Gefur kö · 
yünden birkaç kilometre 

mesafede lonn yiyen bir 
kabilenin bulunduğunu orta

ya çıkarmııtır Dağların de
rin mağaraları içinde en ip· 

tidai bir ıekllde yaıamakta 

olan bu bablle efradı, za 

man zaman Gefur köyüne 
yaphkları akınlarda çocuk 

veyahut geçirdikleri halde 

bo~azlayıp yerlermıı Köy· 
lüler gene böyle bir akına 

uğrıyacaklaraoı anladıkları 

bir gün zabıtadan yardım 

lstemftlerdlr. Zabıta köye 

ehemmiyetli bir kuvvet top· 

lamıı, fakat ioıan yiyen vah· 

tiler itin farkına vardıklan 
için l<öye uğramayıp mezar· 

lılundıın yeni gömülmüı iki 

ölüyü alıp ııavuımuılardır. 
Bunun üzerine zapıta kuv

vetlerin! köyün mezarlığaoa 

yerleıtfrlp vahıtlerl bekle

meğe baılamııtır . Bu defa 

vaziyeti ka vrıyamıyan vah

ıtler erteıl günü tekrar me· 
zarlığn gelip ölülert çıkar· 
mağa uğre.şırlnrken zabıta 

memurları bir sürü halinde 

gelen vahı•lerdeo ikisini öl

dürmüıler, diğerleri ise tek· 

rar kaçıp mağaralarına aak

lanmııla rdır. Semur hükü· 
meli bu insan yiyici vahıl · 

lerl mağaralarından dııa · 

rıya çıkarıp yakal8mak için 

boğucu gaz kullanmaia ka · 

rar vermittlr 

Kadın 

Kacıran , 
Milyoner. 

Amerikalı bir tayarecl ka · 
dıo, Lulz Brentlı bundan 
beı sene evvel, hllydutların 
kaçırdığı çocuklar gibi eara· 

rengiz bir ıekilde kaçırılmıı 
ve bu hldlıe günlerce A...;e. 
rJkayı meıgul etmııtır. 

Lulz Brentfı güzel bir ka

dındı ve bilha11a paraıütle 

atlamalarda büyük muvaff a

klyet gösteriyordu Kend 1al 

nt haydutların keçırdıiı ve 

bırakmak için para iıtlyecek· 
lerl zannolunuyordu. 

Fakat, bir müddet geç 

tikten sonra anlaııldı ki, Lu· 

izi ka~ıran haydutlar delil 
bir milyonerdir! Heyecan 
uyandırıcı maceralara he 
vesll olan bu milyoner, ka · 

dıoı hpkı haydut hlkayele. 

rinde olduğu gibi kaçırmıı· 

ta. Hadise ortaya çıkmıı, 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

mucibince hakimden alaca 

ğı mezunlye~e binaen koca 

çocukların mallarından da tı· 

lif ade edebilir Şu kadar 

var ki, koca bu vazifelerini 
ifadan aciz kalırsa J51 Del 

madde mucibince kan vt'! 
koca birbirlerine aadakat ve 

müzaheretle mükellef bu 
lunduklarından karı, kocası 

na müzaheret veya tama

men bu vazifeyi deruhte et · 
meıl icap eder. Şu ciheti de 
unutmayalım ki kocanan aile 

relıi olabllmeal için evlen· 

dikten ıonra temyiz kudre

tini zail etmemlı, haplı ve 
tahclr edllmemlt bulunmu, 
lazımdır 

SONU VAft 
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kadın, milyonerden davacı 

olmakığım ıö1lemif ve meıe 
f e kapanmııtı 

le evlendlildlr. Fakat, ha
yır! 

Kadının tercih ettiği, ken 
diılnt kaçıran, haydut ruhlu 
milyoner defıl, pek uılu bir 
adama benzl1en yaılıca bir 
zattır 

Bugün paraıütçü kadının 

evlendığı haber veriliyor. 
İlk akla gelen, Luızın, ken· 
diıinl kaçıran bu milyoner 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Emvali gayri 
menkule Ne: 

ıs 
19 
29 
30 
53 
65 
68 
75 
76 
8 

9-10 

Nevi: Mevkii: 

Diikkln Cami çeıme ıokaiı 
,. Sülüklü çeıme 
,, Y eıtllı çıkmazı 
,. Bıf adıç caddeıl 

,. Sobacılarda 

,. Emtnaia camU 
,, Boyacı ıokağı 

Muhammen 
Lira: 
ıoo 

200 
1000 
400 
500 

1000 
1000 

Sebze bahçeıl latHyoo anbarı cıvarı 500 
400 

20 
Ana lıtasyon civarı 
Bafyerl Ayazmada 

DOkklo ve ev Şamlı caddesi 
Han arıası Eıklctler 
Tarla Paıaköy çayır 

,, ,. Keklıktepeıl 
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~ ~~ ~ i Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası S » E M l M A R Q T 
1'J. Kapital: 100/JOO,OOO Türk Lirası "» = Yurd İçinde 261 Şube Ve ftjans = 1 
1'J. Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler 'f'lı ~ 
• · rltR 1'J. Her türlii zlral 6krazlar-dığer bılcümle barılı.a mu- f1ı ~ 
• amelerl büyük ıubelerlnde kıralı" luaalar. fit it, 
JIJ. İhbarsız taHnuf ve kumbara hesaplarında ikra· fit ~. = mlyeler. = ~ 
;' ikramiye: Miktarı: lkramlynıin tutarı: : 1 
,,;. ADEDİ LiRA LiRA ;it it. 
~ 1 1000 1000 'plı ~ 
• ı 500 500 ,. ~ 
"" l 250 250 ,. ~ = ıo 100 ıooo = ~ Zürra! Kullanılmıı ve bılahere tamir edtlmtı 
1'J. 25 50 1250 'Flı « eıkt Trlyörlerden aa kınıDız. 
.ı, 30 40 1200 't* ~ Menfaatiniz mücedded, 938 ıeneıl mala, fabrika· ıJ 
llJ. 40 20 800 F* it. nm orijinal ( eaıl ) aırıbalajlı Tr&yörlerfnt kullanmak- ~ 
JIJ. 1 OS • 6000 1'* ~ tır. "lf 
J1J. Bu lkramiyeltr her üç ayda bir olmak üztre se· 'i* it ~ 
~ nede dört defa bu miktar uzerindtn kııra ile dağıtl = 1 Dünyanın en meşhur 2 parça/J 4 Bis 1 
~ lacaktır. ilk keşide 1 E1Jliıl 938 dedir. '* I EMiL MllROT hakiki ve 938 senesi « 

tercih edinız. 

17 
110 
118 
120 
1 J.1 
125 
127 
128 

" 
,. Aıçıdereıt 

,. Taıaltı 

3000 
200 
200 
700 

IS 

~l-l-l-l-l--ı.J.J.•l-J.•l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-•l-; mamulatı Triyörlerini (Ekin Ka/burlannı) 

1 '"""""""""""~"""""""",C"~""" Bunlar bütün Trlyörlerdtn, hatta ukl Emile Ma· 
~ · A rot Trlyörlerlrıden üıtürıdür. liıçblr yabencı madde ~ " 

" 
.. Tahtrçeımeıl 

.. ,. Ulu mezar 

" 
Orhanlye ııçıdereıl 

150 
500 
200 

~ Soma Maden Kömürü " kaçırmaz, aayel &lull•nıı ı ı ve aaaı•mdır. ~ 

129 so . . . i Tuğla, kireI!.lit!. lireç ve hamam ocakları a ~ Topta~ :el-:t:::~~Tv !~t,'.ş yeri: 1 
Yukarıda me•kll ve numaraları ve ne•ilerl yazılan em ~ için (SO~lA KOMUH MADENLEBI) nin fev- A ~ 1 

••il gayrimenkuller hizalarında ıöıterılen bedeli muham ~ kalade u~uz hususi .k.öruür ne\ ileriııi sipariş ~ ~ Ziraat maklntleri evi 14- 89 1 üntl caddt si Galata . 
menlertle temltken aatılıia çıkarılmııtır. lhaleıl 10 8 938 A it.. İ S T A N B U L 
çarıamba ıünü ıaat ıs da 1apılacakt1r. istekli olanların :S ediniz. Sipariş ve tafsilat için Balık~sirde ~ 1 1 

-,,.. • .., il,. Kurulut tarihi: 1889 
yOzde yedi buçuk muvakkat teminat akçalarlle birlikte Va- ~ (AVNi SAGLIKÇI) ya nıüracaat menfaatınız A Telefon: 41888 

kıflar Müdürlüilinde mOteıekktl komisyona mür;c~atl:rı. ~ iitizas1dır, bir tecrübe kafidir. 157 ~ 1 Telaraf edrut: KAZANÇHAN l~TAf'BUL 

----------------------------~~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~ı 
Sındırgı eled iye 

B l k . v ·ı A t D . A ••• ••• •••• ••• •••••• •• 

Riyasetinden: a ı esır ı aye aımı • .. • 
Sındırgı kHaba11nın tahminen 60 hektar meskOn ve Encümeninden: 1 gh'i! M. u J' 1) E ! . 1 

30 hektar aayrl meekfto kıımının hail hazır har1ta11nın alın · k R b d ı . • •• • 1 
Clnıl Azami mKI ıtlaorı :'.iç se. e 1 MuvakLka. t ~mlnatı ! P()STA OT()BUSLERI maaı 22·7 938 tarihinden itibaren yirmi ıOo müddetl~ açık n. n. m 

ekıttmeye konulmuıtur. Meıküo k11mın hektarı 28 lira, Kuru 9ayır olu 35000 'J, z5 59 00 • • 

aayrl meıkun kıımın 14 lira olmak üzere muhammen Yulaf 30000 6 00 135 00 1 u LU s OTEL N DEN '. 
bedeli (2100) liradır 1 - Balıkeılr vıliyetl ayaır depoıundaki damızlık hay. S 

Ekılltme 10·8·938 tarihine teaad6f eden çarıamba an- Vanların bir ıenelik thtlyaçlarıodan olan yukarıda cinai, 1 ~. 
nü ıaat 16 da Sındıraı Beledlyeılnde yapılacaktır latekll• ~ azemi m6ktarı, rayiç bedeli ve muvakkat teminatları ya· 
lerln 157 lira SO kuruı muvakkat teminat vermeat ve 2490 9 38 K A L K A R 
1ayılı kanunun tayin ettlfl veaaıkle Nafıa Velı6letlnden :~~ 1~ü~:~~~ :~::kekıı~;::;:z ç~karı~::!::.den itibaren 

15 

1
• 1 

•laıakları bu atbı münakHaya alrme ve müteahhttltk ve 2 - ihale 25-temmuz 9J8 tarihine raathyan pazarteıi m 
ıtka11nın ibrazı ıarttır. d H b h ı d 8 ç kk l B d l:ı1iı1; 

4 
aün6 ıaat 10 a viliyet konaiında müteıekkll daimi en· m er H a ote imiz en una, ana a e, an ır· '9' 

1 - 242 cümen huzurunda yapılacakt1r. ~, ma ve Edremlde otobüı postaları kalkar ve akıam 
----------------------; 3 - lıtekliler yukarıda yazılı muayyen vaktinde yüz- ları gelir 1 

de 7,5 nlıbeunde muvakkat teminatlarını malsandıjına Poıtalar karıılıklıdır 
• • h l d yatırdıklar1Da datr makbuzlarıle blrltkde Encümene ve bu M İzmir avlzoları için Balı\i eılre uğrıyacak ıayıo mi _ 
Omerköy Mu tar ığın an: hu•u•da daha ev•"• malumat almak ve ıarto•meıerı aör· 1ı aafı rlerımıze her zaman temiz yatak bulundurulur. • 

Evvelce 5· 7 -938 16nQ ihaleıl yap,lacaiı tlin edilen ye mek lıtiyenler li.ncümen kalemine müracaat edebıllrler il Eıkı Dtyunuumumlye oteli na mile maruf oteli bu il 
Dl Okulumuzun alt kat dıvarlarının tnıuına talıp çık~ • kere 'Uluı Oteli,, iımıl~ açtım Yeni mefruıat, muıam • 4 - l - 217 2i1ıf; ~ 
madıjandan bu it 1 8 938 aünü akıamı köy6müz oda- ,. ba ve mükemmel kooforu haiz , temtzlığl taaavvurun S9I! 

11nda pazarlıkla verilecektir. lıtlyenlerlo 0 ıüo ıöyleoeo 1 fevkinde ve fiatları çok ehvendir. lıtlrahatları temin 1 
yerde bulunmaları ilin olunur. 4 1 218 edılen müıteriierlm, yol yoraunluğunu otelımızde ~ 

Balya Belediye Riyasetinden: 
Aıaiıda lılmlerl yazılı, eıhaıa alt evlerin maili inhidam 

olduiu ve hayata umumiye üzertode tehllkeh bulundukları 
aolaııldağından mezkur evlerdeki tehlikenin 15 gQo zarfın · 

da kaldırılmaıı, akıt takdirde •'Beledı1e yap' ve yollar ka 
nunu,, mucibince muamele yapılacaiı ilin olunur, 

l - Boıoak Raııt oğlu lıl&m . 
2 - Yeni pazar muhacirlerinden Mehmet. 
3 - Çanak

0

kalelt Faik damadı kahveci Aziz. 
4 - Erzlncanla Kamer oflu Ahmet Ça•uı. 

5 - Çalova köylü Rüstem kar111 Ayte. 
6 - Erzlncanın Y aalmler köyünden Mehmet otlu Sefer 
7 - Kocaeli kö1lü Kara Hatice kızı Cemile. 

4 - 1 - :t33 

Balıkesir P. T. T. Vilayet bıhakkan dınlendırecektır . ~ 1 Utuı Oteli Müdürü ~ 

Cıheti 

Balılıeılr · Çanakkale 
,. · KepıOt 
,. - Smdıraı 
• - Edremit 

Müdürlüg .. ünden: Si Eıkı Telgraf Müdürü -
Fehmi Aılan -

Senelık tahmin bedeli Muvakkat ~ IBllUiHitlilUllli'diHI IHiHllHt!IHlltlHI 

Lira 
1200 

JOO 
450 
600 

Kr. 
temlnau •• . itlt• ltile$1Sl!ESI • •• Sil! 

L~Yı· :: i H 1. ~ A R 1 L 1 c A s " : 
33 75 ~ * 
45 

it BİGADiÇ llİSAH ILCASI En Kuvvetli -
Cihetleri Hoeltk muhammen bedelleri ve muvakkat • 

teminatları yukarıda yazılı oto poıtaları 25 7 938 pazar • Kükürtlü lhcadır· ~ 
teıl ıaat 16 da ihale edilmek üzere 15 ıiin müddetle açık • Romatizma ve8air hastalıklara en birinci dtva- ~ 
ekılltmeyo konulmuıtur. Fazla izahat almak ve ıartname- 1 dır. Mıişlerllerlmdtn gördlİ!Jllffl ttveccülıle tlıcamız 1 
lerlol görmek iıtlyenlerln P. T. T. müdürlüğüne mü · ti bu • dtfa daha munia:.am bir balı gtılrflmfş ve 
racaatları tlln olunur. 1 - 4 - 220 ~ [ k h t J J / f ti / ti t f 

• 
ge ece as a arzıı ıer tür ü s ra ıa arz em n j1 

---------------------- ---------------------- • edilmiştir. Bilhassa otobüs ve araba yollan çok gıi · ~ 

Balıkesir Askeri Satın Balıkesir Askeri Satın li zeı ve düzgtiıı yapıımışıır. 1 
li Banyo, hamam dahil olduğu halde bir ~ 

Alma Komisyonundan: Alma Komisyonundan: odanm geceliği ~· üz kuruştur. ; 
Kor merkez hutahaneılndokf tecrübe havyaniarının Kor merkez birliklerinin unel&k 480 ton od.unu açık 1 MÜSTECiRi: j! 

ıeneltk 4440 kt!o yonca 5882 kilo kepek 968 kilo ha•uç elulltmeye konmuıtur. lhaleal 29 7 938 cuma günQ ıaet il Necip ~ 
4864 kılo pancar 1472 kılo lahanuı açık ekıtltmeye kon 11 de Balıkesir kor aatın alma komtıyonunda yapılacak_ lfii!litSl•lf}llt ••••• .•••• • •lf5"1 

• muıtur. lhaleıl 29 7 938 cuma gdnü ıaat 1 O da kor ıatın tır. Muvakkat teminatı 360 liradır . Evaaf ve ıaıtlar ko Sahibi ve Baımuharrlri: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 
alma komlıyonuoda yapılacaktır Muvakkat teminatı 46 mlıyonda her gün aörülebıltr. Taliplerin muayyen gün v" 
liradır. Talıplertn muayyen gOnde komlıyona müracaatları ı ıaatte müracaatları . Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bİı..' AL 

4 1-223 4. J ·224 Baıımyerf: Vilayet Matboa11 - BaM1eıh 


