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Antakyada Muazzam Bir Leon _Blum . ~ıma~ Nazır~arı •. 

F ı Y ı d ingiliz plinın Cumhuıi- Hıtler1n Rıyasetınde Mu 
e n e r a a y ı a P ı ı.. yatci is_~•~Y•Jı _mıhwe· him Bir Toplantı Yaptı. 

• • • • • decegmı ıoylutor, 
Türkıye-Sunye lyı Komşuluk Mu- f~~·~~ 
ahedesi Görüşmeleri Başladı. . 1 ! 
Müzakereler Ankarada Yapılıyor. Fransız 

Heyetine Fransız Sefiri Riyaset Etmekte 
Olup Suriye Komiserinin Gönderdiği 

Delegelerden Mürekkeptir. 
Ankara , 8 (AA.) -· Tür

kiye - Suriye dostluk ve iyi 
komıuluk muahedui nı üza 
&cere lerine dOn baılanm ı ıtar. 

Fransız heyeti . Fraoıız ıe· 

fırJolo r ı yaaetınde olup Su 
rlye fevka i de komtı l" rlfğl 

tarafından göoderll~n d~le 

ıelerden mürekk~ptir. 

Antakya , 8 (AA.) - Oüo 
lutaalımtzın büyük tezahü· 
rat içinde Aotakyaya glrıtl 

nt mOteaklp rece muazzam 
bır feneralayı yapılmııtır . 

B. Leon Blum 

Parla, 8 (Radyo) - Sabık 
baıvekı ll r.rden lS. Leon Blum 
kendi gazetesi olan Popo · 
lerd <! yazmakta devam etti· 
ğl makalelerle İngiltere Bat 
vekih B. Çemberliynm ıl · 

yıuetlne hücum ediyor 

~--~~~-----

Münlh~a yapılın ~u tıplantıdı Almanyayı ıll~adır 
edan bilumum ıısılaler tedkik va mozıkara ıdildi. 
Münıh. 8 {Radyo) - Al

man nazırları, bugOo bu· 
raya ıelmlıler, llttlerln rl · 
yaaeti altında akdolunan 
mühim bir ıçtimada hezır 

bulunmutlardır . 

Bu içtimada , umumi va · 
zıyetio tedktk edtldtil söy 
leniyor. 

Viyana, 8 (A.A .) -Havas 
Ajan11 muhabiri bıldtrlyor : 

Volkiıor 8eobahter gaze · 
teıt bugün bazı gıda mad 

delerinin azalıtından dolayı 

endiıe etmekredlr. Bu ek-

11klık Vtyanada hl11edilmeie 
baılanmıttır 

Berlln. 8 (Radyo)- Yahu 
dilere ald malların ve para. 

l arın bıldırılmeıl hakkındaki 
kararname iizerlne bazı 

Mısır 

B. Bitler 
Y ahudılerln mezarhia altın 
ıakladıkları me1ciana çıka· 
rılmııtır . 

frınıımn Türkiyeyı ~ost
lu~ teminatı. 

Anlakyadan Bir Görr'inıiş 

Leon Blum, lnıiliz p linl 
le Cumhuriyetcl lıprı nyanın 
imha.ına doğru rtdıldlilnl 

tddta etmektedir . 
Haytada 

Pariı, 8 ( A A . ) 
Fran11z parllmentoıunda 
TGrklye Fransız grubu 
lGrklye sefirine göoderdıtı 
btr mektupta Türk - Franıız 
doıtluk muahedeılnln iki 
llleaıleket ara1ında daha 11 

lca nıiina1ebetlere yol aç
lllakta olduAunu btldırerek 
ırubun Türkiye Cumhuri · 

yetine kartı ollln dostluk 
hiı l erln ln temlndınm Ata 
türke iblağ ını rıca etmtıtır . 

lıtanbul, 8 ( Huıuııi ) -
MOtebakt kıt aatımız , diln 
Hata ya gelmit ve Fran11z 

kumandanı ( Kole ) ıı~ bir 
Fran~ız müfrezf'ıl , Antakya 
valiıl Doktor Abdurrahman 
Melek, yüz hlnlerce halk ve 
Fas aakerlerl tarafından bü· 

( Sonu QçüncQ sayfada ) 

R.ibbentrop ile Menemenci
oğlu Arasında Görüşme .. 

------
Alıın hariciye nızuı, hariciye umumi ~iti~imizi 

yııığe davet etti. 

B. Ribbenlrop 

ı.t Berltn, 8 (A.A.) Alman 
lrfclye Nazıra H Rtbben-

tro S ~ P, onnbergdekl mllltka 
~eıınde Hariciye Genel 

•lcteterl B Numan Mene 
"'•1acıollunu ölle yemeği 
... d •vet etmtı ve akıam 

•ekte kadar abko,a· 

n Nu 1na11 .\Jent mencio!ilu 
ra k kendt ıı ile ıaınlmi bir gö · 
rüımede hulunmuıtur 

Atına, 8 ı Rad vo) -- Türki
ye Hariciye N.e zaretı genel 

ıekreteri Numan M~nemen · 

eloğlunun rlyuettnd~kt he -

vet ; Berllnde Almanlarla 
baı'adığı müzakereleri bi 
tirdikten ıonra ayın sonun· 

da buraya gelecek ve Türk 
-Yunan ticaret muahedt-ıl 

için konuımalara baı l ıyacak· 

1 

Hatay Anlaşması Ve 
Yabancı Gazeteler .. 

ingillara~ın sillh tı mü
him111t ııtm alacık. 
Kahire, 8 (Radyo) - Mı. 

11r Batveklll Mahmut Patı, 
bugün parllmentoda uzun 

2 2 liıi öldOrOl~ü. 
Londra, 8 (A.A.) - Royter 

ajanıı bildiriyor: 

Hayf adan btldlrtldtjlne 

beyanatta bulunmnt ve Mı-
11rın Milli Mtıdafaa11 için 
hnkametçe beı milyon üç 
yüz elli altı bin Mı11r llra11 
a1rıldıi1nı ıöylemlttlr. 

Türk Dostliıguna Layık Ol
duğu Hakiki Kıymeti Ve

recek Unsurlar .. Batvekılden ıonra izahat 
veren Harbl1e Nazırı , M11ır 

ıöyle 1 herkes bilir. Bütün bunlar orduıunun zlyadelettlflnl ve 

ıöre. tehirin merkezinde ali · 

lan bir bombadan dördü 
Yahudi olmak Ozere 22 ki· 

ti 6lmüttür. Yirmi kadar 
da yaralı vardır . 

• 1 .......... t 

Tempı gezeteal 
yazıyor: 

"Nuık bir eafha arzetmit 
olan bir iti hÜlnÜ ıuret le 

oettcelendırm lt ve mevzuu 
bah • ı meıra menfaatleri 
anlamak huıuıunda ıöıter 

dıklerl realızmden dolayı ve 
keza müzakerelerde rnOlhem 
oldukları dostluk zihnıyetl 
lçın gere k Honeyl, guek 
Rütlü Anaı t c:"brik etmek 
ıazımdır. Türkıyenln Ba lkan 
Aotantında oynadığ ı rotu. 
Yunanlıtanla ol ırn eaki kav 
galarıoı Ofu; ı l h all ettiğini ve 
kiyaıetll ı l ~ftle • ı sa yesinde 
Şarki Akde n zde nuı l b ı r 

muvazen~ kuvveti olduğunu 
===== 

Türk doıtluğuna llyık ol· yeniden üç farka daha tealı 

1 
dufu hakiki kıymeti ver . edildiflnl beyan etmlt ve 
dlrecek birer uoıurdur . Htç aıkerllk hizmetinin mecburi 
bir ıultefehbilme meydan olması için bir kanun ha-
bırakmıyacak bir tekilde zırladıtını bildirdikten ıonra 

İngiliz - Rus 
İtilaf namesi 
" 
imzalandı. 

bugün Türk • Franıız mu· Mı11rda lota edilecek ıilih Londra, 8 (RadJo)- Bun. 
karenetinln tıpkı TOrk·lnıt· ve mühimmat fabrikaları· dan ıonra. kırk bet bin ton· 
liz mukareneti gibi arhk nın iki ıeneye kadar ta · l 

dın b6Jük gemi 1apı ma-
hir hakikat olmut bulunma · mamlanmıt olacajını ve o maaı hakkında İngiltere ile 
ıı umumi vaziyette bir her· zamana kadar M111r ordu 

ıuna 'izım o lacak ı! lih ve Ruıya ara11nda tanzim o lu : 
cümerç vukubulduğu gün, I nan ıttlifname, buıün harl · 

mühimmatı tamamen orıl· 
teıirıni göstermekten hali tereden 1ahn alacalını ilave clye nazareUnde imzalan· 
kalmıyacaktır f ranaız dip· 

et mittir. mııtır. 
l omasiılol klyHetli ve rea l tıt =--====== =·--====-----==--= ---=--
b r ııyuet takıp ederek bu 
oeticeyı araıtırmıt oldufun 
dan dolayı tebrik erleriz ,. 1Kütahra-Balıkesir Hattında= 

Tokyodaki Tuğyan .. F eciT ren Kazası 
! 400 Btn Ev H;;.ap Oldu. 382 Diin Kütahya Treni Bir Tire

zinle Çarpıştı. Bir Yol Çavufu 
Parçalandı .. 

•• 
Kişi Oldü, 287 Yaralı Var .. 
Şanghay, (A.A.) - Çtn 

akıncı kuvvetleri Şanghaya 
kırk kilometre kadar ıoku-

larak Japonlara bir baskın 

yapmıtlardır 

Tokyo, 8 (A.A.) - Dün 
akıam neıredllen resmi ra

kam1ara göre tuğyan neti· 

ceainde vukubulan zaylııtın 

plllnçoıu ıudur: 

382 610, 192 kayıp, 287 

yaralı . 400.0001 ne yakın ev 
harap olmut veya ıular ta · 
rafmdan ıötürülmOıtür 

Tokyo. 8 (A A .) - Kob~ 
mıntaluı ııoda vukubulan 
tulyanlar netfce1lnde 600 
kitinin öldüğü ve 200· kiti
nin yaralandığı reımen bil· 
dlrtlmektedlr Tuğy1an facl 
ası kurbanlaranın hakikatte 
daha çok olma1ından kor · 
kul maktadır. 

Don Kütahya ile ıehrlmlz 
ara11nda feci bir tren kaza. 
11 olmuıtur . 

Gece geç vakit aldılımız 
habere ıöre Kütahyadan kal· 
kan tren, Dunun beyle Pi · 
rebeyler iıtaıyonu araaında 

b1r tlrezln tle çarptfmııhr 
Hatta alt bazı itleri ıör · 

mek Qz~re Kadri adında bi · 
rtnln ltlarelladekl tlrul•de 

iki kiti bulunmakta idt . 
Üç kiti tlrezlnde ııderken 

mutad ıeferlnl yapan tren 
ini olarak önlerine çıkmıı

tar. 
Au korkunç karıılatma 

nettceılnde tren tlreztnl al· 
tına almıtlır 

lçtndekılerdeD lktıt. na1ıl • 
aa kendilerini tfrealndn 

( Soau lld8&1 •JfU.) 



SAYFA : 2 

Türkiye Ve Yabancı Gazeteler: 

Dost Tiirkiyede Harf inkılabı
nın 10 ncu Yıldönümü. 

Nea Alt ati (Selanık ) -
aazeteıl yazıyor: 

"Komıu ve dost Tiirklyede 
yapılan harf inkilabanın X 
ncu yıldönümü parlak bir 
tarzda teıld edilecektir. Bu 
değlımenln bilgi aevtyeal 
üzerinde oynadığı rol ve kı· 

sa bir zaman içinde fıkri 

hayatta yaptığı azim tealr 
berrak bir ıurette göze çap 
maktadır. 

Binaenaleyh bu ltde ön 
ayak Kamal Atatürkün de· 
haaana hayran olmamak el · 
den gelmez . Türk harf in· 
kllabı belki bllmtyeoler için 
idi bir harf değıımeıl ve 
arap baflerinln yerine garp 
harflerinin kabulü ıayılabl· 
liue de böyle değlldtr. Ha. 
klkatte pek muflAk olan 
Arap harfleri yerine aade 
bir alfabe ikame edttmlt ve 
Türk mlllett dil esaretinden 
de kurtulmuıtur. 

Bu X ncu yıldönümii bu 
acize de fırsat verdiğinden, 

Arap harf lerlnln zorlukları 

ile Türk milletinin menıel 
hakkında bir nebzecik ma 
lümat vermeye çalııacağım. 

Harf tarihi oldukça ka 
raulıktır . Tarihçiler bunun 
kaynaklarını ararken füpbe 
dalgaları araımda dalgalan · 
maktadırlar. ilk önce ıem 
holler yazı vazlfeılnl gör· 
müı ve beıerlyet mimari ve 
beykeltraıhkla ftklrlerlnl ifade 
etmltllr. 

Aııl mcvzua gelelim. Tür 
kler dil bakımından Turani 
veya Ur alo· Altayik Ye 7a 
hud da Turano-fln kavim• 
lerden lıelerde, Antropoloji 
bakımmdan aralarında fark 
Yardır . Maapero, Turanlıları 
beyaz ve ıarı ırkların mah
lt\tu addetmektedir . Karoli· 
diı, Turanlı ile Türkün ay · 
nı ıey olduiu kanaatindedir. 
Tarihçilere göre, Aıyada 

medeniyetler kuranlar, sa 
mi kavimlerden evvel Turan 
mtlletlert idi . 

M. E. 3000 yılma atd do
ldimanlar, Turan dillerinde, 
Babtl harebelerlnde aaml 
dokümanlardan daha fazla 
dır. Bu dillere Sumerce ve 
Akatça ıtbl namlar veril
mekte olup, kökleri Turan 
cadır. 

Bügünkü Türkçe yukarı · 

da ztkroluoan dillere hı11m 
dır. Hommel Sumer dilini 
hakiki Türkçe addetmekte· 
dır. Karolidlıln tarih inde Ak
atça, Sumerce ve Türkçe 
kelimeleri mukayeıe ederek 
aralarındaki benzerliği göı· 
teren bir cetvel vardır . 

Türkler bunların torunlar 
olduklarım lnkir etmemekle 
beraber, harfleri de bu ka 
vlmlerin harfleri olduğunu 
iddia etmemektedtrler Bı 

lihere Türkler dlfer baıka 

yazılarda rcad etmlf olup, 
içlerinde en marufu Orhon 
Y entıey yaz111dır . Anadolu 
da l'ürklerln kullandıkları 

eaaılı harflerin de latince 
deki M N.X.Y.R harflerine 
çok benzemektedir. 

VI ncı aaırda Turanlılar 
büyük bir devlet kurmuı 

lardı Btr aıır ıonra bunlar 
Uyıur yazısını lcad etmlt 
lerdtr. U1gurlar Mongol ve 
Tatar melezi olmakla bera 
ber, Turani Türkler bu ya· 

zı ile pek çok eıerler bı · 
rakmıılardır. 

X ncu uırda İılamlyetl 
lnUıara baılamıı o lduğun · 

dan, Turanhlar bu yeni tlt 
ne yardım etmtıler ve ful · 
lerl Avrupa ve Yuoanhğın 

ilzerlnde çok müe11lr ol. 
muıtur. 

Lenorman (Kil dan ilerde 
biiyücülük) nam eıerlnde 

Türklerin Araplardan daha 
yilkıek karaktere malik ol. 
duklarını ve daima idari 
meziyeti er tbra z ettiklerini 
kaydetmektedir. 

XI ncl aıırdan ıonra Tu 
ranl Türkler Kuranın yazm· 
Dl kabul etmtı1er; bir müd 
det ıonra Uygur yaz111nı 

bırakmıılar Ye l 928 de La 
0

tln harflerini kabul edlncl· 
ye kadar Aup harflerini 
kullanmıılardar . 

Arap harfleri Türk mil· 
leline çok zararlı olmuıtur. 

Herıeyden evvel zor olduiu 
gibi, Türkçenin telaffuzuna 
da uygun değildi . Bun~n 
için Türk m.Uetl Acemler
den de birkaç yazı almaya 
mecbur kalmııtır Türklerin 
eski dini taauupları kadim 
dHlerlnlo i.beoglnt kaybet· 
mittir . Keza bu harf deilt· 
mest dlUn de deitıerek kay. 
bolmaaını intaç etmlı ve 
gitgide Türk milletinin mil · 
li vicdanı, medeniyeti Ye 
zeki Kdkas ırkının bütün 
güzelltkl~rl ortadan kay
bolmuıtnr. 

Ronanın Türkleri yalnız 

tahripçi addetmeılne raimen 
Lenorman bunun akıtnl td. 
dta etmekte ve Kami.list ın . 

kllabı da Kafku arkının ıon 
muclzeılnl yaptığı açıkca or .. 
taya koymaktadır 

Bu münaaebetle Arap 
harfleri hakkında biraz ma
lümat vereceğim Türkçede 
kelımeler çok hecelidir. De· 
mek oluyor ki, fazla seell 
harflere muhtaçtır. Arap· 
Jarın elif, ayını, he, vav ve 
ye harfleriyle bereketleri 
bu iti göremez. Ztra bun · 
larm muayyen bir ıeslerl de 
yoktur Hattl dtyeblllrlm ki, 
Arapçanın 27 harfinden an · 
ca k 12 ılnln sa bit bir ıeıl 

veya telaffuzu vardır. 

Setleri ve ıekillerl aık ıık 
değtıen bu harflerle Türk
çeyi yazmak bir ıürü btlgl · 
ye muhtaçtı . Meeeli önü· 
müzde kdm, ftr, oh v. ı . glbt 
kelimeler bu'unıa okuyabilir 
mlılnlz? 

Eıkl harflere dair ılzl ten· 
vır ettlfime kenllm. Arap 
harfleri adı verilen bu Kan· 
gren her türlü fikri lnklıafı 
çürütmliıtü Binaenaleyh ye· 
nl harfler Türk mıllettne 
yeniden doğma fınatmı ver 
mlı ve asırların yaphfı 
hazırlıktan intikam almak 
üzere, ıeviyt"llnl )'Ük 

ıeltmeye sevk~tmtıtır . 

1770 Seneılnde Murad ili 
Latin harflerini kabul etmek 
lıtemiııe de ülema ıınıfı ma 
ni olmuıtu. 

1908 Meırutlyett rüeaası

nm becerikılzhil de Arap 
harf lerlnln devamını ln~aç 

et mitti 
Kamallzm tnktli.bı bütüo 

aatrapları ezerken, harf de· 
ğlfmeelne engel olanları da 
yolundan atmııtır. Kudretli 
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Pazar Günk ·· Gereşler Büyük Sulama Proğra
T es bit E d i 1 d i.. mını Tatbiki Başhyor. 

T ekir~ağh ile birlikte l~i de Bulgaristanll güreşçi ga
lece~, herhangi bir yolsuzluğa meydan verilmiyecek. 

Spor Bölgeılnln pazar gü 
nO yapılmak üzere tertip et · 
tlğl büyük pehlivan güreıle 
rlne birçok yerli ve ya banca 
pehlivanlar tıtlrak edecek
tir 

Güreıler. yaih ve ıerbeıt 
olmak üzere Jkl tekilde ola · 
caktır 

Serbeet güreı e baılıca 

ıu dört pehlivanın tıtlrak 

etmeıl muhtemeldl1: 
1 - T ektrdailı Hüıeyln . 
2 - Dlmo, Bulgarlıtanlı 

olan bu güreıçi 105 kilodur. 
bugün gelmeal beklenmek: 
tedlr. 

3 - Kiro, bu da Bulaa . 
rlıtanlıdır, 100 kılodur . 

Her lkl pehlivan da Türk 
güreıçilerlle karıılaıacaktır. 

4 - Vtdlnlt Mehmet Alt, 
dün gelmııtır. 75 Kilo· 
du~, kendfıl 937 se-
neılndenberl Romanya, Yu 
goslaYya ve Bulgariıtan orta 
n klet blrlnclıldlr. 

Bulgerlltandan yeni gelen 
Mehmet Ali, Türklyedeki en 
mühim güreılnl ıehrlmlzde 
yapacaktır. 

Prof eıyonel güreıln biıtün 
inceliklerine vAkıfhr . Dün 
tdarehanemlze de ıelen Meh 
met Ali, klloıunun azhjına 

rağmen Tekirdağlı ile gü 
reımek lıtedtğlnl ıöylemlt 

tir. 
Dimo ile Ktro bugün, Te· 

klrdaila da rarm ıehrlmlzde 
ıelmıı bulunacaklardır. Bu 
iki Bulear pehlivanı da 1 e · 
klrdağh tle güreımek lıte· 

mektedir. Vaziyet Teklrdai· 
lı i'eldtkten ıonra belli ola -
cakl&r. 

Yapılacak güreılerde , peh· 
livanlarıo aralarında herhau . 
gl bir ~ekllde anlaımalarına 

meydan vermemek için Spor 
Bölgf"sf tarafından kendileri
ne teblifat yapılmııtır. 

bir yaratıcı olan Kamili, tek 
zaferler tatmin edemezdi. 
Bu biiyük fikir zaferinin kıy · 

metini kavrayan Türk mitle 
ti de önderine tapınmakta · 

dır . 

Dünyada Kamil Atatürk 
kadar sevilen ıef yoktur. 
Ankara Atatürkün aari Ha· 
detin in btr nOmunesl olara k 
asırlarca yaııyacakhr Tür
kiye bu büyük yavruıuna 

ılelebed m innettar kalacak· 
tır . 

X ncudan XX ncl aaıra 
kadar dmi taa11up fikri te. 
rakklye engel olmuıtu 19t 8 
den l 938 e kadar yani on 

fıl içinde on aaırıo hataları 

temlzlenmlıttr. 

Gelecek neııll e r Atatür 
kün mukaddea adını hürmet· 
le ancaklar ve biz eıkl yurd 
deılar da Yunanlılarla bir
likte dalma, doet kalarak 
Türk terakklyeh kar111mda 
ıevinç duyacağız . 

Si/ve Mayopulos 

Güreılerde bir pehlivanın 

haemını yenmeıl de ıarthr. 

lzmlrde, hasta olduiunu 
ileri sürerek Tekt rdailı Hü· 
aeylnle lıarıılaımıyan Kara 
All , bu ıüreılere davet edil · 
memlıtlr. 

~--

1 Yoksullar 
Birliği 
Gardenpartisi 

Evvelce yapılmaıı kararlaı· 
tırılap ha valarm serin iltme 
ıinden tehir edılmlı olan 
Yoksulları Gözetme Btrllil 
ıardenpartiıl J 6 temmuz cu· 
marteıl geceal Atatürk par· 
kında yapılacaktır. 

Gardenparti hazırlıklarına 
baılanmııtır. 

insıat usta ıe sanat oku
luna talebe ıhnacak. 
Her yıl olduğu gibi, bu 

yıl da Ankara lnıaat uıta 

okulu ile Edirne bölge aanat 
okuluna vilayetimizden de 
imtihanla talebe alınacaktır. 

ilkokul mezunları ara· 
ıından alınacak olan talebe· 
nln yazılı imtihanları 22 
ağustos pazarteıl günü oeh . 
rlmtzde yapılacaktır. 

• •41 ' l)+-

Köylerde 
Okuma 
Odaları 
Acılacak. , 

Kültür Bakanlıiı köylü· 
nün bllgl noktaıından inkl· 
ıaf etmeıl için muhtelif kol
lardan çal ı ımalarına devam 
etmektedir. 

Bu arada btrçok köyler 
de okuma odal ra açılacak · 
hr . Okuma odalarında bu 
lunacak kitaplar Bakanhk 
tarafından teıblt edilerek 
bütün köylere gönderılecek
Ur. 

Okuma odaları tılerlle 
bılha11a köy öjretmenlerl 
yakından meJgul olacaklar · 
dır . 

Ayrıca Bakanlıkta topla· 
nacak bir komlıyon köy 
netrlyatmı hazırlayacaktır . 

Bu neırtyat muhtelif mev 
zularda olacaktır . 

Sinemadan aıağıya dostu. 
Şehir ılnemasında çalıtan 

lzmtrlt Hurıit oAlu Arif 
ılnemanın ikinci katındaki 
pencerelerini kaparken ayafı 
kayarak aıajıya yuvarlan· 
mıf, burnundan ve baoından 
ağırca yaralanmııtır Yaralı 
hastahaneye kaldırılmııtır . 

iMiyan yaralımıs. 
Eğe mahalleıinden Şaban 

kızı Münevver iplik bük 
meğe mahıuı bir li yüzün 
den komıusu ahmıı yaıların · 
da Fatma adında bir ka · 
dını elinden yaralamııtır . 

------ -------
33 7 Bin Lira Sarf edilerek Su
sığırlık Çayı ile Karacabey 

Ovası Sulanacak. 
Ziraat bankası tarafandan 

açılacak kredilerle büyük 
ıula ma proğramımn bu yıla 
ald k11mının tatbikine ya· 
kında baılanaca ktır. 

Haber aldığım12 a göre ıu 
proğramının bu ıene tatbıkl 
icap eden lu11mları ıunlardu: 

Marmara gölGoe akan ıu 
lar için bir kanal açılacak, 
burada ıedler lnıa edilecek· 
tir . 

Sunaya bağlı M. Kemal· 
paıa kazaamm içinden ge • 
çen Suıığırlık çayl)e Ka
racabey ovumm ıul•nmuı 

temin edilecektir. 
Bunun için de lc!lp eden bü-

yük teılut vücude ıettrlle· 

cek, kanallar açtlacaktır. 

337 ,000 Lira u.rfedtlecek 
olan bu lnıaat aayeılnde 

memleketin en mahıuldar 

ve münblt arazlılne aahlp 
olan Karacabey ovaeının 

ıulama i ti böylece halledl 
lecektlr. 

Bunlardan maada Tokat 
civarındaki Kaz ovaeının da 
ıulanmu' İçin buradan ge 
çen çayda kanallar açıla

cak ve la'Zım gelen lnıaat 

yapılacaktır. 

Sulama proğramının dlfer 
k111mlarının gelecek yıl tat· 
blklne devam olunacaktır. 

Köylerde Yapı- Pul Ve 
la.cak Zirai Kıymetli Evrak 

Tatbikat. 
Ankara, - Söylendtilne göre 

Ztraat Enıtitüıü talebesi bu · 

yıl kamptan döndükten ıon· 
ra tatil yapmayacak, profe· 

ıörlerlnln nezareti altında 

köylerde tatbikatla metaul 

olacaklardır. 

Bu suretle talebenin daha 
mektebi ikmal etmeden böy· 

lece ıtaj yepmak ıuretıyle 
menıup olduğu ıubede daha 

kuvvetli bir eleman olma11 

na çalııılacaktır. Diğer taraf . 
tan bir grup talebenin de 

ıark vlllyetleriode bir ted • 
kik ıeyahatı yapacağı bt ldt 
ri lmektedlr. 

Vefat 
Avukat B. Emin Veda t 

ÇataloAluoun aoneıl Bayım 

Fatmanın vefat ettiğini l ees 

sürle haber aldık. Ailesi ef 
radına baıeağlığı dı lerlz . 

Merhumenin cenazeıl bu 
gün kaldırılacak ve namazı 

paıacamtfnde kılınacaktır 

Kavga et misler. 
Karaoğlan mahallealnden 

Hakkı k ızı Harten ve i'Ö 
rOmceıt Beytiye kavga et · 
mlıler ve yckdığerlnl döğ· 

müılerdir. Ya palan ıtkiyet 
üzerine haklarında tah· 
klkata baılanmııtır . 

---•~liı---
F eci Bir 
Tren Kazası 
(Baıtaraf ı birinci sayfada) 

dııarıya atmışn da üçüncü, 
yol çavuıu buna lmkln 
bulamadan trenin altaoda 
kalmıı ve zavallı feci bir 
ıekılde ölmüıtür . 

Hadise derhal alakadarlara 
haber verllmlt ve tahkikata 
batlanılmııtır. 

Trenin ıehrimlze gelmeal 
bu yüzden beı ı•at kadar 
ıeclkmlıtlr. 

Sene batında tadad olu· 
nacak kıymetli evrak ve 
pullar hakkında Maliye Ve· 
klletl alakadarlara ıu taml · 
mi göndermfıtır: 

"Pul ve kıymetli evrak ta 
llmatnamealoln 12 ncl mad · 
deıl mucibince reıml daire· 
ler memurları nezdinde 
bulunan pul ve kıymetli ev· 
rak mevcudunun her mali 

_ yıln birinci günü tadad he· 
yelleri tarafından aayılmuı 

llzımgelme kte ve bu huıuı 
her ıene batından evvel 
Maliye Vekaletince yapılan 
tebliğlerle teyit edilmekte 
olmaıına göre herhangi vl · 
llye l ve kaza merkezlerin· 
deki tadad heyetleri nüfus 
müdür ve memurlarının el · 
lerlodekl pul ve kıymetli 
evrakı 1aymlllk üzere gelme· 
dıkleri takdirde bu heyetle· 
rlo valf ve kaymakamlar 
tarafından getirilerek aayı
mıo yaptırılmuı icap ede · 
c ektlr ... 

l ISTANIUL RADYOSU L 
9 Temmuz 1338 Cuıartasl 
Ôğle neırlyatı: · 
12.30: Plakla Türk muıl 

ı lktsı . 12 50: Havadiı. 13 o5: 
P lakla Türk muılklıl. 13. J 5: 
Novotnlden naklen konıer: 
M. Kemal idaresinde orkeıt· 
ra. 
Akıam netrlyah: 
18 30: T etebaıı Beledıy• 

bahçeılnden naklen: Haf ıf 
müzik 19. 15: Konferao5: 
Prof Salıh Murad (Fen mil 
aahabelerl) . 19.55: Bor•• 
habcrl~rl 20: Grenvlç r• · 
aıııthaneılnden naklen ıa•l 
ayan. 20.02: Belma ve ark•" 
daıları Şehnu, hicaz. 20 45: 
Ha va raporu. 20 48: ôıne' 
Rıza tarafından Arapçı 

söyle v. 21 : Orkeetra 21 3(.): 
Necmeddtn Rıza ve ark•· 
daıları: Segah; hüzzam . zZ 
10: Tepebaıı Belediye bab 
çeılnden naklen : Varyete, 
müzik 22.50: Son haberle' 
ve erteıl ıünün projral111

' 

23: Saat ayarı. 
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r--~--------~ ~ . I KADRi UZKUR 1 ~uşnıg 
1 KIRT ASİYE ı Muamması 
1 l\l.tAGAZASI 'ı H il I d 1 Anafartalar Cadd~sindtki Q 0 onama 1 
I Kadri Uzkur I Avuıturyanıo Almaoyaya 

YAZAN: 1 1 ilhakından ıonra ortaya çı -

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

irat 

Avukal Kasım Sami Paylı I Kirlasiye Mağazası 1 kan Şuınta muammau hail 

92 - 1 Bu defa Patacaml cad 1 halledı lmtı değildir: Eıkl 
ncü liğini tahtı himayesine 1 deıtnde Balıkhanı alt10· 1 Avusturya baıvekillnin ev Bundan evvelki 114 

madde kabahatsiz olan ka· alan kanun kadınları koca 1 daki büyük beton mağa 1 lendlğl, tatoya kapandığı, 
rı •eya koca boıanma neti· larının ikna ve iğfal ve teh 1 zaya nakledllmııtır. 1 ıatodao bir tecrübe kampı · 
ceıl olarak büyük bir yok· dıt ve sureri aııire ile yap I A rad~ğınız her çeş it kır- I na nakledildiği, dalma deve· 
ıuzluğa düıerte diierl bo mıt olduklan mukavele ka · 1 taslye levazımını eo ucuz 1 ran eden ıayl~ları teıkıl et 
ıanmaya sebeblyd verme dının lzrarını mucip olup 1 ve en iyi tekilde ( Kadri 1 mittir . En son olarak Vı 
mit olsa dahi kudreti ile olmadığının tedklk ve mü- •, Uzkur Kırtasiye Mairazası ) •' yanada Şuınığln Macar kon 
mütenasip bir sene müddet· rakabeılnl hakimlere b•ra· & teal Vera fugger ile evlen 
le nafaka ltaaına mahküm karak mukı'\Velenin 11hhatı 1 nda bulabtlirslnlz. 1 dlğl, fakat merasimde ken 

edlleblleceilnl bıldtrmtıtt ancak hakimin tasdiki ile ~-----------.-1 dlılnln bulunmayıp yerine 
Mezkür J 14 ncü maddeyi ta· tekemmül edec~ğtni bıldır· r•••••••!••••••••••••••~ vekil göoderdtğl haber ve · 
kıben (bir mukavele veya mittir. Bu huıuıa d41r daha i TUR KOi LI : rlldı. 
hüküm t1e kendlılne maddi ziyade tafsilatı gelecek 150 : Pazarteıtnden baıka her : Bu haber Almanya tara · 
ve manevi tazminat veya 
nafaka olarak bir lrad tah · 
ılı edılmlt olan karı veya 
koca yeniden evlenirse bu 
trad katolunur. Yokıuliuğu 
ıebebl ile kendisine oaf aka 
tayin edılmtı olan karı veya 
kocanın yoksulluğu zati ol
muı veya hl11olunacak de· 
recede azalmıı iıe borçlunun 
talebi üzerine nafaka kad 
veya tenzil olunur Medyu 
nuo mali kudreti nafaka 
miktarına nazaran azaldıfı 
ıurette daht aynı hüküm 
caridir) tbareıfnl havi olan 
145 net madde vazolunmuı
tur. Bu madde he- bir tara · 
fa tahmıl olunan mecburl
rlyetlerln ıuretl idare ve te1 
vJye ve fntıhaaını göıter· 

nıektedtr. 143 ncü maddede 
aördQfümüz tazminatı mad· 
diye · ve maneviye ile t44 
ncQ maddedeki oefakanın 

boıanma kararı ile birlikte 
bakım tarafından tayin edl· 
lebtleceğl gibi ııbu ı 45 ncl 
maddeye nazaran da karı 
koca evlenmud~n evvel ve 
Y• ıonra da kendıleri bir 
ınukavelel mahıuıa lle tayJn 
ve tahılı edebilirler. 

Bu da mahiye ve yahut 
•enellk bir para veya bir lrad 
tahılı veyahut sermaye ola . 
rak loptan bir meblağı mu· 
ayyen olabllır . Ancak bu 
Rlbl mukavele ve taahhüde. 
ha hakim tarafından taadık 
edilmedikçe hukuki b r kıy 
illeti olamayacağından bu 
tnukavele boıanma davası 
eınıuıoda veyahut daha 
evvel aralarında hasıl olan 
bir ihtilaf üzerine lehine ta 
ahhüt yapılan taraf hakime 
1tı6racaatla bu baptaki mu
kaveleyi tasUk dtirm~k mec· 
hurtyetlndedlr. Çünkü 150 ncl 
ll'laddenln ıon fıkrası mucl · 
hince boıanma veya ayrı l ı 
iın feri hükümlerine dair 
tkı tuaraf arasında akdedl 

len mukavelat hakimin tas 
tlktne iktiran etmedikçe mu· 

teber olmaz, binaenaleyh 
hiklmin taadıklne ihtiyaç 

derkirdır J 69 ncu maddede 
da hı karı ve koca are sındakl 
hukuki t&1arruflar sulh ha 
ktrnf tarafından taadık olun 
lnadıkça mutebar olmaz ve 
Yine 173 ncü maddeni o ikin 
el fı'lraıında ( evltl ğln de · 
Vaoıa 11raıında yapı1 an ev 
lenrne mukaveleleri mahke 
?\in de tasvibine iktiran et 
inek lazımdır) deni yor Va 
~' kanunun buradaki mak
•lldı erkeğin aile reisi bulun · 
lııaıı ve yaratalıı itlbarJyle 
olan · kudreti ve hukuki 
lııuamelitta kadına tefev
•uku dolayiılle aile bir · 

ncl madde ıerhlnde görece : ıün çıkar. Styaaal ıazete •. : fından tekzip edılm l ıttr. Ge 
giz Şunu da arzedeylm ki ! Yıllığı: 800 Kuruı i rek Vıyana, gerek Bulın 
198 ve 213 ncü maddeler : Altı Aylıjı:400 • : bunu resmen bildirmekte is 
de yazılı tasarruf haklarına : Saym: 3 : rar etmektedir. 
dair mukavele ve muamelatın! Günü ıeçmlt ıayıl~r 25 : Bununla beraber "Deylt 
ıulh hakimleri tarafından i kuruıtur. ! Herald,. gazetesinde neıre 
tasdıka lüzum yoktur Ve ! ADRES: : ' dil bJr mektupta .eski 1\vuı 
182 ncl madde ahkamına : BALIKESiR TÜRKDlLI : turya baıvektlinln karc•eıt Ar 
riayet de ıarttır . Hakim tıe L .il tur Şuınla dü"'ün meraslm'n· .... eeeeeeeeeeeeeeeeeeee.. • K 
mukavelenameyl hal ve de bulunduğu ve Şuınt ğln 
tarafeynin kudreti ma Bir itfaiye talimin~e facia konteııe resmt!n evlend•i•n• 
llye ve mevkii içtimai bildirmektedir 

Colmbre, (Portekiz) 8 (A. 
yeılne muvafık gördüiü A ) _ Araıon kraliçesi Sa. 
takdirde tasd ık eder .. Böyle 

lnte laabelle yortulannm btr mukavele olupta talak 
hakim tarafından taıdık ikinci günü don al<ıam bir 
edilmlı ı.e ayrıca da bladdi itfaiye talimi ile bltmtıtlr. 
ve manevi tazminat veya 
nafaka takdirine mahal yok 
tur. Çünkü ibaret kanuniye 
(bir mukavele veya hüküm 
ile k~ndlslne maddi ve ma
nevi tazminat veya nafaka 
olarak bir lrad tahsis edtl · 
mit olan karı veya koca) 
tarzı nda yazılm ı t olmasına 

nazaran maddi ve m~nevi 

tazminat ve nafakanın ve 
bir mukaveleı mahsusa ile 
veyahut hakimin hükmü ile 
olabileceğinden her tkiıl 
n in de tatbikine gldilemtye 
ceği anlaıılmaktadar . Şu 
kadar var ki yapılan muka 
vele için derece ve mahiye 
tine ve diğer tarafm yoksuz· 
luğunun refQ izalesine kifl 
eellp gelmemesi c ıhetlerlnin 
hakkı takdiri hakime aittir. 

Karı veya koca yeniden 
evlenirse ihtiyac ına tahılı 
olunan lrad katolunur . 

Fakat verilecek tabılıat 

muayyen bir müddetle mu
kayyet bulunur veyahut 
karı ve koca tekrar evlenirse 
bile mezkur tahılıaho keııl. 

mlyeceğl mukavele ıart ko· 
nulmut olur tse bu tart da 
hl muteberdir Y okıulluAu 
ıtbebl ile kendisine nafaka 
tayin edilmlt olan katı veya 
kocanın yoksulluğu zail ol 
mut veya h•11olunacak .Je
recede azalmıı oluna borç 
lu olan tarafın talebi üzeri · 
ne nafaka kesilir veya indi 
rillr. 

Şu kadar var ki verilen 
tahıhat sermaye olarak top 
tan verılmit lıe geri alına 
maz 

Boıanma sebebi ile 
büyük bir yoksuzluğa düıen 
karı veya kocanın zarureti · 
nl temlnen tayin olunacak 
nafakanın bir ıene müddet 
le mukayyet bulunmaaına 

nazaran bu bir sene içinde 
borçlu tarafın ahvali mali 
yesinde b~zukluk hasıl ola 
rak ıervetl tenakus eder 
veya nafaka ve tahsisat al · 
an tarafa bir miras, hibe 
veya piyaukodan bir para 
isabet ederek yokıuzluju 

Cumhuriyet meydanında 

üç katlı bır binayı temsil 

eden tahtadan bir yapı vü · 
cude getlrllmtıtl. Yapının 

üçüncü katında 12 kiti ile 
bir çocuk bulunmakta idi. 
Meydı na btrlkmıı olan ke 
ıif bir halk kltleıfnln önünde 

yapıya ateı verllmtı . fakat 
ateıln tiddeti karıısında it
faiye tatırmııhr A !evler 
tahtftları aarmaia baılayınca 
f fgüranlar merdiven lıteme~e 
batlamıılar, nıha yet korku 
dan taımuak meydana atıl 
mıılardtr. 

Figüranlardan ikiıl yapı 

nan direklerine sarılarak du 
mandan boğulup kalmırtır. 

Bunların cesetleri yangın 

söndürüldükten ıonra bulun 
muıtur . Atlayanlardan üçü 
ağır ıuretle yaralanmııtır. 

zail olur veya haflf l ethıe 

kadder nafaka ve tahsisat 
ya tamamen veya kıamen 

keıllır. Bunda da borçlunun 
talebi ıarttır. Bu talep va 
davada artak ahklmı umu 
mlyenin tatbiki lcap ~tmeLde 
müddeaaleyhln bulunduju 
mahal mahkemesine ikame 
olunur. Ve müddei taraf 
lddiuını iıbata mecburdur. 
Bu bir ıene zarfında nafaka· 
ya mahkum olan tarafın 

ıervetl zlyadeleıtr veyahut 
nafaka alanm ihtiyacı arta · 
cak olursa mukadder tahıl· 
sat ve nafaka om dahi zlya
deletmeıl talep edtlmlyece · 
ğl gibi, bu yolda bir karar 
da lttlh!lz olunamaz Çünkü 
takdir olunan nafaka hali 
hazırdaki lhtiyacınm temini 
ne matuf olup ondan ıonra 
huıl olacak lhhyacından 

dljer taraf meıul olamaz. 
ikinci ı•kka gelince naf a

kaya mahkum olan tarafın 

ıervetlnln zlyadeleıme1in · 

den de nafaka alacak taraf 
artak boıanmıı, ayrılmıı, 

arada hiçbir suretle irtibat 
kalmamıı olmakla o tarafın 
emvalinden daha fazla lıtl 

fadeye hakkı yoktur . 
- SONU VAR ~ 

Vaziyet hakkında kuvvet 
it bir veılka ııayılan bu 
mektup Londrada büyük bir 
alaka ile karıılanmıt ve onu 
gazet~ye vermlı olan Ştayn 
buher lımlndeld genç bir 
gün içinde meıhur olmuı 
tur. 

Ştaynbraher, Şu,niğln da 
yııının oiludur. Bugüd Lon
drada terzıltk ve tiyatro de 
korculuğu eden Ştaynbraher 
bayatını ıöyle anlatıyor : 

"Avuıturyadan bundan on 
iki ıene evvel çı ktım. An· 
nem, ikinci defa olarak, bir 
Danimarkalı ile evlenmltU. 
Onunla beraber Bo!landaya 
gittik . Ondan ıonra ben Lon· 
draya geldim. 

"Siyasi me-ıclelerle hiç 
alakadar olmut değılim . Yal 
nız, eıki baıvt<kilı Şuıntgden 

ara ııra mektup almııımdır 
Fakat bunlar hep aile tıle · 
rine atd ıeylerdl. 

Bununla berl\ber, buiün 
Avusturya ıılerı brnl yakın 
dan alakadar elmekted r. 

Allemlzdt? klmıe Şuıoi · 

ğin nerede oldufunu katly
etle bilmiyor. fakat evlen 
dığinl bugün hluhakkak ıu 
rette biliyoruz. 
Şuınığin kardeti Ştaynbran · 

here gönderdığl mektupta 
kendisinin nıeraalmde bu'un 
duğuou, yengelerini bütün 
ailenin çok ıevdlilnl, baba 
!arının kendilerlle beraber 
yaıadıklarını yazmaktadır. 

Erdek sul~ ~ukuk 
hakimliğin~en: 

Baiına yaptıkları zararın 
tazmini taleblle Marmara 
nahiyesinden Ali oflu İbra 
htm Aydının aynı mahalden 
Kasap Oıman ve Mehmet 
ojlu Ali Şerıfakl aleyhlerine 
ıulh hukuk mahkemesine 
açhiı davanın Kasap Oıma · 
nın ikametgahı blllnemediil 
cihetle gıyabında icra kılı · 

nan muhakemesi sonunda 
müddetaleyhlerln hayvanla 
rı otuz ljralık zarar ziyan 
yaptığı sabit olduğundan 

yirmi lirasının Kasap Oıman 
dan on lira1ınıo Al1 Şerifa · 

kiden tahıiline karar veral 
mit olduğundan teblli ma 
kamına kaim olmak üzere 
keyfiyet alln olunur. 

SAYFAı 3 

Okullara Girme Şartlan: 

Askeri Veteriner Okulu 
- Ankarada askeri Ve 

terlner okuluna bu yıl tam 
de vreli d~vlet ıivl l lııelerln 

den 9 38 de (pek iyi) ve (iyi) 
derecede mezun olan ve ol 
gunluk imtihanlarını vermit 
olan aı o ğıdakl vasıf ve ıart. 
ları haiz (30 35) talebe 
alınacaktır. 

A) Türkiye 
tebaasından ve 
dan olmak, 

CurnhurlyeU 
Türk ırkm 

B) Y aıı yirmi bir yaıını 

aımıı olmamak, 
C> Beden teıekküllerl ve 

ııhhah orduda ve her ık lım · 

de hizmete elveritli olmak. 
(Dil rekaketi olanlar alın 

maz). 
D) Kuıurauz vazı tavır , 

ahlak ve seciye ınhlbl olmak, 
E) Ailesinin hiç bir fena 

halt ve fena töhretl olma · 
mak, 

(Zabıta v..?slkası). (Ordu 
menıubu ve Devlet memur
ları ıle emekltlt!dn çocukları 
için bu ve1lka aranmaz). 

2 isteklilerin müracaat 
istidalarına ıu veslka1arın 
bağlanması l azımdır: 

A) Nüfuı cüzdcnı veya 
musaddak sureti ( Ka bulJe 
aslının ıbazı ıarthr) 

B) Sıhhati hakkında tam 
tetekküllü askeri hastahane 
fotofraflt raporu ve aıı ka 
f ıdı 

C) Ltıe mezuolyet ve ol · 
gunluk ıa hadetnameıl veya 
tasdikli ıureU (kabulde aaıl · 
lannın ibrazı ıorttır .) 

D) Okula ahndığı takdir 

de halen meri ve bundan 
böyle çıkacak kanun nizam 
ve talimatları kabul ellili 
hakkında vellı 'nln ve kendi 
ılnln noterlikten taadtkll ta · 
ahbüt senedi. 

El Saralı, uyurken gezen, 
ıldikll, bayılma ve marazi 
çırpınmaya mübtela olmadı · 

ğı hakkında velilerinin not · 
erlikten tasdikli taahhütna
mes i. (Uu gıbl hastalıklardan 
btrJle okul .rlrmezden evvel 
malul oldukları sonradan 
anlaıılanlar okuldan çıkarı 
lır ve bu müddete eid hüld\ 
met masrafı velilerine ödet· 
tiri lir . 

3 - İııte-kl ı ler bulunduk
ları yerlerdeki aakulik ıube
ledne istida ile müracıuıt 

edecekler ve tubelerce 2 el 

maddedeki evrakı ikmal et
tirildik ten aonra lıtanbul ve 
civarından olanlann Haydar
P•t" da Askeri Veteriner Tat
blkat okulu müdürlüğüne, 

Ankara ve ona civar yerler · 
dekllerln Ankıırada Yüksek 
Ziraat Enstttütıü Veteriner 
fakülteı f askeri talebe imtr
liğlne gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti 
Eylülün on beılne kndardn. 

5 - Kabul duhul lmtlha · 
oma tabi d~ğıldır . Şehadet· 

name derecelerine ve müra
caat ııraaına göredir. fıteklı 
adedi tamam olunca kayıd 
itleri k11panır ve kabul edi
lenlere müracaat etttklerl 
aakf'rllk ıubelerl ile tebllğat 
yapılır . 

Az akyada Muazzam 
Bir Fener Alayı Yapıldı .. 
c Baı tarafı birinci ıe yfnda) saat 12 de ıı:hre ılrmlıler . 
yük meroılmle karşılonmış dır . 
tı r . 

İskenderun, 7 (A .A.) 
Anado1u ajarıaının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Dün Saat 5 le Payu ve llas. 
ıadan Hatay hudutlarına gi 
ren ıanlı ordumuzun Payu 
tan giren kolu 15 dıs kıkada 

Hayıplı karakoluna varmıı 

Şehir baıtan bata donan· 
mıı ve caddelerde bila cins 
ve mezhep bütün llatıtyhlar 
tarafından a)• nı coıkun te
zahüratla karıılanmıt ve 
caddelerde yüz1erce kurban 
kestl miıtir . 

Hatay g~nçlerlnln bando 
ve Fransız jandarmaları tel · ıu ile güzel bir resmigeçit 
rafından karttlanmıttı r . yapılmıt ve askerlerimiz hiç 

Bıraz ileride Karayılan 
köylüleri tarafandan al bay 
raklarla ıüılenmit tak altın 
da kurban keıllmıı ve ordu 
tezahüratla kartılanmıttır 

lıkenderun konsolumuz 
B Fethi Benli, Hatay 
valisi Abdurrahman Mel-,b, 
Halk Paruıı baıkanı Ab 
dülganl Türkmen ve faal 
heyet azaları orduyu aynı 

yerde karıılamıı ve aelam · 
lamıılardır. 

İskenderun halkevl baı 
kanı Hamdlnln riyasetinde 
Rum, Ermeni, Ale, l ve dl 
ger anaaırdan müteıekkıl 

bir heyet orduya 18 ıenelık t 

gurbet ve tahauür arzetmlı 
ve ıanlı o rdumuz Hatay 
topraklarına ayak baatıkla. 
rından ötürü lskenderunlu 
ların ıı~vgl ve saygı larını 
liumaodana güzel bir ifade 
tle ·bıld !rm lılerdfr. 

btr yorgunl~k eseri göster · 
meden geçitreamfnl btttr
mtılerdlr . 

Geçitreım tnde yollarda 
kendılerlnl aıkerlerlmlzin 

ayakları altına atan kadın . 

lar hüngür hüngür ağhya · 

rak ihtiyar sakallılar ve genç 
kızlar çlç~k atarak samimi 
yetle ordumuzu karıılamıı· 
lardır 

Aıkerlerlmlz Pınarbaıı mev· 
kllne htlrahatıı çekilmtıler · 
dır . 

Diğer tarafdan Hauadan 
girenler Aktepe nahlyesln· 
den g e ç e r e k Kon • 
kurlu köyünde isttrahdt et · 
mit ve Kınkhana glrmlttlr . 

lıkenderun meaahi llaua 
müfettltl kumandan ve ıu 
baylarımız ıereflne bir öğle 
ziyafeti vermfıtır Hatay ıen 
ltk içindedir. Ordumuz yoluna tam bir 

emniyetle devam etmlt ve 

tskenderuna beı kılometre içinde 1118~1 bulunan bir 
mesafede bulunan askeri 

hastahanede bir mola vermlt trenin gıçirdiii tazı. 
ve yüzlerce kamyon Hatay · 
lıları 18 ıene hasret kaldık · ' Stettln, 8 (A.A.) - Bir 
ları Mehmetçtklerlne kavuı· ' yolcu treni Roatok civarında 
turmuıtur . içinde mektepliler bulunan 

Orada ordumuz. baıkon . bir trene çarpmııtır Üçü 
solumuz ve Kolonel Kole alır olmak üzere 13 çocuk 
tarafından karıılanmıt ve yaralanmııtır. 



SAYFA : 4 

-- ......... 

Balıkesir Askerlik Şubesi 
Başkanlığından: 

Yedek ıubay ve gedikli erbat ve erattan ellerinde lı 
ttklll madalya11 veılkaıı olupta madalya almamıt olanla· 
rıo veıtkalarlle ıubeye gelmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nabtyeal: Köyü: Mevktt: Ctoıt: Hududu: 

Korucu Geçmlı Köyde Ev 

" .. 

.. Yağcı ağaç ,, 

" " K6ae 6oü 
" 

tORK:DILI 9 TEMMUZ t93a 

" " Sırçalık 

Yan aiıl 

" dotuıu ıahtbi ıenet ~ 
batı ve poyrazı ba ft. 
yır kıbleıi Alt ı 

tarafları bayır ve ~ 
Hüıeyin ve Koca it. 

.. .. • 

Haaan ve Veli 11ı...~~ 
~ ...... ~. 

" " 

.. .. 

" " 

.. " 

" " " 

Bağ altı .. 

Yürekli yolu ,. 

Ada 
" 

doğuıu ve bataıı 

bayır poyrazı ve 
kıblesi Veli 

dofuıu Hüıeyln 

poyrazı ve batıaı 

koca Hasan kıbleal 
yol 

doğu ve batı11 ve 
poyrazı bayar kıb 
leal Alt oğlu Haean 

dofuıu ve batısı 

aahıbt ıenet poy
razı bayır kıblesi 

yol. 

Yukarda hudut veıair vaııfları ya:ı:ılı bir ev dokuz 
parça tarlaların Şapcıh oğlu Muttafamn 111ta1ından intikal 
etmek ııuretıle ıenehtz mali iken J25 de ö ümtle kızı Du· 
du ve kendinden önce ölen kardeıt Hüıeytnto oğlu Halıle 
kaldığmdan bahııle namlarına ıenet ııtemektedırler Bu 
1erler eaaaeo aenetılz olmHıDdan mahallen tahkilu tı iktiza 

v",c,c~~~"~"~~:~~,c~~~~~ ~!(,c <,c" 
~ ~ 

~ Soma Maden Kömürü ~' 
~ Tuğla, kire~lit~. kire<; ve hamam "cakları ~I 
~ icin ı SO~L\ KOllliR MADE~LEH 1) niıı fov- A 1 

y . \ ~ 
~ kalade uı~uz hususi k.ümiir ııevileriııi ~ipari~ ~ nur 4 1 - 206 

~ ediniz.' Sip!riş ve tafsihll ıçııı Balık~sirde ~; • • • 
~ (AVNi SAGIJKÇI) ya miiracaat menfaatnıız A' KepsiJt Beledıye Rı)·asetınden: 
~ iktizasıdır, hir tecriihe kafidir·. 157 ~ Kepıüt Aelt?dlyeıt tarafından yaptıralacağt ve 30 hs · 
V, ~ :ıirao 938 gününde lhal ... 1 ilin f'dilen hamam blnuına t• 

"~j\~ l\~)\)\)\)\2\)\~~~)l~)'tj\~)i2\;\)'t)\j\ llp çıkmadığ odan 11 temmuz 938 gününde f'luıltme ıh• · 

etmektedir. Ru gayri menkulledn mahallen tahkikatı için 
15-7 938 günü memur göoderllecektır Bu yerde batkaca 
herhangi btr ıuretle h"k ıddla edenler vana bu mOddf't 
içinde yazı ile ve ıtf ahi veya o gün muhalllne ıelecek 

memura mOracaatları tlln olunur. 

leli yapılmak üzere 10 gün uzatıldığı ili.o olunur. 
3 -- l 210 

Sahibi ve Haımuharrld: Balık«'lir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT 81....' AL 

Baıımyerı: Vilayet Matbaa1ı - Bahteılr 


