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Başvekil B. Celal Bayar 
Dün Elazığa Vardı. 

GÜNDELrK SİY AS.AL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL 8! YI: 3971 

Başvekil El3zıgda Büyük Almanlar, Ren Civarında 
Tezahüratla Karşılandı.. Tahkimat Y a.pıyor .. 

B. Celal Bayar, Malatya İplik Fabrika
sında Tedkihlerde Bulundu Ve Alakadar

lara Direktif /er Verdi. 

Fı·<ııısız ll<ışvekili il. ll<•l•tcliye Alıı1ıın 
Hıızıı·Iıklaı·ı Karşısıııda ~ndişede .. 

'A imanların Ren Kıyılarında İstihkamlar Ya-
Malatya, 26 (A.A.) - Baı

vekll Celil Bayar, refaka
tinde bulunan zevatla blrlık . 

te d6n ıabah ıaat 12 de 
Malatyaya vaaıl olmuı, b•n · 
lcrce halk tarefmdan teza
hüratla karııl aomııhr. 

Bat vekıl, f imdiden maaıu· 
rlyet maozara11 arzedeo tp 
lık f abrikuımn bUmif olan 
k111mları ile meskenlerin bir 
kısmını ziyaret etmittir. Fab 
rika, martın ıon haftaıında 

bütGn teılıaUle ltliyecek ve 

üç bin amele çalııtırılacak , 
hr. 

Taahhütlerini vakttle ifa 
etmlyen bnzı tcnebl müte 
ahhıtlerin bu teahhürlerin -
deo dolayı vaki ola o gecı k 

me Baıvekıhn nazarı dıkka· 
tini celbetmlıtir. Bu husuı 

hakkmda da izah ıı. t almıı ve 
direktifler vermlıtır. Mi· 
leakibeo Elazığa hareket ed
en Baıvekll, Malatya halkı 

tarafıodan coıaun tezahürat
la uğurlanmıı ve )olda Tun-

lngiltere, MühimKarar
lar Vermek Arif esinde .. 
londrada B. ~embeılaymöiljasetiode y~pı lan bir top
lantıda Orta Avrup1 ve İspanya meseleltn tec~ık edildı. 

Londra, 26 [A.A .] - Düo 
•abah, 8 . Çemberliyn, Ha· 
llfakı, Sır Jon S•mon ve 
Horu Vılıonun yaptıkları 
toplantada Çekoılovakya ve 
lıpanya meseleleri görüıül
llliıtHh 

Lord Halıfakı düo ayrıca 
B Gvalnl de kabul etmtıtir 

Havas muhablrlnlo öfreo 
diilne göre, Orta Avrupa 
hakkında Alman zimamdar 
lllrmın hattı hareketi hak 
kında Londrayfl gelen ha 
berter, tatmin edici mahi 
Yelle bulunnıaktan uukta· 
dır 

Dünkü toplantıya ıebep 

de bu keyfıyettlr Londrada 
kı kanaat, milteyakkı~ bu
lurıaıaaı lazım eeldiğl ve 

Öoüınüzdeki haftaların kri
tik olmasının muhtemel 
bulunulduğu merkezinded ir. 

zm Str Con Simon da itti· 
rak etml§tlr. 

Londra, 26 (AA.] - De 
yl Meyl yazıyor: 

"fnglltere , bfrke.ç güne ka· 
dıı r, A vrupe hAJlselcrl hak
kında hattı ha ı eketıoi yeni 
den btldırecektlr 

Bu beyanat, çok ıarıh bir 
temtrut ıeklını alacak ve 
İngllttre , Çekoılovakyaya 
kartı taahhütleri dolayialle 
Frarıu tt;ğer bir anlaıma~lı 
ğa girmek mecburiyetinde 
kal.ratt., Fraoaaya müzehe· 
ret eyllyeceğıni teıblt ede 
cektır.,. 

Oeyli Ekıpru diyor k•: 
İngiltere hülcümetl, Alman 

gazetelerinin Çekoılovakya-
ya karıı hücumlarına bir 
nıhayet verecek mahiyette 
tedbirler almağa karar ver· 
mfı bulunmaktadır . 

Finanıvııl Taymls d•yor kı: 
Sir Con Stmon. bu cu

martesi günü Çekoslovak 
yada Lanıaı kda ıöyHyece ğl 

nutkun mühim bir kısmını 
orta Avrupa meselesine ta 
halı eyliyecektır. 

ceıı umumi mOfettitl Kor 1 t B b y 
general Aptullah Alpdoğan ,pmağa Başlaması Paris e om a Tesiri aptı 
:;.•fınd•• ı.ukbal •d•lmıı- 1 Konıiiıiist ParÜsi, t'aşizm (~ereyanla-

Korgene••', mıntakaaı hak 1 K G J ._,,, , .. \l d • 
kanda izahat vermtıttr. Yol . t•Jl}(l (trşt l' l))(~g(' \.{tt•(tJ• et• 1. 
çetı lstaayonundll Baıvekllt · 
mjzl beklıyen Ergani baktr 
mf\dent umum müdürü, 
Baıvekile maden teılutıoan 

büyük bir ıüratte tamamlan 
makta olduiunu ve Cumhu 
riyet bayramında ilk bakı 

rm çıkarılması için ıevk 
içinde çal.ıılmakta bulunul· 
duğunu ıöylemiı ve bazı 
izahat vermtıtır 

Eıazıa, 26 (A A ) - Bat 
vekil, beraberınde Aptullah 
Alpdoğan olduğu halde ıaal 
17. l 5 de Elizıia muvasalat 
etmtı, lıtaayonda MıHi Mü 
dafan Vekill General Kazına 
Öza lp, Üçüncü Umumi Mü 
felliı Tahıın Uzer, Otyarba 
kır ve Elazığ valıleri, o rdu 
erkaoı ve htaayonu doldu · 
ran binlerce halk tarafmdan 
ıatlkbal edHmııur. 

Pariı , 26 (Radyo] - Alman· 
laran, Renin cenup mıntaka · 1 
aında birkaç aündenberl lı· 

tıhkimlar yapmaia baıta· 

dıkları ve loıaata aeceli aüo 
düzlü devam eyledikleri 
Beroden btldirıllyor . Bu ha · 
ber, Fraoıa ılyaıal mehafl-

llode derin aklıler uyandır · 

mııtır. 

Par.ı, (.6 <A.A .) - Radi · 
kal ıoıyalııt partlıl büroıu 

önünde izahat veren Baıve · 

kıl B. Daladlye, hattı hare 
ketinin bilhassa mılli müda. 
faa ahtıyaçlarıoa dayaodıaını 
bıldirmit ve Almaoy11daki 
askeri haıırlıl.lar hakkında 

mufa11al malümat ıl ıt eyle 
dikten sonra demlıtir ki: 

- Bu ıebepten dolayı, 
memleketin potaoıleltot 

Benzin Ve Petrol Fiat
larında T enzitat .. 

--~- -

İktisat Vekaleti, Beş Şehir için 
Kati Satış Fiatlarını Tesbit Etti. 

Ankara, 26 (A.A.) - lk · edilerek tayin ve teshil olu · 

nur 

f a z 1 a 1 a ı t ı r m a k müb· 
rem bir ihtiyaç halinde bu. 
luomaktadır. Kırk aaathk 
haf la prenıiplerlnln dei• ıtı · 
rtlmui katlyyen mevzubahı 
deiildlr. Fakat, bılhaaaa 
mılıi müdafaa lçln lıliyeo 
bütün endOıtr&lerde, daha 
fazla lıtıhıal elde etmele 
ba,lamek mecburiyeti var · 
dır . Sulhün •dameıl, Fran 
aanıo dah.ı fa:ıla kuvvetli 
olmasmı icap etti rmektedlr. 
Bunun için de kırk ıaatllk 

hl\fta l<anuounda ufak bazı 
taddit yapmaktan baıka 

çare mevcut d~ğtldtr. f ran 
aa, Avrupada kırk uatlik 
haftayı tatbik eden tek 
memlekettir. Halbuki dljer 
memleketler, harp endüıtrl 
sinde faftada altmıı aaat 
çalııılmaaana müsaade ver 
mektedlr. 

Havas janaının aldığı 

malümata göre, radikal ıoı · 

yal t ıt partisi zimamdarları, 

bu cuma günü ıollar temsil 
heyeti tarafından lüzum göı . 

tertlmeıae, parlamentonun 
mutaddan evvel toplanhya 
çağırılmaaı hakkındaki tek 
life aleyhtar bulunmaktadır 

Parla, 26 (Radyo) - Ko 
münlıt partisi grubu, bugün tıaııt Vekaletinden teblıe 

edılmtıtır: latanbul ve İzmir dt-po 
flatları benzin büyük tene · 
ke çifti i 1 1-75 kuruı, uf ak 
teneke beheri 75 kuruı. pet· 
rol bü )' ük teneke çtf ti 468 4 2 
kuruıtur . 

l=======-=:s::====-=======I 
25-8-9.:8 Tarihinden Ui

baren muteber olmak ü~e· 
re benzlo perakende ve 
petrolun toptan aabı flat· 
ları beı oehlr için •ıağıda 
göllerildiit gibi tenzılen 

teıbit edllmlıtır : 

Gaz çıf t büyük teneke; 
Ankarada 610, l~tanbulda 
500, Samsunda 525, Mer 
ılnde 520, lzmtrde 51 O im 

Karede Seylap 

17 Bin ev sular alun~a 
~aldı . 

\leba Aşısı 
Bulundu. 

Moskova, 26 (TA ) Sa 
ratov Mikrop Enıtıtüıü, ve. 
banın vlrüaaüz kültürünün 
elde edtlmeıi bahsinde tec 
rübelerlol bittrmiı ve haa 

toplanmıt ve Baıvektl Ed· 
vard Daladlyenin nutkundan 
ıoora hasıl olan vaziyeti 
uzun uzadıya tedkık ettikten 
ıonra, ıoıyallıt partlıile bir. 
ilk hareket etmesini ve fa-
t'zm cereyanlarına kartı ge· 
Uome1lnl kararlaıtırmııtar . 

Komünlıt erubu, haftada 
48 ıaatltk mesai uıulünün 

devamına ve parlamentonun 
toplantıya davet edılmealne 

karar vermitllr. 

Komünlıt ırubuoun bu 
kararları, bir heyet vaııta-

ıile Bat ve kıl Daladiyeye btl. 
dirilecektir. 

Sabık Avustur
ya Başvekili 

" Şufnİg Ali 
Diı;,anda .. 

Berllo, 26 - R e ı · 
mi gazete, eski Avuıturya 

hükumeti azalarile cürüm 
~trlklerlnto meıultyetleri ha· 

kkıoda bir lcanun nepetm•ı · 

tir . 

Bu kanuna göre, lttiham 
edılen kimıeler lettokkftl ed-

ecek olan bir ali divanın 

huzurunda mubakt'me edi· 
leceklerdlr. 

Divanın azaları, Führer 
tarofmdan tayin olunacak· 
tır. 

Vatandaşlıktan lıkat em· 
val ve emlak müaaadereal 
gibi cezalar ali divanın ka
ruma bağla olacaktır. 

lıpaoya meıelelerj hak 
kında lıe, nazırlar, Fnnko. 
llun mukAbıl tekl ıfler.n ln 

tadıl edllebılip edtlemi)'ece· 
ilni öğrenmek üzere ademi 
llliidahale komlteılntn top 
laotıamdon evvel, Burgos 
nezdinde yeni bir teıebbilı 

Yepılmuında mutabık kal 
ıtııılardır . 

=============! ruı, Şanghay, 26 (Radyo) -
Korede vukubulan ıeylapta 

17 bin evin ıular altında 

kaldığı ve 9.t3 kitinin bo 
ğulduğu, müoakalatın tama· 

talığa kartı insanların &fı 

lanmaaında kullanılmak üze· 
re ası elde eylemlıtlr Bu 
aı;lar, çok iyi neticeler ver· 
mektedlr. 

A li divana kimlerin veri
leceği malum değilse de eı 
ki baıvekll Şuın•ğln mütte · 
hlmlerden biri olduğu hak
kında kanaat vardır. 

Lord l lalıf alu, Lord Pli· 
ltıutu kabul etmiıtır Sanıl 
dı§ına göre, Lord Pllmut, 
•demi müdahale komitesin
de temıil edilen mt"mleket ; 
lcrın delegelerıle görüımele 
re devam edecek ve bunla
rı kendisinin ta niye ettiği 

Usule ıkna çalııacaktır. 

Loodra, 26 (A .A.) - Run
ctoıan heyetine dahli bulu · 
tıao ve dün Londrayft dön
llluı olan Bay Gvatın, bu 
•abah yeniden hariciye na . 
:taretıne giderek Lord Halı

f alu ıle görütmöıtür. 
Bu ıC>rOımeye mııllye l!a • 

Almanyanın 

Ao~ara sefiri te~aüt o'du. 
lstaobul. 26 (Huıuıi) 

Alman hükumeti, Almanya· 
nın Ankara büyük elçisfnl 
tekaüde sevkdm l ıtır. 

----'fJGt--

Al ek san d r Puc-, 
kin Leningrat

ta öldü. 
LeningrAd, 26 (Radyo) 

Sovyet Kuıya büyük müel 
lıflerinden Alekaandr Puç 
kin, 68 yatında olduğu hal 
de bugün burada ölmüıtür. 

Büyük müellıfın ceou:esj 
mer&elmle kftltlmlar.akhr. 

Tek küçük teneke; Anka · 
rada 94, İıtaobulda 79, 
Samsunda 82, Mersinde 82 
kuruc. 

Vakum kilogram ; latan· 
bulda l 4 - 75, lzmirde 15 
kuruı. 

Benzin çift buyük te
neke, Ankaracla 650. latan· 
bulda 570, Samıuoda 580, 
Muıtnde 580, lzmirde 57lJ 
kuruı, 

Vakom kilogram; Ankara 
da 17 7d, lstanbu!da 15 20, 
İzmtrde 15 2C. kurut diğer 
yerlerde izan ı i aatıı 

fıatları l.tanbul ve İzmir 
depo fıatlarma nakliye ve 
mahalli resimler lıateıl 

ve kAIUe mevdu yerlerde 
Htı<'• komlıyoolara ıllve 

men keıildiği btldlrllmekte -
dtr . - -
Ordu terfi listesi tasdike ar

zedildi. 
lstanbul, 26 (lluıuıi) Ha· 

zırlanan ordu terfi liıteıJ, 

yükstk tasdike arzoluomuı· 
tur. 

A~liye ~arç tarthsinde ta
oil at yapılacak. 

Ankara , 26 (Husuıi) - Ad 
llye harç tarıfeaiode tenzilat 
yapalmast tçlo bir kanun la· 
ylbaıı hazarlaomektadır. 

Suriye Başvekili 
Dün Parise Vardı .. 
------- - -

Suriye- fransa muı~edesi 940 d1 ıas~i~ olunacak. 1. Mar
danı f ransa hariciye nazuile görüşmeler~& ~ulunıcak. 

Parla, 26 !Radyo]-.Surlye 
B•pekıli Cemil Mardam, 
bugün bura ya gel mittir. 

Cemil Merdam, Suriyeyi 
alakadar eden meıeleler 

hakkında Hariciye Nazırı Jo· 
rl Bonne ile mühim bir mO 
likat yapacaktır. 

Jorj Boooe, Ankaraya ha· 

raket etmeden evvel, Suriye 

ile F ranaa araaındakl bütün 

meseleleri halletmek f ıkrtn · 

dedir. 

lıtanbul, 26 (Huıuıl} -

Suriye · Fransa muahedeal· 

nia taıdlklnln 940 Beneılne 

kaldıiı btldlrllmektedlr. 



_aza s a 

A V U K J\ 'I, I~ l K 

3499 Numarala kanunla 
avukatlık daha ciddi, daha 
reımi bir klıveye btırünmüı 
oluyor. 

Kanun, avukatluın iyfa 

edecekleri hizmetleri de im· 
me hizmetleri araıına almıı · 
tar. Şu Ulharla ki, ftvukatların 
lyfa edecekleri hizmete mu · 
kabil aldıkları ve alacaklHı 
Qorette bir huıuılyet bulun· 
mayıp, memurJaran aldığı 

maaı ve ücreUo aynı de· 
mekttr. YıJnız memurlar 

lyfa ettilderf htzmeUn ücreti · 

nl, hükt\met kanalmdan, 
hükumet ıandığıodan, bil· 
vaaıta alırlar, avukatlar bu 

ücreti itin aahiblnden btla 
vaııta alırlar. fakat hizmet 
ler her iki ıınıfta da {kaou· 
nun telakktıl aıbı) mıthiyye. 
ten birdir. Avukatlıkta da 
içinde bulundufu cemiyeti 
ve efradı milleti hakkandı 
lyaal .rayeıl vardır. 

J 

Ancak memurların maaı 
ve Ücretleri devletin ıama
nlyle mQemmen olduiu hal· 

de avukat ücreti için böyle 1 

bir zaman mevcut defllıe de 1 

kanunda, mftvekkilln avukat 
elinde bulunan mal ve nakit 

ve kıymetli senedi üzerinde 
avukatın ücrete mukabtl 
hakkı hapsi ve tahıllde de 
rüçhan hakkı tanınmak ıu· 
reUyle o cihette katmen em 

niyet altına ahnmııtar . 

Awukaflığm mahiyyeti: 
Avukatların memur imli 

yazına mazhar f'r4ilm,.Jerln 

de ve gördiiklerl itin imme 
hizmeti sayılmasında büyük 
taabet vardır Çünkü; avu

katlık, meslek fcabı bıllkay
dü ıart bir yedJemlo, btr 
ltaanıemlndlr . 

Maddi, manevi herkeı, 
her tlrket, her banka en 
emin kaularıoda muh11faza 
ettıklerl binlerce llralıt< ıe 
n;tlertle aalr kıymetli evrak. 
lar101 avukatlarına, nihayet 
adi bir makbuz mukabilin
de teallm ederken kendi el· 
lerlnde iken duydukları en· 

ditelerden binde birini hatır· 
lamazlar. ÇOnkü; avukatın, 
yedi, zırhlı kualarından da
ha emindir. 

Sonra daha bitmedi, avu
kata niçin mutlak emniyet 
edilmesin, çünkü; avukat 
akvallnln hakimidir. Bır hak· 
kı müdafaa ve mu haf aza 
ederken lıaanını idare eden, 
çekip çeviren bir ıüflör bu 
lunmaz, onun ıllflörü; vlc 
danı, namuıu, malömata . ve 
tecrübesidir. Bunlara da 
yanarak hakka ald lıtedlii 

ııbı ıöylemek, latediğl gibi 
ikrar etmek ve fatedlğl gibi 
inkar etmek hak ve kudreti . 
ne maJtkUr. Anın için ken· 
dıs ıne oam(Heoahl kıymette 

hakların miidaf aa ve mu ha · 
fazası emanet edilirken bu 
kudreti de varldl hatır ola· 

rak teıltmlyet aöıterllir . it 
aahtbi hakkının avukadı 
nan dtllufn ucunda ol· 

dulunu bilir. Anın için 

andan vicdanından batka 
teminat ve kefalet aramaz 
ve arıyama-z. Şu sebeple, 

avukatl•iın ehemmiyetli mev· 
kit ne kadar tananaa, ne 

· kadar himaye edHıe yeri
dir. 

Avukatlık hizıetinin şumulü: 
Avukat, •arlılt1le hem 

YAZAN 

Avukat \Tedııd Çaltılo!ilu 

hakları temin eder. hem de 
anın zımnında ıükuo ve 
lntlzamnu ammeye hizmet 

eder. Çünkü; her vakit 1ıö 

rGldü~ü ÜZ'ere, hak ıahıbl , 

haamının ümit etmediği bit 
mukabeleılne maruz kalına 
ekıerlya hakkım unutarak 
haaantyle müouaaya tutuour. 
Kanuni huıum~tt baıka ıe. 

kıl alır, hak arada kaybolur 
ııder. Halbul<i evukat haa · 
ma karıı ancıtk ü~erlne al· 
dığı hakkı muhafaza ve mü· 
daf aaya memur <1ldutundan 
bu hududu tecav(izle ıahıi 
mütatemeden çekinir, oefıl· 
nl infialden ııyanet eder. 
Dava, ıükiin içinde, fnU
zarnmı amme muhtel olmak · 

sızın cereyan eder. 
Buı aklı batında muta· 

a11ıplardan ııltillr: (Ah, fU 

avukatlar olmasa, mabke· 
melerde, dairelerde, mecllı 
lercle ftlt:rlol bizzat göraelcr 
ortalak ıüt ltman olur, 

el imde olaa ben avukatları 
kaldırırdım ... ) 

Bu ıöz (ah, fU hekimler 
olmaaa da her hula kendini 

bizzat tedavi etse ... ) Kabl · 
lınden manA ve mantıktan 

mahrumdur. 
Avukatlık da, hekim kadar 

cemtyetl beterlyyeye lazım· 
dır Ammenin huzuru baıka 
suretle temin edilemez. 

Avukatlar olmaıa ıöz 

ayağa düter. Davalarının lı 

bat yolunu bulamıyacakla1lnı 
bilenler haklarını mahkeme 
haricinde cebren almağa 

taaaddl ederler Devletler bi
le aralarında ihtilaf mevzuu 

bahıolurken askeri , ılyaai 

müdafiyle:lne hukukculu da 
tefrik ederler. Karıı tarafın 
(hak) dıye ortaya sürdüğü 

(hak11zhk) lar çok defa ıl· 

laha aarılmadan müdevven 
ve m6teamll hukuk kaldele · 
rlyle halledilir. Ru sarada 
avukat temeli ettiği devlete 

(Ok tı görür. 
lDevam Edecek) __ ....... _.,___ __ 

Sovyatler Btrliiinde ~au
çuk re~oltssi 

Orta Aıyada yetlıen ve 
halen Sovyetler BirltğJnfn 
merkez mıntakaıındakl kol· 
khozlarda genlı mikyasta 
ekilen kauçuk mahıulü ve 
ren köluakız, bu ıene ga · 
yet iyi mahıullüdür Voro 
nej, Rlazan, Kunk ve Orel 
mıotakaları kolkhozları, hek. 
tar baıma, 60 kilogram ka. 
dar tohum ve 20 ili 25 
kental de kök elde eylemek 
tedlr. 1938 Seneainde Sov 
yeti er Bırlifl, tik defa ola 
rak, yüzlerce ton yerli ta· 
bti kauçuka malik olacaktır. 

Mo~el tayare rekoru 
Geçen ay, Lenlngradlı Şa

rov tarafından yapılmıı olan 
küçük bir benzin motörünü 
ha vt bir mode\ ta yare, ha· 
valanarak 38 dakika 30 n· 
niye uçmuı ve müteakiben 
bulutlar içinde koybolmuı . 

tur. 
Sovyetler Blrlijl merkezi 

havRcılık kulubü, hu uçuıu 
mekanik tayare modellerin 
de bir rekor olarak kabul 
et mit ve düoya rekoru ola· 
rak tasdiki için neticeyi en· 
ternaayonal havacılık fede· 

r&IJODUD• blldlrmlttlr. 

TÜRK t 

TORlt DiLi 27 A~USTOS 1938 
EZ 

' .. -_. . -·· ~ ,, - SEHİR HABERLERİ l ; -
Cocr.1k hastalık- Fakir köylüye , 
ları üzerinde ziraat makine· 
tedkikler ya- feri verilecek. 

pılacak. 
Ankua Numfme hutahan~ 

sf çocuk müteha11111 Profeıör 

B. Ecksteln refakfttlnde aslı 

tana Doktor Salahattin ile bir · 

tikte dön Ankaradan tehr i· 
mize gelmitlt"r ve Sıhhat Mü 

dürü B. Muhlis Suner ile 
aörüınıede bu 'unmuılardır 

Profesör Eclutetn, vili.ye · 
tlml7. merkez köylerinde ço· 

cuk hastalıklu1 üzerinde 
tedkiklerde bulunacaktır . 

8. Ömer Bedelıtin Edremit· 
ten aynl~t. 

Mülkiye 

tayin edilen kıymetli tilri 

mfz B. Ômer Bedrettln Gök 
belen, yeni memurlvetı ma· 

halline gitmek üzere Edre 
mitten ayrılmıı. birçok ktm · 

ıeler tarafandan uturlanmıt 
hr 

Genç idareciye yeni vazi 
felerlnde muvaffak iyetler 
dileriz. 

Vilayetimiz kadrosuna ve
rilen v~terinerler. 

Vılayetlmlz Veterh:ıer Di 

rektörlüğü kadrosunda çahı 

mak üzere verilen Ankara 

Veteriner Fakülteıfnln bu 

ııenekt mezunlarından B 

Emin Orhaneli ve B Nihllt 

Aksoy dün ıehrimlze gelmtı 

!erdir. 

Genç veterlncrlere yeni 

ve ilk vaziff'lerinde muvaf

fakıyetler dileriz. 

Bandumı ~ü~ümet ta~ipliği 
M. Kemalpaıa hükumet 

ta blbi ö. Ali naklen Han · 

dırma hükumet tabiplfilne 

tayan edilmiştir . 
.. ~-

Fakir Cocuklar , 

Sünnet 
Ettirilecek. 
Şeh imiz Çocuk Eılrareme 

Kurumu 6 Eylul Balake· 

ılrln kurluluı bayramında 

fakir çocukları sünnet etti 

rt>ccktır . 

Çocuğunu ıüonet ettirmek 

JıUyen fakir ailelerin çocukla 

rını kaydettiı mek üzere Gazi 

ilkokulu baıöğretmenltğı ne 

müracaat etmeleri lazımdır. 

Kacan Bir Suc-, , 
lu Yakalandı. 
Bır kızı kaçırmak \'e ölü 

müne sebebiyet vermekten 
ıuçlu olarak bir müddetlen
berl firarda bulunan 
KepıüdGn Eıeler köyünden 
Ahmet oğlu Hüınü, yapılan 

arama ıonunda dün yaka 
lamnıı ve müddf'!lumumlllje 
teslim edılmlttlr . 

Ziraat VeklleU, mali kud · 
retl olmıyen köylülere yat· 
dım olmak ve köylüyü ma· 
kineyle zlraate alııtırmak 

üzere bazı zlrat makineleri 
almafa ve köylülere mec· 
canen tevzte karar vermit 
tir . Bu cümleden olmak üze 
re bir parh ziraat makine 
ıt s parlı edllmiıtır . Bunlar 
köylüye para~ız olarak tevzi 
edilecektir 

Bundan baıka, baz1 köy 
lerde müttereken kullanılma · 
11 için daha büyük kudret

te ve daha büyük makine· 
ler ve aletler satın alınarak 
köylünün bunla rdan münave 
be ile müıtereken latif ade 
etmeleri ıekll de düıünül· 

mekte, bu hususta da ted 
kıkler yapılmaktadır. 

Ayrıca, zürraa kap eden 

fenni malumat verilmek üze 
re yeniden kuralar açılma11 

da kararlaıtırılmııtır. 

Mevaddı iplidaiye ve güm
rü~ muafiyeti hı~kmda 

yeni bir karar 
Mevaddı iptidaiye ve ma

kinf' muafiyetinin kaldırıl · 

maaına dair lktıaad Veka 
letl tuafandan nepedllen 

tebliğ aanayl erbabı araun 

d" büyük btr memnuniyet 
uyftndırmııtır . 

Hü\. umetin bu yeni kararı · 

le eıkidt-n m~vcut bir ıürü 

formaliteler kaldmlmakta 
ve hayat ucuzluğunu temin 
eden tedbirler alınmaktadır. 

Sanaylln muhtııç olduğu 

makineler bundan sonra 

mahdud zümreler tarafından 
değil, herkesce yüzde bir 
buçuk gibi cüzi hır gftmrük 

reım ile getl rllebilecektlr. 

Evvelce eaasen bankala 
ra yüzde 2 - 3 kadar bir 
teminat mektubu veriliyor · 
du. Eıkt formaliterlerln 
kalkma.i le beraber teminat 
mektubu da kalktıiı lçın aa · 

nayictler yeni bir vergi ile 

karıılaımamaktadırlar Yeni 
ıekllde makineler gayet ucu 

za temin edilecek, lm•lat 
ucuza mal olacak ve bu aa· 
yede hayat ucuzluğu da 

meydana gelecektir. 
----'!lw.---

Bir Gene , 
Nişanlısını 
Yaraladı. 
Uçpınar köyGnden lamall 

kızı l 6 yaılarında Emine, 
ahırda hayvanlara yem ve· 

rlrken yanına nftftnlı11 Meh· 
met oilu Fahri gelmıı, ken
disini kaçırmak lstemlftlr. 

Kız buna müsaade etme

yince Fahri kendisini 
tehdit elmlf, f alcat hiçbir 
teyln tesir etmediğini gö 
rerek tabancaıtle kızı kal · 
çatandan yaralamııtır . 

Emine tedavi altına alın · 

mıı. ıuçlu da yakalanaralıt 

tevkif edllmlttlr. 

Köy Korucu
ları Elbiseleri. 

Köy korucularının her ta· 
rafta ayn ayrı, bazı yerler· 
de de aaker el blseıloe ben 
zer elbise alydı klerl görül. 
mftı, bunun muvafık olme· 
dığı düıünülerek her köyde 
korucuların aynı kıyafette 

olmaları kararlaıtırılmıt ve 
korucuların elbııe tekil tes· 

bit edılmtıtlr Y eknaaak ıe · 
kılde giyinecek olan köy 

korucuları aynı ıekllde fı · 

tckltkler ve aynı nevinden 
ıllihlor taııyllcaklardır . 

Korucuların htnl hacette 
evrak taııdılcları da gözönüoe 
alınmıı, aynı ıektlde evrak 
çantaları da taıımaları ka· 
rarlattmlmııtır . Bütün vtla· 
yetlerdekl kotucular yeni 
korucu kıyafetine göre gl · 
ylnecekler, tetrinevvelden 

itibaren bugünkü baııbozuk· 
luk ve kıyafet ay!urılığmın 

önüne tamamen geçilecek 
tir. 

Hal~ masallın yeniden 
yazıhyır. 

Dahtlıye Vekaleti, köylü 

ve haikı ol.utmak üzere bir 

teıebbüıe glrlımıı. belll baı 
lı müellıflerimlzden, eski 

halk masallarını modernize 
edip bugünkü hayatımıza 

uydurarak yeniden yazma 

la ranı lıtemlttt. Müclllflerl 

mlzden Hr çoğu kendilerine 
verilen bu süjeleri ıılemiıler, 

yeni bir tarzda yeniden yaz· 

mıılar ve Vekalete gönder 

mitlerdir. Vekalet bunların 
mühim bir k11mım muvafık 

bulmuıtur. Seçilen eıerler 

yakında Devlet Buımevfnde 

buhrılmaya baı1an11caktır 

Büyük rakamlı tırajları 
olacak olan bu eıerler, ba -
11ldıkça, yurdun her ttı raf na 
dağıtılacak. halk ve köylü, 
zaten eıklden bıldiklt rl bu 

büyük maaalların yen ı şekli 

lerlni okumak ıuretile CJI. u 
maya bir kat daha al ı ılırı · 

lacakhr. 
........ 

lpıkli ~umaslar standardı 
~a~~m~a ted~ikler. 

Sunt ipekle yapılmıı ku 
maıların standardlze edil · 
mest için lktlaad Vekaleti 

tarafından yapılmakta olan 
tedktkler hayli tlerlcm 1ştlr. 

Bu hususta fabılkaların 

da mütaleaları sorulmuıtur. 
Sanaylcllar ıuni ipek ku· 

matların nasıl ııtandardlzest 

daha muvafık olacftfl hak 
kında bir rapor hazırlıyarak 
Sanayi Umum Müdürlüfüne 
göndereceklerdir . 

Tabıi ipekli kumaıların 
atandardizaayonundan ıonra 
bazı fabrikalar hakiki fpek · 

le, ıuoi lpıofl karııtırarak 

ve ıuni ipefin kıymt>tinl 

azaltarak plyaaaya bir ta · 
kım cinai belit olmıyan mal 
lar sürmektedirler Yeni atan. 
dllrd nlumnamf:ı!le bilhu· 
aa bu mahzurlar on adan 
kaldmlmıı olacaktır. 

Beden Terbiye· 
si Proğramın
da Değişiklik .• 

Kültür Bakanlıfı uzun 7.tı." 

mtlndanberl ıedkık etmt:kte 
olduğu beden terblyeıl itini 
bu yıl halletm!fe karar 
vermit ve hazırlanan proğ· 

ramı alikadarlara bildir· 

mittir. 
P.-oğramlar beden terbi· 

yeatnden azami lıtlfade edl· 
lebılmeıf için ılk, orta ve 

ltsedekt talebenin bünye ve 

\'Ücut teıktlitınıı u1ıun ola· 
rak teıblt o'unmuıtur. Ta· 
lebenln bu deraten gayeye 

muvafık tekilde f aydalao· 
meaını temin için melctep• 
lerde icap eden teılaat ve 

teılclli.t yapılacaktır. 

Bu cümleden olarak ort• 

tahıtl çaiındakl çecuklarll• 

mektep doktorları tarafınd•" 
ıık sık muavenelerl yapıla· 

cak •e her talebenfn bOn1e 
ıtne g5re yapac•iı ıpor ha· 
reketlerl teıblt edilecektir. 

Kültür Bakanlıfı, A vrup• 
mekteplerinde tadbık otu~ 

nan beden terltlyeıl profraOI 
!arını tedklk ve teıblt ettir· 
mit ve yeni bazı maddeler 

ı la •e ederek llıelerlml-ılll 

proframfarma koymuıtur. 
Köy mekteplerinde yapı· 

lan beden terblyeai proğra· 

manda da yenl bazı c:lefltik· 
ltkler yapılacakhr. Bunu" 
için de fcap eden tedlctlclf're 

devam otunmaktadır. 
Köy mekteplerinin bedefl 

terblveıl proğramları, kö1 
çocuklarının muhitine •• 
yaıa vıı tarzlarına uyıllrt 

olarak hazırlanacaktır Ba· 
kanlık beden terblyealnlrt 
ehemmiyetini ıözönüne 

alarak tahıl! müddeti iki yıl 
olan Gazi Enıtltütü bedefl 
eğitimi kolunun tahılltnt Oç 
yılft çıkarmııtır 

~IUl RA DYOSU 
, 27 - lğustos-1938 Cumarıısi 

ÔGLE NEŞRiYATI: 
12. 30: Plakla Türk mu 

ıiklıt. 12 50: Havadlı 13.05: 
Plakla Tüı k muılklıl 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. t 4: 
Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18.30: Haftf müzik: Te· 
peba11 Belediye bahçeslndefl 
naklen . 19 15: Konferan•: 
Profeıör Salıh Murat (f rll 
müuha beler!) . 19.55: Bor•• 
haberleri. 20 aaat ayarı: 
Gr~nv!ç rasalhant>ılnden oak 
len. N~cmeddın Rıza -1e 

arkadıııları tarafında
0

n Tork 
musikisi ve halk ıukıları · 

20 43: Ômf!r Rıza Dofrul 
tarafından Arapça ıöylev. 21: 

Saat ayarı: ORKESTRA: 
1 - Mont Babıyef: PotpU 
rl dö Kaime· 2 - Skry• • 
bin: Prelüd 3 Ardıtl: 

Vala 21.30: Rftdıfe Neydik 
ve arkl\daıluı tarafınd110 

Türk muııklal ve halk ıar· 
kılan. 22 1 O: l lalk türküleri: 

Şaban ve Bayan Soyak 22 
50: ıon haberler ve erteıi 
gunun proiramı. 23: ıa,t 

ayarı: Son. 
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Avcı 
Sftbah henüz kendini ıöı· 

terlr ııöstermez koı uda bir 
k~pek lf"&I duyulur. 

1 Hukuk Sütunu: 

j HUK\!~Kİ !!_~!f iSLER •• 
1 Karının Meslek Veya Sanatı. Karııdakt yamaçta, Anka 

ra keçileri bodur meşelerin, 
dtkenll böğürtlenlerin aruıo 
dan bir ııörünüp bir kay· 

bolnaaktalar. Sanki beyaz ı 
kireç tr-ıları canlanmıı, dere· 
Ye yuvarlanmakta! .. ı 
Çınıırak sesterl akortsuz bir 

lhenkle öterken çoban diken· 
it deınirl köpejln boynuna 
ıeçlrlyor ve yamacın eteğtn 
den d6zlüje iniyordu ki ka;. 
ııda bir ıslak ıesl duyuldu. 

Az sonra korudaki köpek, 
çıkardıiı ta vıanı kovalamak 
tll ve sonra bir tüf ek ıest 
duyuluyor ve bir tavııuı 
vuruluyor. 

~vcı vaktin ıeçtif lnt farlı 
ed•rek erteıf gün bir dlfe · 
rlnl avlamak üzere k6ye dö· 
nuyor. 

* • • 
Onu her ıün aynı sııatler· 

de dallara kadar duzanan 

alfaltın k~narlarında ve 
llkıuya ajaçlamun aruında 
ıezlnlrken ıörününüz 

Günün aynı aaatlerinde 
onu aynı yerlerde avlanırken 

bulursunuz. Tıpkı bir avcı 
ııbı onu, kızların peıinde 

ulılc ç"latak dolAtırkeo ıö
türaiinüz. Tıplu bir avcı gibi. 

her gün bir b11ıkaaıoı bulup 
baıka birinin yolunu bf'l"e 

m~ıe hazırlandığını hf11eder 
•iniz onun .. 

Tıpkı btr avcı gibi hazan 
hoı döner ve kendini: 

- Ne çıkar, bugün de 
hof daneylm, yarın. birine 
rutlarım. diye avutur 

Onun yeglne lıt boı vald 
ve zengin ümltlerlf' dolu 

silahını züppe bir kapsul 
ateııle patlatıp avlsnmak ve 

avladıklarını aöoül kafesine 
Yerleıttrmell Ur. 

Bir gün kendi a blıuının da 
bır gönül kafesine riüttüfü 
nü duydu ve ıene: 

- Ne çıkar, ben batkllla 
tını avlarken onu da avlasın 
lar, dlylp ıeçmekle avundu. 

lıte bu, düıünen değil, 
naiheniki hareket eden bir 
kimse ıdı. 

11. Bozilli _ ............ _ 
Evlenme 

Fabrikatör merhum B. 
Celilinin kızı Bayan Neza· 
fet Aslıer ile sabık lialra 
bel~dlye reisi B Cafer Al 
demirin oğlu teğmen 8 
Necmi Aldemlrln nikahları 

dün her iki tarafın davet 
llletl huzurunda 
diyede yapılmııtır . 

bele-

Gençlert tebrik ederiz. 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami J>aylı 
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Bundan evvelki maddede 
karının, blrltğl temıll hak ve 
aalihtyctloio fevkinde lıtl 
malt ulahlyet edebilmesi 
kocanın aarJh veya zımni 

izln ve muvAfakatıoa müte 
vakkıf olduiunu görmüıtük. 
Bu maddeyi takiben vaz 
olunan 159 ncu maddede 
dahi (karı, koca mallarım 
idare tçfn hanıl uıulü ka

bul etmlt oluna olsunlar 
kocanın sarahaten veya 

ıımnen mOsaadeslle bir it ve

va ıan!tla fftlgal ~dehtltr. 
Kocanın izinden imtinaı ha · 
lınde karı, kendlılntn bir f~ 

Teya ııanat ile fttlral etmesi 
blrlliln veya hütl\n & ilenin 
menfutı icabı oldufunu 
tıhat edene bu izin bakim 

tarafından verlllr. Koca, ka
rı11nı it •eye aanat ile ftH· 

galden men ettlff takdirde 
keyfiyet kitıbtldıl martfe · 
ttvle llln edllmedtkcf' Mil· 
nünlvet uhtbt ethaın nllse
ye kartı hüküm !filde et 
mf'ı) deniyor Yftz elll be· 

tinci maddeı4e evin datml 
ihtiva çları kin koca ~tbf 

kadının dahi btrltğı temıll aa· 

lahlyetlnl hah: oldu~u bildl
rllmlıtl. lıte karının bn •a
li.hlyett eıulv~ıl har'clnclf' 
bir it -.eva ııanatla ı,ttgal 

edebilmesi kocanın ııınhll · 

t,.n vevA zımnen mü111deıl 

ne bafhdır. 
Karı. koca m11llarının ıu

retl idare.ine ald aralarında 
kabul ettikleri usul h~r nf" 
ıektl •e surf'tte oluna olsun 

karıyı kocanın mütaadealndel' 
vareıte tutamaz Gerçi ıu 
hal kadınların ha"kı lıtlkli.l 
ve müaa va tına mani sılbl 

görünmekte tıe de 152 ncl 
maddede koca blrltfln relıl 

olarak kabul f'dllmf'sl ve 
154 ncü maddede dahi 
btrllğt kocanın temıll etme -
ıfne ve emvali müttMekenln 
idaresinden kocanın meıul 

tutulma11na nazaran karının 
böyle bir kayıt altında bu 
lunmu•nı ahvali mezkurentn 
bir netlcel tabtıyesl olarak 
kabul etmek zuuretlndeyfz 

Bununla beraber karı çocuk· 
lara bakmak, evin intizam 
ve idaresini temin etmek, 
kocaya müıavlr ve muavin 

olmak gibi vazifesi haricinde 
bir it ve aanatla lttlgall ve
zalfl ulıyealnl tfay• mani 
olacağından bu huıuıda da ,. ....... ~·············· .. 

: TURKDILI : • • 
: Pazarteainden baıka her : 

hi kocanın müaaa.deslnl pek 

hbU bulmak lazımdır. 
Sarih müaaade yazılı tekil

de ol"bilect"ğl gibi, ıtfahen 

de olabilir. Ztmni müıaade 
dllhl karının bir it veya sa· 
atla fttlgaHnl görüpde nıen 
etmtyerek ıükut etmeıl ile 

olur. Erkefln aile b.-ıından 
herhangi bir ıuretle vakl 
tegeyyübü halinde karının 

tı ve aanatla blla mezuniyet 
tıtıgall kocanın müıaadeıl ma· 
hfyetlnde kabul edilemez 
Kocanın farlkı temyiz kudre
tinden mahrum ol"c"k dere· 
rede akıl hutahiına düçu 
veyahud hukuku medeni· 
yeden \ıkatı mucip btr ceza 
ile mahkümlyetl halınde l<o· 

ca '" karı vllıl tayin t!dil . 
mftıe karı. kocsyı temıll et
mit olacaianda.n müsaade 
lıtıhaa1fne lüzum yoktur. 
Eıer kocaya haıka birisi 
va ıl tayin edt1mtııe vaat 

tarafından keza nraha · 
ten •eya zlmnen karıya 

müıade edılmesfne müte· 
vakkıfhr. lıbu müıll.ade key

fiyeti karı, kocll aralarında 

f'vlllflc btrl•ilnln devamı 

müddetince caridir. Ayrılık 

k"""' veva ikametgahları · 
nın ayrı bulunmn11 mtbaadf' 
lıtihıalfne mani t~ıkll et· 
mez. 

Koca, karı11nı bir lı v~ya 

sanatla tıtlgaltne müıaade 
etmelı le ııe batlı yan knrının, 
zararın• mucip olacağı bir 
sırada koca aallhlyetl 111ez 
lcüreyl istlrdad edemez. etti 

ği takdirde karı kocasından 
bu yüzdf'n hasıl olan zarar 
ve ziyanını ltıtlyeblllr. Aynı 

zamand" üçüncü bir tllhıa· 
da dava açmak salihlyetfnl 
bahıeder Karıdan bu müaa· 
adeyf geri alacaiını da noter 
marifetiyle ilin ettlrmedık 

ce hüınünfyf't uhıbı üçün 

cü f\h11lara kart' hüküm 
lf ade etmez. 

Koca, karuına müsaade et 
mediil takdirde kl\rının it 

tlgal edeceoğ . lı ve sanat 
aile heyeti umumtyealnln 
menafii iktizuandan lıe lca 

rı hakime müracaat eder, 
hakim de keyfiyeti hlttahkık 

muvaf ıkı hal ve mulahat 
gördüğü takdirde karıya 

môaaade eder. Eder amma 
bu müsaadeıtle hakim pek 

ince bir noktaya temaa• et . 
mit olacağından bu huıuıta 
çok ihtiyatlı davranması il· 
zım ve hatta elzemdir. 

----------: ıün çıkar. Slyaıal gazete •• : • • 

Çünkl kocanın fikir ve 

kanaatince herhangi bir Hı · 
b~p <lolaylılle kansına ver 
medlğl bu müsaadeyi hiktm 

verdiği takdirde kocanın 
bundan rencide olmasl ve 

karının da ıımarmuı muhte 
mel vebu suretle de blrhk 
merbutiyet ve muhabbetinin 
rahnedar olmuı ve hatta 
ftln boıanmaya kadar ller 
lemek tehltkeılntn mevcut 
bu~unması dolaylıile hakimin 
bu hususta tedkikatı lmıka 
lcraslyle mOdebbtrane hare · 
ket el meal zaruridir. 183. 
187, 203, 216, Vf' 217 Del 

maddelerin bu madde ıle 
münıebetlerl vardır . 

~dramit ıulh hukuk 
hakimhğin~ın: 

Edremldln Kavurmacılar 

köyünden Muıtaf a ojlu Muı· 

taf • Memtıtn kar111 o köy 
den Emine Memlt al 
eyhtne ikame eylediği ıulh 

teıebbüıü davasından dolayı 

tnüdtle"aleyhe namına çı· 

kanlan davetiyenin ikamet 
glhmın meçhullyetl metru 
hatıle iade edılmlf oldujun 
dan tlinen tebllfat lcrauna 
kuar verilerek muhakeme 
lerl J 5 9 ~31 1aat ona bı · 

~ Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhfı:400 • : 
• s 3 • • ayı11 : • • • • : Günü ıeçmlt sayılar 25 : 
• k • : uruıtur. : 
• ADRES: • • • : BALIKESlR rORKDILI : 
.................. a ..... ... 

ralnlmıı olduğundan müddea 
aleyhin vakti meıkurde ya 

bfzıat ıelmesl veya bir ve 
kıl r6ndermeai. aksi halde 
muhakemeye gıyabında de· 
vam edilec~il rlavetlye ma 
kamına kaim olmak üzere 
ilin olunur . 

Nasyonal Sosyalizm 

Şefle i i Ye iş irmek 
için Kurulan Mektep .. 

Yazan: Floryan /Jt•Lorb 
Lö Mua · Mecmuuından: 
.. Haçlı seferleri eıoaaında 

Töton ya tövalyeleri yarar . 
l&kları ve imanları ujurnnda 
fedakirhkları ile töhrct al
mıılardı. Naavonal aoıyallst 
Almenyuı cıkl bir ananeyi 
ihya °"d.-rek Vogelsag tari
katını kurmuıtur. Yalnız ıö· 
valye yerJne ıef tabiri ika . 
me edilmltlir. 

Nasyonal soıyallzm bir 
politik rf'jlm olduğu kadar, 
aynı nmanda btr dindir. 
Bu doktrinin müe11tslne mut · . 
lak btr tef gibi itaat ve 
kendfıl bir peygamber ııbı 
taziz edllmektedlr. Çocukla-
rı yoktur, e!lluen bir sülale 
kurmak için iktidarı ele a\ -

mıt deilldfr Fakat kendisi 
daha tik ite haıladıit za 
mandanberl mtlletten gelen 
ve kendi t• hsında tecelll 
eden iktidarın tıtlgAl ve de 
vamı m,.ıeleatyle meıgul ol· 
muıtur. 

Doktrinin ve iktidarın de· 
vamlıfıfını tf"mln lçtn adam· 
lara ~e huıuıi btr cins adam 
lara ihtiyaç vardır. Onun 
içindir lct. partinin ıdarealnl 
ellerlnf' almayı nam7et ve 
vatandaıların f'n ıvılerl ara · 
ıınden ıeçlln ıı ı olan adamler 
evlenmek vt- ırki kıııı fıtelerlnl 
tdame etm•k mecburiyetin 
de-dlrler [fer btr aile vnva . 
11 kurm""''"'"' hu, mlfletln 
thtlvacı olan şrfler için lü 
zumlu hOtün hvak~tlars ııa· 
bip olmıuhkt ..... nı ltbel .~ ... 

Fakıtt ırkt mezlvetl~rln 
•&rlıl halk çocuklMının mis· 
vonlarına layık insanlar ola 
btlmelerf için huımsl bir ha 
zırlık devrf'sindf'n geçmf'le 
rlne ihtiyaç vardır. Ru ha 

:r.ırlıfı onlar" verec!"k olan 
Vo,P1usr A.lman tarikatıdır 

Hıtlr.r 30 ııonkanun 1933 
d .. iktidara stelmlttlr. Daha 
1934 ıonbahftrında. Voıel 
aag miista hk .. m ,ato11u y~r 
den yükıelmi•"' baılarh ve 
20 ıonteırln 1936 da hü,·ük 
ıef tuafından açıhıı lrnt1u 
landı, 

Vogelıag, kuı ıarlım mo 
naaına gelen eıkl bir ketı. 

m~dir. Ru lılm ormıınhk te 
pt'!lf'rle detin vadiler~rn mü· 
rekkep arızalı bir mıntaka . 

nın adıdır. 

Modern münakl'llle ıebeke 
lerinfn dıımda kalmıı olan 
bu mıntaka tlmdlye kadar 
mf'truk bir hıııılde bulunuyor· 
du 160 Metre derlnhkte 
bir göl yalçın sırtlar göğün 
ve yeıtllliln soğuk ve ıert 
renkleri burAya vahtl ve 
haıln bir manzara vermek · 
tedir . Eskiden rahipler ma
nutırlarını böyle yerlerde 
lnt" ederlerd ı. 

Halk ,eflerl Alman tari 
katının işte burada teılılne 
karar verıldı. 

Yeniden yollar yapmak 
300 000 metre D'. ikabı top 

ve taıı dinamitle yerinden 
oynatmak, düzlOkler vücude 
getirmek, suyu bir ku_lenln 
tepealne kadar çıkarmak için 
85 metre yeri kftzmak tcap 
f!tmfıtlr Kııın çslıfmalar 
ıtddeth rüzglrlar, kar ve 
dolu fırtınaları aruında yü· 
rüyordu. Binalar ye~den yük 
ıeldlil zaman mimari tar· 
zınm dini sad•llfl askeri 
kanaatkarhkla mezcettlğl 

ıör6ldü. Mimari ve iklim 

burada sert ruhları çelıkleş · 
tıren v~ zayıfları ezip, mah 
vedip b ir manzara yarat · 
maktadır. 

Binaların için modern tj 
yenin in bütün tesirlerine 
maliktir. Ya.takhanelerde kar· 
yolalar çtflf'r çlftu t4'hta 
perdelf'!rle R yrılmııtır Möb. 
leler, kullanılan maddelerin 
kallted, hatların udeliğJ ve 
renklerin ıenltği tle temayüz 
etmektedir. 

Naayonal sosyalizmin tik 
tefleri iktidarı feth için ya 
pılan uzun mücadelenin 
mahıulüdürlu. Hunlar ilk 
saatin militanlarıdır. Vogel 
sag Alman tarikatı naııvonal 
sotyalftt partisinin ldııme 

edecek tefleri ydlttlrmek 
vazl feıt vle mükelleftir 

Partinin her sene bin ka 
dar veni ıefe lhttyecı var 
dır Vogttlug kasabası bu 
ihtiyacı karıılıyacak ı~kilde 
vücude get trllm lıtlr. Genç 
junkersler 40 tla 60 ktıtltk 
bölükler teıktl t>derler. Her 
bölük ayrı bir evde yaıar 

ve bir fefln ldareıl altında 
eağlam btr ünite vücude ge 
tfrfr. 

Bu üniteler ancak •por 
talimleri veya umumi . lion· 
ferans'ar münuebetıyle bir 
arada toplıtnırla r 

Bu gençler nereden ie İ lr 
ve nıı11l ıeçllhler? 

Eıkl tötonya tarikatına 
glrebtlmek lçfn aatJl~tfn 16 
f&rtını ishal ~tmek lazımdı 
Augün aranılan ıartlu da 
daha ez detıldl, bkat nevl 
l~rf baıkadır. Evvela parti 
ye meo:nııup ve bir meslek 
uhibl olmak liir.ımchr fa. 
k"t bu kafi deği ldir A vnı 
zamanda parti hayatında te-

mayüz etmlt ve mealek ha -
yatındA hususi vaıııflar göster 
mlş olmak fcabeder . Nam 
zetler parti menfaatlerini 
tahli ve mesleki lntlfaların 
dan v~ ıahsl saadetlerinden 
üstün tuttuLclarını; valoız aa 

dakatl~ hizmet etmeve d-e· 
ğll avnı zamanda milli d" · 
va uğurunda kendllerlnf frda · 
'" hazır olduklarını lıbat 
etmek mecburiyetindedirler 

8u namzetler m~h"llt par· 
ti idarecileri ve urıaf oda 
ları tarafından teklif edilir 
ler . Kaza ve vllavette yapı· 
lan tuvtveden aonra it par 
tisi tefi Doktor Ley tınafın · 
dan muayene ve frıtlhap 

edilirler. Yirmi üçle otuı: 
yaş artJıunda bulunurlar. Bun 
lar Vogel11 gda milletin si 

yasi ve mesleki kadrolarını 
teıkıl edt!cek ıurette yeti· 
tirler. 

Böyle ıatıfaya tabi tutu1a 
rak st!çlm ve ıtmdl Vogel 
sagda yetiıUrllen ıençler 
yarı yllnya el lı1 erlnl ve en 
te lektüel mn'eklerlnl hımıtl 
ederler. Fakat entel~ktüel 

tabiri burada işçilere ve· 
köylere mui<abil büro ve 
hükümet memurlarına ita 
rett lr. içlerinde ünl verslte 
mezunu hakiki entelektGel 
ler a7dır. 

Bu günkü mevcutlu ara 
stnda yükıek burjuvazi tle 
aristokrasiye menıup olanlar 

pek udır. intihap uıu11ert 
ılmdlyt" kadar bu ıınıflar 

müme11lllerlne müsa ld bir 
ıeytr takip etmemlıtlr. Se 
çimlerde bılha11e kasd ztb 
niyetini yok etmek ve diri -
jao zümreyi taze bir kanla 
yenilemek dütünceıl bakim 

olmaktadır . Kutlenln ihtiyaç 
ve emellerini anlamak için 
idare edici zümrenin halkl8 
temaa halinde kalmuı la 
zımdır. 

Vogelıag A im An tıulkA -
t inin temel taıı. uçuncü 
Rayhınkl glbf, Adolf Hitle
rlo Meln Kamp itimli eaeri 
dır Bu k itap Almenlar fç!n, 
Hırlıtlyanlar için İncil ney. 
ıe, odur. 

Dlrljan zümreyi yet ııttr· 

ınek için yavaı yavaı bir 
doktrinin vüout bulduiu ıö . 

rüldü . Hu doktrin, dini teri· 
"atlarda, Prusya ordusunda, 
ve İngiliz koltj erinde yalnız 
sıhhatli vôcutlar ve e tkek 
karakterleri yaratmak huıu· 
sunda d •ğıl aynı umanda 
§ef ruhları vücude getirmek· 
te eld .! edllmlt olan en iyi 
neticelerden tlham almakta· 
dır. Bu ltlbarladır kf, Voge.l· 

sag, hlr Alman gazelt>1inln 
tabıdyle bir "Zidın Kaleıf,. 
olmak lddıuındadır 

Bur-aya yalnıı bir doktrin 
alrebı lı r . 

Doktrinin ilk maddesi Al

man nıllletloe imandır. Naa· 
yonal soavaltst partisi hal· 

kın mQdafaaaı, kalkmmatı 
ve serbestçe lnklpfı ıç :n halk
tan doğmuıtur. Şimal ve ce
nup devletleri areıında ay· 
rı lıklar. ıiya si partilerle ıoı · 
yal ıınıflar araaıodakt mil · 
cadeleler, katollk Bavyera 
lle . protestan Pruıya ıhtılifı 
endüatriyel menf aallf're kar· 

rı zırai 01eınfaatler ka•ruı 

artık hitmtıtır Artık yaln1z 
büyük Alman topluluiu var 
dır Her ıey ondan çıkar 
ve her ıey ona gider. Kül
tür, f'konoml, iç ve dıt po· 
Jıtika . her ıey Alman mil· 
letioio ihtiyaç ve emelleri 
da!reılode hail edilir . 

Nu zmln düıünceıfnde halk 
tihlrl. btr ırk blrlljinln aynı 

tarihi mukadderat izinde 
bır i rıHrdlğl muayyen btr in· 

Hn grubunu kasbeder. Bu 
ırlun adamları aynı manevi 

kıymetlere hürmet ederler. 
Hayatlarını aynı gündelik 

ve saadet idealine intibak 
ettirirler. Herkes aynı hak . 

ları ve top1uluğa kartı aynı 

vazifelere aahiptlr Ruhları 

tek olduğu için dünya 1rö· 
rütleri de müıtrrektir. 

Doktrinin ikinci maddul 
ilme lmandır. Nazizm hayat 
ve tabiatın teaadftfe dtfll, 
ebedi kanunlara itaat etti . 
jine, beter hayatının bütün 
tezahürlf'riyle sılu surette 
ırka bağlı olduğuna inanır. 

Bu itibarla bu kanunları il· 
mi bir ıeldlde tesbit etme
Y~ ve dQnya gôrüıüoü bu · 
na uydurmaya çalııır. Kendi 
halleı ine terk edildikleri tak
dirde ı lım ve !manan ancak 
O"zariyelere Ye gevf'zelıklere 

göt üreceğfne ve flklrtn an · 
cak imanla ilmin sentezin · 
den doğabileceğine inanır. 

Bütün davalar bu zlhnt· 
yet dairuinde t~dklk edıllr. 

Bunu halletmek için btolo· 

jlye, tarihten öocealne, tarl· 
h ~. bütün huıuıi ilimlere 

b"t •urmak lazımdır . Mılle · 

ti sevk ve idare etmek t• · 
ref ine namzet ıef ler için 
hiçbir dava bundan ehemmi
yetli olamaz. Irk ht11lntn 
ıeflerln kalb ve dlınaflarına 
derin ıurrtte tılemlı olmuı 
lazımdır. 

~ 

Ondan sonraki nokta iç· 

(Lüt!eıı sayfayı çevlrlnls) 
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tlmai adalet hissidir. Bu 
h • naıyooal eoayaliıt ıefl 

ne kendtıl ve m :!leU için 
bedeni 11hhat ve z hoi le 
mi2, lğl k ap ettirir. Çünkü 
naeyonal roıyallıt ıdı bi 
llr kı, milletin yauıı adalet 
içinde ye~ar ken, kimse mıl 
let ı yle iftı ha r edemez Bır 
mllletln yüluekllğlnl yapan 
ıey lerden btrJ de halkın bü · 
tun uıuvlıulyle ııhhatte ol 
m a ıdır 

Bu doktrinin baıhca nok 
talan Voge1Hrda Almanya 
nın en bdyük Alimleri tara· 
Eındao verilen umumi kon 
feranıl arın mevzuunu teıktl 
eder. Sonra bu mevzular, 
ertesi günü, bütün bölükle 
rln seminerlerinde ele alı · 

nllra k incelenir ve derınleı
tlrlllr. 

Prenılp IUbariyle herkese 
dini aerbeatl temin ed&lmtı 
Ur. Haklkatteyıe, naztler 
iktidarı "marlulıtlule din 
adamlarından .. fethetmlıler 
dlr ve partinin mllıtanları 

umumiyetle hırlıtlyan kılı 

ıealne muhaliftirler. 
Doktrinle birlikte ve ona 

muvazi olarak karekterln 

fnklıaf etttrllmuloe çalııılır 
Onun için öğleden ıoorafarı 
bedeni terbiyeye tahıl• edil· 
mtıtlr. 

Vorelaagda bütün ıporlar 
tatbik edilir. Atletizm açık 

hava oyunları, yüzme, bini
cilik, kayak, dajcılık, taya 
recilik .. Fakat rekor kıracak 
atletler yetııtırmek maktada 
güdülmez Erkek kaliteleri 

nln loklıaf ettlrllmul lale 
ntr. Eıkrlm ve boka, para· 
ıütle atlama, on metreden 
ıuya dalıı gibi idmanlar ce · 
ıarete, karara, cürete thtl · 
yaç gOıterlr. GOndellk lalim 

eseri lıtldatlarla do~uıtan 
vaaıfların tekemmülüne ve 
zahire çıkmatına yardım 

eder. Müstakbel ıef kudre 
rlol idrak eder Müıtakbel 

ıef kudretini tdrak eder ve 
oefılne ltlmad kazanır. Ku 
manda elmlye muktedir ve 

layık o' ur. 
Müat•kbel ıeflerln, kuman 

dasını ele alacakları toplu 
luğun tamamlyle dıııoda ya 
ıamalan bir mahzur teıkll 
eder Her akıam bir, veya 
lk1 bö'ük otokarlarla yakın 
ıeh l rlerde tiyatro veya kon 
ıere g 'dt>r İçtimai hayatın 
hiçbir aafhıut onlara yaban 
cı kalmamalıdır. Doktor Lf' 
ye göre ıefltr, bir aalonuo 
c ı lilı parkesine de, bir lfçl 
kulübutnlo arızalı zemini 
kadar alııkıo olmalıdırlar. 

Bu geı; çtn kıamen evll. 
dlrler, bekar olanlar da mil· 
let ve partlnlo hayrına ev· 
leomek mecburlyetlnde ol 
duklarını bilirler. Evlenme
ler Vogelıagda aile ıenhk 
lerl gibi kut!u!anır 

Evli olanlar, ıeoenln en 
büyük kıımında kanlarından 
ve çocuklarından uzakta ya· 
ıarlar Senede iki üç izin 
müddetlerir.I ve tatillerini 
aılelerl yanında geçirirler. 
Oolarıtı yoklutunda karıları 
çocuklarını yetııtlrlr ve par· 
ttntn ıosya l tıleriyle me11ul 
olur. 

Vogelaagda yeUtme dev· 
rul dört aene olftrak teabft 
edtlmtıtır Fakat ıhtiyeç ve 
lüzuma göre ıkt, üç acmeye 
de inebilir. Şimdiki ha ide 
zekinıo ıerbestçe tnklıafın 
dan ziyade kareliter terbi· 
ytılne ehemmiyet verilmek
tedir. 

Şeflik tıhılllerl eıoaaında, 
namzetler bedava okur, otu· 
rur, yer ve elylntrler. Bü· 
tün muraflarını devle(öder. 

Tahıll devresi ıonunda, 
namzetlere diploma veril 
mez. Ehliyetaız eörülenler 
yolda kendllfğlnden elenir · 
ler. Dört ıeoe zarfında, bö 
lük dahilinde gündelik ha· 
yatın verdlii neticeler imli· 
han yerine geçer. Devreyi 
muvaff aklyetle bitirenler ya· 
ıamayı ve kumanCla etmeyi 

öğrenmif aayılır(ar. Hunlar 
partinin emrindedirler, onla
ra parti veya devlet orga 
nlzaayonu içinde vazife ve· 
rlllr." 

• 
Balıkesir inhisarlar 

B«ışıniidürJiiğ·ündeıı: 
Gönenden Bıındırma lohııarlar anberlarına llemyon 

larla nakledilecek ~abılı tezyit ve tenklı {90.QÜO) kilo 
idare malt yaprak tütünlerin nalili iti 19 - 8 . 938 tart 
hınd,o tttbartn 15 gün müddetle e&uıltırıeye boDulmuı 
tur . 

lıteklilerln 2 • 9 · 938 tarihine müeadıf Cuma aünii 
aaat 15 ıe kadar Bahkealr - Gönen ve Baodarma tohi11r · 
larına müracaatları . 
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Bltlı kesir f)rıııaıı 
B<ışnıiilıeııdisliğ·inden 

M. D 
s ıoo 
8 IOO 

Bır metre mtkibının 
ve bir kentalinin 

Kental L. K . Clnılerf 
J 80 Kavak 
7 00 Keetane 

712 O 44 Köfelık kestane 
3597 O 11 Karııık odun 
555 O 50 Meıe kömürü 

- Bılıkeıir vHiyetlnln Erdek kazaaı Kapudai or
manınan Ağrldere mevkUoden bir numaralı maktadao yu
karıda clııı ve miktarları yezıh orman mahrukat ve ma · 
mülatı açık artırma ile aatııa çıkarılmııtır. 

2 - Satıı 9 9 938 cuma günü aaat 14 de Bandırma 
orman ldareıinde toplanacak satıı komılyonu huzurunda 
yapı lacaktır . 

3 - Satııa çıkarılan emvalin beher metre mikabı ile 
beher kentalin kıymeti yukarıda hizalarında göıterllmlttlr. 

4 - Şartname ile mukavelename projeleri Balıkeılr 
Ormao Mühendlslığtle Handırma Orman ldareıioden ahmr. 

5 - Muvakkat teminat bedeli 78 yetmit aekh~ llra 92 
dokıan ıkt kuruıtur . 

6 - Satıı umumidir 
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TÜRKDt 

27 A~USTOS 1931 

IMlllBE;.J••••1t1tl1•1t•• •• •Si! :t. 'l 'l 'l 'l 'l ı_ 'l ~ ı_ 'l 'l t. ._ t. t. 'l 'l. 'l 'l 'l ı_ 'l. 'lff = Memleket llaslahanesl Cildiye, Zıi/ıreu!yt ve Bw· I ~ T .. k" c h . . z· ~ 
• seliyuiriyt Şt·/i= , v. ur ıye um unyetı ıraat Bankası ~ 

! - DOK.TO"l::t - il ~ K . J 10000 ~ ; ~ ;i apJta: , 0,000 Türk Lirası fi 
• • ~ Yurd İçinde 26 J Şube Ve Fljans ,; 
• EKREM NAFiZ BA VSAN •

1 

llJ Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 
J Seyahattan l'ıvdet Ederek Hükumet Cad· 1: Her türlü zirai tkrazlar-dığer bılcümle banka mu·= 

it desinde (.56) !Yumarah Hanesinde Hasta- • •~ amelert buyük ıubelerinde kiralık kasalar. ~ 
• /. K b J I/ T d · B ı l • 1'J. lhbauız lan.nuf ve kumbara huaplaıında ikra· ~ 
• annı a u ve ı e avıye aşıamış Jr. • ~ mfyeler. ~ 
• 12- ı - 264 • 1IJ. p; 
i.5 .. IHiHl••m•••--•••••••••••llMI = lkramiyt: Miktar/: Jkramlyuıin tufan: ~ 

~ ADEDİ LiRA LiRA ~ 
Balıkesir Askeri Satın Alma 11ı1. ı ıuoo ıooo f~ 

K d ""' ı 500 500 ~ 
. omisyouun an: ~ ı 250 250 ~ 

Ker merkez btrlıklerl fçln 12 ton frmtk açık tkıtlt- 1lı/. 10 l ÜO 1'100 . 
meye, konınuıtur. İhalesi 3· 9 938 cumatlul günü saat l 030 1lı/. 25 50 l250 ; 
da kor satın alma lı.omflyonunda yapılacaktır Evıaf ve .ı, 30 40 1200 fit 
huıual ıartlar komlıyonda her gün göriileblltr. llk temlna 1lı/. 40 20 800 fit 
tı 167 liradır . Taliplerin muayyen gün ve nalte komts· Jlıİ. 108 6üUO '1* 
yona müracaatları ~ Bu lkramiyclu lıcr uç ayda bir olmak üzere se· ~ 

4 - l - 276 ~ nede dört dtf a bu miktar ıı::.eri11de11 kııra ile dayılı· -,; 
~ 

Devlet Demiryolları Ucüncü 
İşletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vaafı 
ataiıda yazılı balut, talip zuhur elmt'diğfnden dolayı 5.9_ 
938 pıtzarteal günü ıaat 15 de yeniden kapalı zarf uıulü 
ile Bahkeslrde 3 ncü ııletme binasında ,kııltmeye koomuı 

tur. 
Bu ite eh mek lıllyenlerfn 930 lira muvakkak ttmlrıat 

vermeleri ve 2490 numaralı ltanunun tayin ettiği vesıka

ları .e ruml gazetenin 1·1· 937 gün ve 3645 numaralı 
nüıbuında lntlıar t\Dl lt olen talimatour.e dalrulııde ahn· 
mıı ntlka ve teklıf mekl~plaıını aJnı gfin nal 14 de ka· 
dar komiıyon reı ıllğlr e vetn e lt rl lazımdır. 

Şartnameler Balakuırde 3 ncü tıletme müdürlüiünde 
ve Manlea iıtuyonunda paruız dağıtılmaktadır. 

Bala atı o bu· Kılomet· Metre Muhammen 

lunduğu yer: reai: Ctnıl: mikabı: bedelt : 

Menemen - Ma · 41 - 50 1 opla- ıuouo 12 400 ltra 

olıa lıtaayonla· ma kır· 

ra arasında ma 
4 - 1 - 277 

Balıkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğilnden: 

Gönen •nhlaarlarına ald yaprak tütün anbarmın mevcut 

proje ve ıutnameal mucibince ve {634) lira (90) kuruı 
muhammen ketlf bedeltyle yaptırılacak tamiri ıs.8 938 
tarihinden ıttbaren 15 gün müddetle ekılltmeye konulmuı
tur. 

l.tekltlerln 29 8 938 tarihine müsadlf p&zartol güoü 
aaat 15 ıe kadar Balakeıtr·Bandırma G~nen lnhl11arlarına 

müracaatları . 4 1 - 28 1 

rı.,ürkiye (~ııuılıtıı·iycti 

Ziı·ııat B<ııık<ısıııdaıı: 
Depomuzda mevcut clnılerl aıağıda yazılı Buğdaylar 

27 8 938 cumartetl ıüoü sut 1 1 de bankamız btoaaında 

açık artttrma ile aatılacaktar . Buğdayları her aıün ambarda 
görmek mümkündür. Taltplerln mezkür ıaatte bankamıza 

gelmeleri ilan olunur. 

• 

Kilo 
6171 
7264 

29159 
934 

Mahlut 
Yumuıak 

Sert mahlut 
Rert • 

3-1 292 

B<tlıkesir 1.,ıtpıı Sicil 

Mevkii: 
Kara yer 
nam Kö· 
ıeler bağı 

M ıılıııfız lığ·ı ııcl <tn: 
Ctoıt : 

Bağyert 

Hududu: 
Doğu Btnbaıı damadı kızı Hailde, 
batı muallim bo yan Beyza, poy 
razı Dangaz oğlu Mehmet, kıble · 

ıl llallde. 
·Bulunduğu yeri ventr evsafı yukarıda yazılı bağ yeri 

Anafartl.llar mahalleıioden Keaktn oğlu lbrahtmden iotika

len evlatları Ahmet ve Muıtafanın tasarrufunda iken 321 
ıeneıt aralarında haricen yaphldarı taksimde bu.bağ yerini 

ikiye bölerek teıcıll lllenilen bu parça Muıtaf aya kaldı· 

ğından bahlıle namına ıenet almak ııtediiinden bu cıhc · 

tin teıbtt ve tahkiki için 7 9 938 günü mahallınc memur 
gönderilecektir. İllrn:ıı olanların bu müddet içinde Tapu 

Sicil Muhafızlıfına veya gelecek memura müracaatları lü· 
zumu llio lunur. ... 

)\ lacaklır . llk kt ştde 1 Eylıil !138 dedir. ~ 
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~ <•~Miı .. !'Al •r•'> Mar-1 
)i kah Bugdayf1alkaları. i 
~ Harman zamanı gelmt~ olduğundan h er ı ençbeıl , ~ 

köylüyü, değlrmer.dyi ve zahheciyt düıündürt'n tf, n 
bir bufday Çfllka maklnut almaktır. fakat İ&tanbul- jlJ 
dan ambalajlı almak. makinenin ne olduAunu bılme· "il 
mektır. " 

Biz, Halıkeılrde ayağınızda ma1raftız ve oçık ola· 1 
rak bu meıhur olen ( EMiL MAROT ) fabrikuınıo .'1J 
buğday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul fıatın llJ 
dan yüzde yirmi ve yirmi beı nokaantle ve ehven "JI 
flatla ıatılmaktayız . ~ 

4, 5 , 6 Nu ·naralıları. tek Ye iki parçalı cinılerl ı

1 de mevcuttur 

Mahsulatı 9 k11ma ayırır, katiyen yabancı madde 
bırakmaz . ~ 

Yedek parçalarını derhal tlcarethe.nemtzden teda- ;ı, 
rlk edeblliulniz. '1 

Bedeli için de ayrıca kolaylık göıterıllr. 1 
MAKiNELERiN Y APTIGI iŞ MIKT ARI: i 

No: 4 5 6 
Saall~ yaptığı iş miklal'ı: 250, 500. 600 

kilo ıııalısul calkar . . 
fthmet 
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