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Balkan flntanlı Konseyi Mesaisini Bitir
di. Yapl/an Görüşmelere Ve Verilen Ka

rarlara Dair Resmi Tebliğ Neşredildi. 

""" 
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Balkan ittifakının Esas Temel Taşları. • Balkan Antantı Devletleri Bir Teplij Neşrettiler: 

BüyükŞefin,AntantaDair1 Antant ·Konuşmaları Mü· 
Yüksek İşaretleri: him KararlarlaSonaErdi 

"Balkan ittifa ı Üzerinde Samimi- Akdeniz,.~abeşistan, ispanya Me
yetle Ourduğu~uz Bir idealdir.,, · seleleri Uzerinde Kararlar Verildi.~ 

''Bu ŞekildeDahi Hepımizin MemnuniyetiniMu
cip Olan Balkan Birleşik Vaziyetinin Birçok 
'kimselerin hatır /arından bile geçırmedıkleri mii· 
telıamilŞekliAlacağına itimadımBerkemaldir .,, 

• 

devletlerini ıeTk ve ldaTe 
eden zevatın büyük htm

metleri ve muvaff a&uyetlerl 
ve ittifaka bağlılıkları ıa 

yan hkttrdar. Sualin bu ıe· 
ktlde dahi hepimızin mem 

ounıyehnt mucıp olen Bal 
kan bırleıtk vazıyetioın bu 

gün lıirçok klmıelerln batar
lar.odan bıle ıeçir'Dedik· 

leri mütekimll teldi alaca 

tma ıttmadım . berkemalder. 

Bu yüksek ideale giderken 

1 müttefık devletlerin batında 

buluaan zevatın himmetle 
rıne, matbuatın daht b\iyük 

hizmetlerinin .ebk etmekte 
oldujunu mütahede etmek-

teyiz: . Balklln milletleri mat· 
buatanın . bu yük•ek ideal~, 

kendi ıdeallerl telakki etme· 
lerini ve bu tdealın tahak-

kuku ıçin bütün ımkinlarla 

çal ıımalarım kendtluındeo 
temenni ederinı 

Matbuatın ıimdiye kadar 

avnı suretle vazlfeıinı ifa 

etmlt oldufunu da tekrar et 

melt1tm. 

Ankara. 28 (A A.) - R~ 

iıicumhur Atatürk. Bnlkan 

l'12eteci lerine ıu b~yanl\ttn 

bulunmuılınc'tı : 

durdu~unıuz bır ldt"aldtr Bu 
idealin her tü" gent~ · bir , 
saha üzerlndf" d11h" 7.lyllde 

Dln1ada ıtmdlJ• lradar 
baıka, baıka mllletlerln ün· 

yon 1aptaklara ve aısrlarca 
beraber yaıadıkları tarihte 

~ Balknn ıttifftkı bızim öte 
tenb~ri 1amlmiyetle üzerinde 

genitlemeıfni v~ meıaha al 
masını görmekle lu,httyarım. 
Bu huııust ı. mOttefik 1?1tlkan - rr =-

Pazar GünkQ Kupa Maçlar1: 

Yurt - Birlik Maçı .. -- . .,,. 

İdmanbirliği O p 4 Sayı ile ld-
rnanyurduna Galip Geldi. 

i OMAN BİRLİKLiLER 
Pa~ar h - k . 1 d ld ııunu . upa maçla- an araıın a vepı ı 

••nan ikinctıi Yurt Btr Saat on üç yirmide. Yu t · 

itle blriDcl 9 ., 11ı11-.c1 talum ( Sonu ikinci .ayf•da ) 

görülm6ttür. 

Bizim kurmak istediğimiz 

ünyonun. tarıhte geçmlı o\an 

ünyonlarıo çok fevkinde ol. 

maıanı isteriz Tarthte bu 

kadar yüksek bır ıd~ftlio 

eıu temel tatı yalnız geçi 

el politika eıa1farıoda kal 

maz. Bunun esaı temel taı· 

ları bt2lm kültür •e ekono-

mi cevherlerJle dol• olıun. 

ÇOakü külUir ve ekonomi 

her t8rlü tlya11ete i•Ukamet 
verir.,, 

Atatürk, ~ost dnlıt müıes
sillarinı çay ziyıf ıtl Hrdl 

Ankara, 28 (Huıuıi 

Cumhurrelıimfz Atatih k, dün 

saat 17 de Antant mümeatl

lerlne· bir çay ziya.fetı ver. 

mi~lerdir. Atatürk, her üç doıt 

devlet müme11illerde ıaml · 

mi ,urette girOtmüılerdir. 

Cumhurrelıimlz kendileri· 

ne ıaat 20 de veda etmtı 

lerdlr 

Tebliğde Balkan Dec,,Letlerinin GenaralFranko 
Hükumeti ile Temas Tesiai Ve Bu Suretle Eko
nomik Menf aatların Mu haf aza•ı için Ajanlar 

Yol/uyabilecekleri Kaydedilmektedir. 

U S10YADJNU\'/(: H. 'J'RVFİK ROŞTÔ ARAS H. METAKSAS 
Ankua, 28 (A.A ) - Bal- Dahiliye Vektli ve Parti Ge etmiı, birçok Türk ve Yu-

kan Antantı konseyi dün nel ~ekretert B Şnluü Kaya, ıoılav ricali tarafından kar· 

meaalafnl bıtirmittir . aziz miıaftr1er ,ereflne Ana· ıılanmıttır. 
Neıredtlen reımi tebliide dolu kul6bünde btr ziyafet M . Stoyadinovlç, ıaLetect 

umumi politıka . mütterek vermiıtir. Bilahare 8 . Ara11n lere verdill be,.anatl& Bal· 
menfaıtl ve luuııhklı refakehnda futbol maçlarına kan Antantanın her zaman· 
münaaebetlf'!rÔe tam bir gö. giden m6tteflk devlet atlam. 

lctnden daha ••ilam oldu· 
rOt birl 1 ği mevcut olduiu, ları stadyumda gençlerin ea· funu •öylemltUr. 
Cenevre müeaaeıeıinın sadık mimi tezahürattle karıılan-
azatıı kalmı)'Fı azmedildığı ve mıılardır. İatanbul, 28 (Raclyo)-Yu-
Ct>nevr,. eıı("r ınin kt>ndı po YUgOSIH Bl'Ylkili TlkSll A•i- goı 1avya Baıvelsali .::»toyadı 
letık 111t~klerine v cemiye- 'l noviç, malyetlertnde Yuıoıla• 
tın butun rfı~er aza11 müv• d&SİRI ÇBl&lk klJdU ricali olduiu halde boıAn 
ı:cheslnde tnm mÜla vıUk İstanbul, 28 (Huıuıt) - T akıim ibtdeıine ıtderek bir 
ı~rln P. ""~et prenıılpltmne Yugoılavva Baıveklll M Sto çelenk koymuıtur. 

uyaıun bulunulma11nın yadinovfç buıOn saat tekiz- Binlerce halk, doıt devlet 
1 i z ı ın & e 1 d i 11. Akde de Haydarpaıaya mu•aaalat 8aıvekilinl alkıılamıılardır. 
nizde ..... hi ldar dev letlerin . ===============--====~===;:::.;~~~== 
her hiril~ i~I münasebet ve 
itblrhği po itıka11nda de · 

vam edileceli, Habeıııtan 
m~aeleai nin, malim safhaları 
ıeçirdıkten ıonra lntant 
için Rayri mevcut bale ıel
dlfi , Yugoslavya - Romanya, 
ltı. lya Kralı ve Habeflllan 
İmparatoru Ot'!zdınde yenı el · 
çıler tayın ettiklerinden, 'f ür· 
k ıı•c ve Yunaulıtanm da ka 
bıoı yapmalnr1 lbım geldii• 
k ırnaatma vanldığı , lipaoya 
itlerınde ademi müdahale 
poliukuına devl\m edil~ceği 
ve General Franko hükümc:ta 
ıle temaa tesisine bu ıurP-tle 
ekonomık menfantların mu· 
haf azHın• te n110 makodıle 

ajanlar yotia)•abile<ekl•fi 
ve kabul cdebiler.~\derı kay· 
dedilmektedtr 

R .. ıml tebliğe a1rıca Türk 
ve Elen murllhhularanm da, 
Türk Yunan Antant Kardinal 
paktınds dolan itbirliğfnln 

mevcut taahhütler çerçlvell 
dahlllnde 11enltlt1!ttlmeııint 
mutazamrmn btr Tür!..;- Elen 
mıuıhedeıi tevdi edildiği 
tasrih edi lmelctedır . 

8. Stoyadinoviç is•anbulda 
Ank t1 rl\ , 28 (Huıuıi) -

!le lkan Antant& mümeui! 

ieri H. Tevfik Rüıtü Aruın, 
Haricıye V"' aletinde me~"i 
odasında dün ÖRleden ev · 
vel Konıey içtimıunın ıon 

celıeılnl alcdetmıılerdır . 
Gör6ımeler aaAt 10 dan 

1 4 de kadar ıkmGftGr 

Kültür Seferberliğimiz 
Bütün rurddı, ııhirlardın Ti;ıare ~ıdır uzınan kültür 

f ııliyıti ıır. 

Ytlişlirdikleri mahsulleri çuvallarn 
hlr t.{illmen grubu 

dold11rttrr 

S•n yıllar içinde ıehlrden 
köylere kadar uzanan bir 
k6lt6r f aalt1eti karıaaıada 
bulunmaktayız. 

Her yıl okumak lıttyenle · 
rln 1ayı11 gittikçe artmıı •e 
btlbaısa ılk tedrisat ıahasın 
da ıeri tedbirler almalı icap 
ettirecek bir vaziyet hual 
olmuıtur. 

Türkiyede okumı çağma 
gelen çocuklar 

l ıı kabeder . Halbukı ıon 

yıllarda ıehir ilk okulların· 
da 260 bin. k6y· 
lerde de 350 bin talebe var-
dır. Bu hesaba g6re, oluı
ma çağındaki çocuklarımız 
dan, aı•i• yukan bir mil 
yonu okula devam edeme
mektedirler 

ı 
Yine 1!tatiıtıkl:rin !öat~~

diğ•ne gore. bugun koylerı -
nıızde 1.240,095; tehirleri. 

1 ınizde 379,974 çocuk ilk öğ -

rehm yaılanna ıirmit bu 
lunmaktad1rlar. Nüfusun yüzde 10 unu tik 

okula devam edecek çaida 
ki çocuklar tetkll ettllfnl 1 

Köylerim izde çocukları 

tamamen okut•bllmek tçln · 
de 47,300, ıehlrlerfmlzde l.e 

( St>11u lçOacQ ıayfada ) 
düıOoOraek 1, 700.000 çoeu · 
iuD, buran okullarda olma- ! 
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Vilayet Umumi Meclisinde Görüşmel~r: · 

Kozaklılar Vilayetımize Bc.rg
lanmaktan Vaz Gecti. 

• 
Zirai Is ah t . ı Yurd -

, 

09nk~ toptanlı~a muhtehf yerlerden gelen enak üzerin
de kararlar varildi. 

Kanun P' jJSıllalırıa 11or. Bu kanun toprak meselesini 
haUed ,n oiı aoa kanun~ur. 

(Hftftıuafı btrtl'Ci ıayfada) 

tan Sa minin idaresinde ikin· 
ci tnkımlar maçına başlan 

dı. Bır;ık ıkınci talumı bu 

gün .-ekiz ktıl oynu •or. An

lsdığımıza göre diğer o~·uo

culıuao liıııosları ılcmal 

edtlmemtı Vıliyet Meclisi Umumisi 
dün ıektzınct toplantısanı 
·tklocl reiı H. f ey7.i :jözeneriD 

rfyaaetindl:? yapmııtar. Zaph 

ıabık okunarak kabul edil 
rnlt ..,~ bılahue gelen evra· 

ktn okunmasına (?eçalmtıttr 

t B~rram1tnın Kozak 
nahiyesine baa•ı aclciz köy 

bet l "mao, köyl~rfntn nıünase 
beti dolay11ile Ayvahğa bai· 

lanwaaı haklunda evvelce 
yaptakları temenoiyattao fe

raiat ettılılerlne dair maz. 

batanın hıfzına karar veral 
di 
' 2 Htfadıç nahiye mü· 

dürl616nün 1 doktor ve 1 
ebe tabs11ahnm bütceye ko 

rıulmau hakkında mahalll 

belediye meclısanın lemen· 
alyataoı bildiren yaz11t ıth· 
hlye'!'encümentne. 

3 · Sıhhiye müdür!üiü 

nün 937 bGtceıind .. ki aaıı 
tanın kaldırılarak yerine bir 
hemılre tahıiaah v:ızıoa 
datr mftzekkeret1 ve Sıhhat 
Vekiletinin buna dair tah
rirat ıureti ııhhtye encüme
nine, 

.t Sıbh"t müdürlüğü 
nGa hutahısne tarıhçe inin 

J.aıtahaneler broıürlerf rıa· 

nııle neıri için meccanen 
vlflpet matbaasında tabı 

h4kkındakt mazbata11 sıhhi 
' ve encümenfnf!. 

5 Kiiltür dırektörlüiü · 
nüa, ktfayetaızltğı taba klcuk 
eden iıpelcter ve bat öir<t 
ınen ve öar~tmeh ı Jare üc
retlera ıçcn [ 1600] liralık 
uıuazam tahsısatan verilmesı 

ıçin Vekalete yazılmHına 
dair olan müzekkere i k11· 
bul edıldi. 

6 Ayvalık kaymakam· 
hfınıo AUbey beledtyeıt 

için ebe lahsı1tttı talebi ~ak 
kındakı tabriratı bütcenln 
ınüıaadesl nııbetinde nazıs-

rılUb•re alınecaj1nı 111übey 
yin sıbhıpe encümeni mu 

batt11 kabul fldtldı. 

1 su .. jırlık kayma · 
ka111hfıaıa . Suı•t rhk bele 
dtyeıt için ebe tahılıah ola· 

rak b6lceye 600 liralık leh· 
ıtıat konulmaıı ta lebl büd· 
centn müsaadeıf ntebeUnde 

oazuıtllbare alınacaiına da

ır ııhhtye encilme"l mAzb 
tAsa muvar.lc ıörüldü 

8 -:- Erdek Y~ Sındırıı 
kaymakamlıklarının beledi 
yeler iç·n ebe ve do"tor tab 

ıiHtı. Göqen kaymakamla

iıpın da f 1re.ngi ıstasvonu ve 
ebe tahıtaeta k >nması hak . . 
kındaki dilekler( bütcenfn 

mGaaadesl atıbeUnde naza 
rıltıbare ahoaca§ına dair 

.. hhıye encümeni mazbatan 

okunarak muvafık ıörüıdü. 

9 - Ba'ıkealr belediye 
ıintn Çaydereılnln kanalizu 
yoau içtn 15,000 lfralık yar. 
dım te111enoiyatmar. , bütcenin 
tanzlnıtnde nazarıiUbare alan 
malr ftzere muvazenel ma 
ltye encftmenlne havaleİİne 
dair ııhhtye encümeninin 
,..81taıa.. kabul edıldL 

ıo Edremit belf'diyc 

afnln Edremit ha tahanP.aıne 

7,000 liralık v~rdım tah lsatı 
hakkınd ki temennıyatı •ıh. 

hlye endi l<Pnıne h 'ale 

olundu 

Takrirler: 

Manyas a:1.aıuıdan Bur 

han v.. arirnd111lennm, 

M t1 nyu kezumda Höh •'ağaç 1 
köyünün civarında j hazl 

randa açılJtn panayuln köy 

arazıılne ~e mezruata za· 

rar verme 1 dol yıılyle bu 

panaytrın Manyas merkez 
kazHı beledıyeıi hududu 

dfthılıne ahllma11 Ye heyeti 

umumlyenin bu tekilde bır 

karar vermesi hakkındaki 

takriri okunclu 

Bandırma &2a11ndan Ham 

di Arabacıof 1 u: 

Tarlasına fı.ltşmnğa giden bir çiftçi ali sl 
-~-hoylu tf'tkik edllmi' ve bir 

çok mi11et1Prin htrıhlf'rl Ozl! · 

rinde tetl<tkler yapıldık!an 

soora pıroj •nfn hazırll'lnmıt 

sına batlanımıhr 

P roje hu mevzular ihe 
rlrıdr. uırl1t rd11nbf'rl imhal 

edilm't ve geri ıartlar altın

da anenelt>~miı olan uıullerl 

ta~fiye eden, d~vletln tenıf' 

Takım ekiz ki§i olm uıoa 
rağmen, çok enerjik oynu 

yordu Tabii ne kudar 

çalıı e 1 r l 1 kitinin vcri.ni 

doldurmak güç oluyordu. lıt~ 

Yurt küçüklerı buodan 

btıfade ederek lmind dev · 

rede 'kt ve lkiuci devredl'! 

bır SClYl y parak O · 3 
oyunu kazandılar Oyun 

bnıtao nihayete kadıar zcvk
lt reçtt. 

Bundan ıonra. 11n. birinci 

t"kımlan g~lmtıti.. 

H,.k~n , Güçten Sami fdi . 

15,20 de Yurtlulıuın akını 

ılP oyun h11,lech Celil - Muı 

tafs kombinezonu Birlik de 

fan91n1 blrh3ylt 1aı1rth fa. 
kal bu çok devam et

medi Rirliklıl~r geçrn haf-

tayll narıuıın daha Hlgili 
oynuyor, haf hatlar•nan 
enerj ılc v~ cesur oyunları 

- Köylüoüo b1r 11kiyetı 
yoktur. Eıier merkez kaza 
ya ,.e beledlyeıloe ynrrfım 

edilmek iltenllivorsa or~dH 
da ayraca bir panıt yir açı 

labiltr. dedı . 

ZlrRat 8Rk1tnlifandll Eko 
nomı. Fın,.ns, iç. Adlivf', S1tğ 
lık v~ So•val Yıudmı B~ 
kanlaklerı ife Tflpu v,. Ka 

dıutro Gf'n4!'1 Dirf'lct~rlO~ü 

delf'gf'ft"rl •ita Z rrıf't B"t.•n 
l.ğının rrıuhtelıf şubelt>rfnf' 
menıup mQmf'uilledn ittfra 
kiyle ay1 ard8n\ı,.,rl Ç lıtm1tk. 
ta olan komf1Von çalııınuı· 
nı bttfrmiı gıbiclir 

Komfsvon toprsk lca · 
lıoi kuran bir kanun o1acak. 
küçük müstahsile old:Jğu ka 

• bütün takJm üzertnde mü· 

nununu değil, bu mev. 

Hilmı Şeremetlı (BLılıkesirl, 
zuu da ıçme nlan '"z: 

ral ; 'ahat .. kanun proje· 

1101, hıu;ırlama"tadır. Proje 

loprait· mülkiv~t meıelele 

rint toprağın ıtletılmestnf 

geuı~ ve e aılı hükürulerlf! 

dar büyük ve orta halli çıft 

çinin mf'of ııat ve haklarını 

da ıözetecektlr. Projtı aym 
1 

umanda m1j~tabıil n toprağı 
"luorta kullanmaaınt önliye 

Sadık Oenız (Balıkeıir) , 
Ahmet Hulüti Küçükler 
(Dursunbey) ve tıtkrir ıı~hıbl 
Bü•han ( Banchrma J pa
nayirın Manyas kansı be. 
lediyeıı hududu d&bihode 
açılmasını müdof aa elti. Ne. 

ticede birinci teklıf, panayt 

rın Manyas merkf"Z 5-. n:ıuıı 

hududu dahlılnde açılma ı 

ekıerlyetle kabul olundu 

Ş tmlı ve Ovaköy pıt 

oayirlerı vui Jah muhaaebei 

bususiyece toplanara" köye 
vertlmeıl kıuıuna mıJha 

lif olduğundan bu vari · 
dalın değrud ... n doğruya 1 öv 
ıhttyar heyelı tarafrnd&n 
toplanmasına dair 1 tJalıkeı;frj 
azalarm1n verdıklt>ri takrir 

tedkik o lun nak üzere debil*

ye encümemne havaleedıldt. 
Yayla auyunun Hı . 

ğadıca ıetırıhut>~i ıçiu var· 
dımde bulunuluıaAın11 daif 

olan mazbıltA muvaı:~rıeı 

malf)le encümenin~ havale 
olundu . 

Mazeret ve hastalık arı do· 
layıaiyle audan B Avni 

Safhkçıya bir hafta , 

8 . Hüseyin Benderlıyt! beı 

gün , Bayan Em1ney üç 

gün. lbrabtm Dedcbafa , 

bet gün müdd~•le me7u 
niyet verildi. 

Köy 
Kadın 

öğretmenlerı 
Kültür Balcanlığt ltöylü-

lerf olcutmak ve h uye•ta 

k~odılcrlnf' lazım olacak 
malt'imatı vermek (iıere mü 

hım tedbirler almaktadır 

Kövlülerln gerek köy fı
lerhıde ve gerek an11klope ~ 
dik husuılarda ilerl~mel•rt 
içi~ ç~lıııİmaktadır . 

ıçıne toplıyRn ve toprak 
ekonomısıni eııuında n halle · 
den bir aon kanun hıtlind,. 

dir Hütün dün\•a milletleri 

nln arazi pol.tha ara , mah 

sul ilımleri taraf ındttn U'ZUn 

cek ve devlett yurd toprak 

larının daimi btr kontrolörü 

halıne ıırecekttr. 

Kanunun tatbiklnı temin 

için lüzumlu olan bürolar 

Ye kurumlM da teıiı oluna 

cakhr. 

Devlet Parasının Kıymetini Düşüren 

.Tüı eye IViuh kirler .. ı 
--------- -· 

Bronz 25 ve 10 kuruşluUarm ge çmıyeceğ 1 ni Eö1tiyerek 
halkı al atanlar cezalandırılaca~ 

t · 12 937 deıı Uihau~n te 
1 davüldt.'n kaldml~n v•· a nı 

t~rihten ıtılıoren bir ııene 
jçinde mal andıklcuruı ve 

hazln"ft' dc-vredılmck ÜzPre 

Merk,.z: BankaS1 ve ,ubelert· . 

· n.. vukuhulacak tediyatta 

kabul edılt.-cf'ğı Maliye Ve
"a letınc~ ilin o lunan n&"el 
25 kuruıluldula b'on:r. on 

kuruıluklarm bazı yerlerde 

tür~y~rı muhtekirler tarahn 

d~n bu panların geçnıiyece 

ğı ve De vlet tı. rafınrfan alın · 

rmyrıcağı ılerı ııürülerf?k de 
ğP.rlerinden çok Mz p rs mu 

kabilinde toplanmakla v~ 

hu arada bılha r. köylünun 

ıif al edilmekte olduğu n 

loıılmııtar. Dah lıye V r.kale· 

dalı bırer unsur olarak ye 
ttıtlrm~k için köy olculJarı 1 

1 nın f azlalaşhrıf m 11'18 ~henı 

mlyet "erilmeLctedh 

Köy okullarında öğret · 

, menlik yapmlı h üzere çavuo 

öğretmenin yetlttirildlğl gl bi, 

ıköy kız öğr~trnen okulu 

da açılarak köy okull ıuma 

kadın öğretmenler yetiı_tı_rı. 

lecek ve bu suretle l~ö~ kız 

tınden buna nair viliy~tlere 

gonrt rilen tamım d denilı 

vor kı: 

"Hu ıti göyrnueıru ka· 

zan "aaıtatı edinerek hl\lkı 

aldatanla r ve Devlet p.ara · 

ııoı kıymetinden aıağı dü 

törenler hakkında umumi ı 

mevzuata ve köy kanunu 

rıun 13 üncü mıuide8ınin 31 

incı fıkruma göre 111<1 lllkf · 

bat yapılurnt1t ve bu hallerin 

önlenm'!sl lcabeder 

f lan edılen n•üddet irıod,. 

bu p :ı rnlerı değiıtirmıy~n 

kövlüıerlo malıandıklariyle 

yt>giot• temas vaaıtuı olan 

t haaldar leuı. vergi borçlarını 

verdtlderioden 1 ) 2-938 t 

rıh ine kadar bu paraları 

Vt!rmek ııırelile elden çıksr 
malıırı mümkürı olduğu da 

Malili e Vekaletale }'apılan 

muhabereden anla11laı1ş ol-

duğundan bu isim ayrıca Vf" 

ce1e tedbırlenme i Vf'! bü-

tün kö~ idarelerine bu hu 

u ! hemmlyetle teblığotta 

b11lunulm11s' köyl'ınün ze -
rera uğrama ıne mahal v~ 1 

enir oluvorrlu 

Rüzgar, Birliklılerin lehıne

eı.ı)'ordu . Bunu fırsat adrle 
d~n Birlıklıler . g\bel ımlaıı · 

yor ve uz.un putlarla Yurt 
kıde.ıne inivorlardı. . Sai~ 

açık Hüseyının ortaladığı 

topu, ıolaçık Sallm kafa 

vuruıile Yurt kaleoaıne ıoku 

yor, gol •... 

Ümit edılmiyen bir •nda 

bu ıolün oluıu. Yurtluları 

teliıe dütürdü . liırlıklı 0er 

f ı :iakıs daha ahenkli oynu 

yorlordı • 

l·k aolü müteakıp, BHık 
merkez muhacimi Bürhen, 
Hakkıdan aldığı bir pua, ikı 

bekleri ve kalcctyı kıvıra 

rak haf ıf bir vuru~la top1;1 

kaleye soktu. Hakem, ceza 

vuruıu vererl':k bunun gol 

olmedı~anı bıldltdı 

Her ıkt takımda mu tema · 

di bir çalı,ma görüvoruz . 

Yurl ulM beraberhğl le 

mın,Bırliktı!er de gollerin ade 
d•nt yükseltmek için didinl 

yor1udı . 

Barl ık defan11ndan uzftnao 

bir pası llakkı yakalıfar&k 

İımail~ verdi , lsmaıl ı:oığaçığa 

gönderdi Kaleye çekltt·n 

hir ıu ı, üııt direğe ÇMpr..rlllc 1 

gol oldu . Bu golden ıonra 

Yurt takımmda a~ğı9tneler 

görüyo,u1 Celal hah, sol

açık Hüse\ID, ıağiçe '~•ağ 

haf da ortnye geçmitti . 

Top kih liirlık t<alHınP. . 
kah Yurt kalesine gıdıp ac . 
liyordu Yine bir arahk 13ır 

ltkhlerl akında görüvoruz. 

Uz ktım çcktlen ıutlar esa 

sen a<"emi olıtn Yurt ,ele 

ct,ının ellerinden kaçı} or ve 

bunu, Bırlik forvetlt ri yeti 

(ierck gole tahvil f'dlyorlar . 

O - 3 gıbı bir fark va-

pan Birlıkliler, bu hafta gü 

- -
Vali Hür ~aaiyeye gitti 

Bu arada kiSv çocukların ı 
okutturmak •e yurda fay · 

çocuklarının tahiliine 
"Pet vertlecektlr 

kuv- mkan v1:rilmeme•i rtca olu. Vah 8. Ethem Aykut dQn 

1 8 rhaal1eye eltmtıtir nur .. 
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Maç 1.. 
z~ I bir O)UD çıiıarıyorlnr 

Oyunun gıtgidf' heyecanı 
erhyor ve Yuı dun haf ve 
bek hattı canla çalıııyor 
ve araııra açıklarıns •er
dtklerl pularla tlirllk kale

ıııne tehlikeli anlar yara 
lıyorlardı . 

Kırkıncı daktl<llda Birlılt

lt1edn ortadan bir akm yap· 

hğnu görüyoruz Top, 

nçığl\ verlltyor. 

Güzel hır ortalıyııı 

han gole çevtri111or . 
Btb 

Bırhk 

taraftarları bafmyor, oyun 

çok seri devam edtvordu. Bu 
Çt!!tln ('altıma devam eder 

kf' n 1 irinci devre O · 4 Dır · 
lttın galiblyt:tl ile bitiyor. 

lkfnct devre, Yurt1ular rOz 

gir il&tönd". ilk akını Bir • 
lıkltler yeptı ve bu Yurt 

haf hattında le erılarek for 
'vPte vpriMI.. 

GörGIOyor ki, birinci dev · 

redelt bozuk ovan yavat 
vavaı d6ı:eltyor ve akınlar 

birbiri ardınca temadi edi 
,ordu 

On bet dakika kadar oyun 
Bırlık nmf &ahaunda cere• 

y.-.n etti Bu arada Yurttan 

Celil ve Mustafa Jl'ptıkları 
akınlarla Htrliklilere hlrhay

li tehlıkf'li dftktlcalar ••ıat 
t1la r . 

Her ılci. 1 de Rtrlık k&lecfıl 
t'e karı• kar9ıya koldıl1tr, 
fakat gol yapmai• ma 
vaftak olamıııclıiar . 

Yurtlular, muhaklcak gol 

çıkarmak ftzmfle 01nadakfa 

undan bekl ... ri fot•t'te çılı · 

mııtı Hütüo çahımalan; 

aceleleri ve ıahai oyunlııırı 
gol yapmaktan u:ı"k kelı· 
yordu. 

İıte bu VA~•vett~ iken oyun. 

d" O 4 Bırllğln g11Hbııt·etf 
ıle netıcelendi 

Kır Koşuları 
Sona Erdi 

Merkez. gümc:·!JDİD ıon lor 

koıuları pazııır günü kfüeler 
yoltle ıehır araııında Atlttbm 

Ajıu.ı Şevkinin icare.indc· 
yapılmıthr 

16 18 Yaı~arındakl atlf>t · 

ler ara11ndö ya palan ı 3000) 
metrel ık birinci müıabekft 
aaat onrf1t. baıll\m•t Vf' ıöyle 

ce bitmıttir: 

Btrtnci Fehmi (Yurt), ikl11 
cı Mehm~t (Güçl. üçüacü 
t- ,.,.,t (Yurt} . 

liüyükler arutnda ola 

(6000) metrelik ikinci mÜH 

bakaya Güçten Fethi ık· 

mal f"der~k birinci olmu9tur. 
Üç aydanberı df!vam et · 

mel<te- olan, Spor 8ölr11oirı 

tertip "ttiğ( k1f ıpor faali· 

vet proirarnma göre lc.r 

koıulıırı bu miiıabaka ile her 

üç gümede bitmiıttr. 

6 Mnrt pazar günü tehri 
ftl•7.df! merkez. Mnrmara ve. 

Eğe gümeleri gıdipl~rt ara 

&mda Bölg,. kros birlncth~t 
yapı cak ve bu mfiHh1tk11 

larda birincıden dördüncüye 

kadar derece alao atletl~r 

27 martta Anl<arade J-"pıls 
en k oları "f ürhJ\le- krot' l:ıı 

rıncılak ınüsabakelann11 ııtl· 

ralı edeblleceklerdlr 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 

Kanunu medenmln (•tle 

hukuku) fas1h altında bulu~ 

nan (nl111nl~nma) kanunu 

mezkürun 8~ el mac1de!'ine 
ıöre evlt:cme vıHH ;le olur. 

Nlt11nlanm11 ileride teeı· 
ıüs ve teııel,kül ed~cf k ıııle· 
bırligi için ilk tefebbüı ve 
ahlan ıll· temel la~ıdır. 

Nı~enlanma • evlenmele· 
rinde tn5nii kırnuni bir hal 
bulunmıyan b ri erk<'k, dl· 

İ!Pr i kadm olmak iiı~rc ılf' -
rlde ızdi\•ıtç etmek için ar 

ıtıanndlt \'apı l an btr ıddt 
Vt" bir rnulfl\'\'t' l~dır . 

Nıtnnlanml'I iki lıtrbf 
llt8 smdn münakll hukuki bir 

bağlılık mahiyetinde olmak 

la beraber bu akitte borçlar 

kanunundaki ahkim değfl, 
aile hukukuna müteal li k ab· 
kim tatbik o'unur Bunda 

icadın ve erkeiln rlzaluı 
f&rltır 

Her evlenme behemehal 
bu ıurelledır. nlş8nlanma ile 
baılar. 

Ntıanlftnma akdı ev1~nme 
akdinden evv-.1 olabıleceji 

gibi, evl~nme akdine memur 

olan kimseye de müracRatla 
1tralatındtt evl~nmeie "arar 
verdıklerınden usulen ilana· 
it liu:.frnenin yapılmatını i1' 

temelf'r i ıle de bu ltttt"k ka· 
nunuo t11 rlf ettlğı vf"çhile 

~•lcnmt!' ıtlidinf" ııafe (!dıt 

tne'kl,. nıtıtn lanma demek -
ttr. 

12 

esbabı hükümden baılca 

müddeabtl..in mıktan ne ol

un~~ olsun t•hf'det ve kara 
ın ve f:marattan mütehaHal 
kanadına binaen bükmcde
btl~ceil gibi ntıanlanmft ak· 
dl tnta nıuftllak da olabilır . 

Şöyl" ki , gelecekte evlenecek 
ı erkeğto mektepte bulunması 

ile ~ahadetname almasına 

veva. aıkerliğtnl bitirmesine 

41ibı akitte .7fkredilen ıartlar 
n ut~berdtr 

Kadın dahi bir diki§ evin 
den , ya bır ebe mektebinden 

ehliyPtoame almak gıbı or
ta )'8 hııı:ı gartlar koyabılir. 

ıu ıı: .. dar var ki, niıanlanma 
da, evlenme kadar değilıe de, 
o 1dukça bir kayda tabidir. 

Netekim zikri gf'çen 8.t el 

maddenin ikincı f ıkrı::ıaında 

(ntıanlanma kanunt m6mes 
s!llert tarafında!" muvaf ak 

"t edilmedikçe kOçük veya 
mahcuru ilzam etmez) deni . 
yor Binaenaleyh hu ııbi · 
ler için velf veoya vasinin 
rızası ıartur Bu bııptakf ri· 
za ve muvaf alca ta geltnce, 

ıarahaten olabil~ceği ııht, 

zımnen de olabilir . 

EZCW • • 1!111'!1 Q g ısı • 4 w ..,...... 

Bulgar 
Gazeteciliğnin 
Tarihi 

Bu1aar gazetecfllğtnin tc · 
melt atılalı 80 yıl olmuıtur 
Bulgar perlyorık baamınıo 

"piri.. ve "Agah Efendiın". 
J 786 da S8makofta doğup 

1858 ele lzmirde ö 1en Kot · 
taotlrı fotlnof adındı\ bir 

zattır. Bu adam , 1828 ıı.~nc 

ıl zarfmda "o •u,mırn Bul· 
garların kültGr m e rkt-2i ol· 
an~ lzmire yerlt'şmt ~ ve or 

ada bir matbaa tle hususi 
bir mt!kl<!p te İf! "'dcr"k çe
hemıpı haşlamııtır. 1838 
sene11 bir Yuııan grameri 

n.-ır~tmit ve Elen dfliui çcıl< 

iyi hlldiğl •çtn bu eıerl ile 

bütürı rumlar 111rıuında ıöh

ret al111ırt1r . Nıha yet 1842 

senesi ilk Bulgar gazelui 
olan "Lüboıoloviç., mf!cn,u · 

umı neşre bafllR mııtır. 1\n 

mecmuanın 111< gayısında 

muharrir, Bulgar milletini 
.. uyandırnn,. papıız Pafslyin 

td~allertnl ileri aürerelc tllh 
lıl etmlf; BulıArlara va tar. · 
larmdan, dtllerlndrn, 1eramtı 
rlerınden bc.h ıı1e felaef e, n1a· 
ntak, tartb, cofrtıfya .. Gibi 
ilimlere D\a lik lJulunma ları 
lizımgeJdtğinl Ye bin ena 

leyh bu bilgllere sahip alim

lt:r \lt!tlttirnıeleı ı ni tav11ye 

,.ylemııtır Ro zahrı, mecmu 

( Sonu Dördürıc ii Sa \.fa<l" ) 

rORKOILl 
tt• q;gp W4El& suca 

. -· 
Kültür Seferberliğimiz 

B~tün ~1urdda şehırfeı ObnÖyler r Üzanan kültür 
faal iyeti var. 

Eğitmenler bir köy 
(Baıtarafı bırsncl ııRyteda } 

2,000 6ğrutmeuc ıhuyaç 
yar dar 

lia bukı buıün ılk ledri · 
sat tcadroıunda çalııan on 
beı bin Öğretmen mevcuttur . 

Rc:ıkamlann da yine bize 
göaterdıtıne göre, köyde öl 
renjm meıeleılni halletmek 
günün bir mesele ı halıne 
gefmııtfr 

Fakat bu gOokü maddi 
\: rtlar dehihode deıhel ılk 
ögr~nim için tc beden öğ 
rdmen ııeyısın& d ugretm~n 
oku 1 1arın ıJ., n temıne imkan 
yoktur 

ftı .. Kültür Bakanl ığı bu 

. hlı)l ac. ı luran n ·,·rl karıı 
layıt hllmek ıçin bafka Vf! kea 

okubı11 u k uruyorlar 
lfbirlığl yapnu~lardır 

Ejiıtmen i v~tiotlrecek pro
fram . bütüo bu huıuıılar 

düıilnülert::k he7.ırlanmııttr 
Tarıh, heHp, yurd ve 

yaıema htlgı l~r lndt>n baıka, 
tarla zirnali ve zlra1tt alet· 
ieri, tohum v~ yem ne 
hatları , ha

1

vvAncalık, bahçe· 
vanlık, eütcOlük ve ıüt 

1 marru'ih , arıcılık tavu 
kçuluk, böcekçılik ve 

, dut, ziraat sanetlan yeni öğ · 

lumc ~&reler arnmoğa bat · 
Jamış \'<: iki vıl evv<'I, ordu 

mamen amelidir 
Eıkiıebir Çıfteler çtftltfin· 

deki erlerin çahımalara cid
den ıörülmeie deier. 

Gruplar, her ıabab kur 

ıun büyük otobilslerlle it 

yerlerlot!! daiıtılırlar . Meni
me göre, btr ırup ça11r 

biçer. bir grup ol bahe· 
•l yapar. bir baıka ır· 
up pulluk ile tarla sürer, 
bır grup ııajıllarda atcılık 
veya koyunculuk deni ıö

rür Bundan sonra tarlada. 
çnyırdll, lliıldll, m kine ba-
tında nazari deralere baıla· 
nar. Yapılan ıı1erle ali kadar 

hesaplar yapılar Okuma. 

yazma ve yurrl, yaııma btl
gısl der~leri verUlr. 

Bunlardan maada erlere 
Ankara inıaat uıta okulu 
ögretmen ve talebeleri tara· 
f •ndan lnıaat tılerl de &lre· 
tilmektedtr. 

Erlerin bu çahımalara 
netfceıt olarak iç ttp okul 
binası lnt• edılmtıtlr. 

Eğitmen namHtlerl tahta• 
dan yapılmıı kar7elalar1D 
üz.erine konmuı ot •atak· 
larda J&tmaktadtrlar. Kur · 
~un blltün itlerini •e lcen 
dileriDe alt her ftl kendllr.rl 
ıörmektedfr. 

Aıçı ve yamafından bat· 
ka htzmetçt yoktur . 

Bu ıekildP yetiıtlrilen 
eğ ilınen1ere, vazifeye tayht 

Nıtanl&nme. akdı vuı ıle 

de, aöıle de açıktar: llçığa ve 
7.ımnen de olabileceğl gıbi, 

tllrafou arııamdoki ahval ve 

hadı !l tlısn d.t anleıılabihr Ni· 
&aolılarden birleı niıenlılıfı 
iddıa edeotk olutsa bu ld 

dı&sını her veçhile ıttb"t 
~debılır. Hikım ıse bu hu· 
•ustakı kaneatının ıemınt 

1:1rnnrnda her çe§il dcliıl •e 

l!!ınmarcyı n11za111 alH . 

Meıııeli: N pn sebebi •le 
olan ziyafette bunlareo bllf\ · 

ttiun bulunmaları da riza 

ve muvaf ek&tluına itı<Heltlr 
Aynı uımanda nlfnnl nnM. 

akdinde 97 d maddedeki 
,..vfenrnc- iianındll olduf?u gıbi İ 
~na ve baba veya vaunın rıza 1 
v.e muvafakıttlıuının ti\İuhi ! 
o 1arak tAtlhıaUn~ mt"chur i\•ft j 
)oktur Nı an1anrna)·a ııan 
haten veya zımnen muvaf" I 
ıcrı.h l ihıl< o1an ana ve bana. 
Yfl'ftı ve!!f lıu muvafakrıttıtn 

d6nenıez . Geuık ıartsı~ v~ 

ıerek höyle bir ıartlA ıır 
ıanlanmıt oiao ntıanİlludAn 
bıriaı betk" birhl ıle oifan 

makili tiurette haıeliet ~t 

mek tktidarından mahrum 

o'an gnvri miime • ıze ma 

•uf tur.' Neteklm l ~ı c.ı mtıd 
de mur:abince ( tnünıeyyİ7.. 

olmayan tahınn tasıuruf u 
hul~uki b,r huküm ıfadt. et 
mez ) Mahcur ıs(· ıırııfı, av 
'\' ıı 1 ığı, •uıhal ve suııdar•• 

ui Ye} a ıhtiyarlığı, \ıuahut 

tecrubt•stz lığı sebebı ıl e it· 

Jr rln! gcıf'ği gıbi göımt!kten 

aciz olmakla haklarmda 
m.ohlumıece hacl1 knrnrı .,~ 

rl en 1!" hıalardır. 

dan iı;taf adeyl düıünmüt. 
okuma, yezmaıı, btlgıııı kuv · 
vetlı ça\'Uflau egılmen ola 
rak )etıştırıneğe kıHar ver 
miıtı Köyde y3lmız ve 
ruücı:rred ol11ralı. yazma, 
okurrrn o i r ıc n m e le 4 e 

rt>j ımıu ams rle vaaı olan 
kallunmeuın h!r cepheııınln 
gNçeldtıec.eğ• . halbuki bu 
iff • ıııu va Lİ ol.ıuftk ziraat 
ııahasıııdnkl tnkili bmclo ay· 

Tarlada çall)i rın diğer bir eğitmen grubu 
retmenlerın köye ıotürt:c~ği edıldılderinde, tarla verildi 

Tıcaret kaoununun 680 cf 
llladdesınde kllvanıoi umu 

ll'tiyenın ıı a bul etnıit olduğu 
---. .. i UCA && dil & -

Vestlô.nd ıaıkm göründü 
Graoe, Voodbur) uun aln 

~it vaziyetı gÖ7etlırerek 

d.,.•am etli: 

- Onun hakkında "l7i 

Gı.üntülerrlen liurtarmıık kor 
kuılle btr ıey ,.ö~!~medL 
Şimdi hl\na ~Ö) leyintı. 
\1 f'!atli.nd o akıam ~iyaret 
ktlbu! elnıit mi diniz? Baca -
i•nı dalgan dalsın aaihyan 
\1 oodburyu tlddetle k unıl 
da"dı . 

Veıtllnd cevap vrrdı: 
Hurada bulunan Vo 

Odbury ıntistHna kımıt! 
Grane tlddeth "·arım hır 

devır )aptı ve Voodburvnm 
ke r111andA durdu 

Bu rtivelveri ,.lrn"dı 
l'\ız mı;ı 

t-a Voodburynin yüzü hiç bir 
.;Yecan tfı" etmcdı, f,.kat 

ulca Vefl"l,.t eder göründü 
T 

ld ""' btr avnına :rahip 0 uğutn halde hu rüveh nı 
ll~den &lftc:aktım 

Cran: 
-.. Bu h 

bıl uauıte hiç blroe 
b O'aem , dedi. Yalnız aıze 

unu f!h 
ru P tdrnadıiımıa •o 

Yorum . 

Tebli 
Grane. 

naaerlarltı 
•diyordu 

ha.yır , 

Voodburye sabit 
bakrn"kta dtıYam 

ı ııın >irinci nıfrtnl11nma 
aldı mönfeaih ohu 

Yuknrıde geçen 82 ci 

rntıddede-lu kilçük tabirı , y ıt· 

ıınan küçüldügfı t'l'!bebi ı le 

- O aktıı m diğer zıya 

ret :er kabul ettiniz mi , bay 

Votland? 
Havır , fıtkal . 
Bayan Martin? Her· 

hangı •,ır ı:e me.nd11 ~YJnlze 

uğrarn dı mı? 

Evde huhındutum e~ 

nada h11yır 

13{1 yan Mu tanin mn vi röz 

lerl artık o lutdar '""'mit 

df"~•ldı 
Oraya o~iin flİtnı,.f'llm. 

Grane 
Bunda kmlRcalt bitfeJ 

yok dedi. 8,.n henüz saha· 
soda lgunlao ağl'l ç81ıt"'n 

bir poli11 haf ıye~lvlm 

t;ayan Mıuttnlrı ruukem 
mel baldnlarmı f a:.duiltt 

beğendi~tnı ,r.ör.term~k üze , 

r~ Vıllıaıns' bir oa7.ar far 
' lattı "" kapı~a doğru yürü· 

dü fınl<leıtc in onu takip et · 
ti , dırektör oduını geçUler 

ve koridora çı"tılıtr ArkB 
dao ıı,,Jen Vıllianu ona sor 

du: 
. Mu:ınfff'ri)f!tıniı: kaça 

mıı.t oldu? 

Finkleıt•ın: 1 

- Bakıoı7, o lst•f bır kıı· 

dındır . dedı 

G•1tne: 
· Littf ve tchltkdi ba 

yan Voodbur1 •• lrentlaa 

ve götürmekte olduiu hllgl ği gabi, her ay da OD bet 
1 
1 

ler flrasıodadır lira maaı almaktadırlar 

.Eğit enlr.r nasıl y&tişf r ili yor 
l 

Bugün mcmlekettn muhte-
AVUKAT 

Kasım Sami Paylı 
Sonu Var -· 

na .t:a mcınd1t beınnlınuı ıçın lif mıntakalarında faaliyet 
bu büyük tef<!hb li11dc t fl l hnli 1d~ bulunan eillmen kun 
tüı vt: Z1ra11t Bakanlıkları 1 larının çalıtm6 ları:ları ta 
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- iyi olm.eğa ve 
parçı. dü~ünecek h,.!de 

lunma~s çahımn, de.dl 
par.ağımız çok 

\vukat Pekıui elci venle 
rıoı eline geçlnrk.:n· 

:: : -· Cabult hareket etmek •• • 
: : 1 d .. la~ım, dedi. VeEllindın 
: : 1 çehresini farlu~ttaniı 11,,? 

ı i : Evt-t, llCtnllcıtk bir 
1 : 1 halde 

! ÇEViREN: Kernal Demiray 5 Vilit arne; 
• • Ne var, d di. 
müdürfyetodıuından çıkftrük Bayan Br ntıno gözl~rinl ' Grane ili"~ etU: 
onların vanmo geldiler, g~nç kırpnıalmzın onu dıole. 

kadın eldıvenli elıoi Granın dt. dudakları t&tıhfatkar hu 
kolu üzerıol! koydu y.- ona 
'-'akur Aesilc dedi ki: 

~eıka hırlnln ıeı ne 
okRdar çolı benzıy.,n, eıio 
hakik 'ltta, bu tıııhun k~ndl 
sine l\lt olacafı htttarınıza 
gelmedı mt? 

8Ayan Martin ayaktn du 
ruyordu; bak11luı sert, çeh 
rf'ti tehditkar, onların üzeri· 
ne ilerledi ve Grant> iki 

adım gulledl. 
Hıddetin botduiu bir @es 

lf: heykırdı : 

o ... dtjıniz• du, dum 
iğrenç kıırıl Katibi iken 
Vestl&odı battan çıkarmak 

lslemlttlnız, fak"t bent ter· 
cth eltl •e tlmdt intikam 
almak isti oraunuı, fak at 
bıı böyl~ de••m "tmlpecekl 

küldti ve tıkseri a takmdığı· 

ıf adeai:r sealle söylenrlı: 

dudulalık etme 

SonrA mütecaviz ba ao 
_.ı.Jlar~inc ıHrtını çevııerc.k, ııt 

kıca t-udanuoı kavrıyan gri 

ıpd.; robunun fçlnde, zarafet 
ve kıvraklıkla. uzaklaıtı . 
Voodbury onu takip etti. 

Dııarıda h vn ıiddetlı ldı 
ve kar ayak altında ltauçuk 
bir hah gibi alfu;tıki idi. 
Sarı bir takıt k0r üzerinde 
güç1ükle hareket ederek on 
ların yanından geçti 

Fınkleltefn tltriyerek par 
duüıOnün yakHınt kaldırdı . 

K~nd~mt ivt htHetmt 
yorum 

Grane· 

Dınfe in ı .l. Ancn k üç 

günümüz kaldı ve ben liste 
mizdekilerln nerelerde bu· 
lunduldarmı t ohluk etmekle 
zamanımı ka betrnek lıteml 
yorum: burıu, hemrn Vf'• lnıe 
hiri&i yapnrnh 

Finklesteın: 

- Şüphesiz , dt yt- beye 
canıız tasdik etti 

Benden ne bekliyorsunuz? 

Şu h ldeı 81ach Hawk 
d8 Voodbury ve haya Mar . 
tinin h ktkateo gecevt ora -
da geçirip geçlrmedtklerinf, 

onları görup görmediklertnı 
anlayınız ve flolatonun da 

yanında Peter Brady adla 

bir avukat bulunduiu halde 
kulilbiinde lçmete gidip git 
tnediflnf de tahkik edtnh 

Onu taı111orum Da•• 

Str tıene evvel E•ktıehtr 
,,.e bu ıene de d ijin nıınta

ka kurslnrandan yettıen ~ııt 
menlt!rln muvaffalnyett 16· 
rüldOiünden, hn !e>ne hu 
kurslar arttnılacakt ır . 

vekilidır . 

Bolatonun bulunduju 
nu ıöyledilı yer çürük, fa · 

kat 8redynln cln•J~t ı~ceıl 
onu evine götürdGjünü izah 
ederken yalan ıöv1eyıp ıÖJ 
lemediğinı oirenmek fit•~ · 
ılım . 

Grane, ~fncinlr., hlt tak 
t:iyP- ifart l ettt. 

Ben Vbarton ve bayara 

Martin ile me11ul olacai•m 
Fiokleateln baı•nı otomo· 

bilin kapısından uzath. 
Ya Sperague onu ne 

yapıyorsunuz? 

Hakkınız var. Onunla 
de ılzio me11ıul olmantz ı1ı 
olur. Öğle yemefine dofru 
kabınentze telefon ederim. 

Fınkleatein kapıyı Lııpadt 
•e takıl sarsıldı: Şöfer cam 
levhayı kaydırdı . 

Sizi nere1e göUirece 
ğlm, hay? 

Oeepath Road neredir. 
biliyormuımıus. Lak., f orelf· · 

te mı? 
Lake Forest mt7 Ctt 

hennemio dtbt l Burası otur. 
mildir, kmn ortası! 

Grane: 
Kabil oldutu kadar 

gidiniz, dedı , ıonrı bir in 
ır.ak khalarız 

S0R0Ylt 



SAYFA· "' 

Bulgar Gazeteciliğinin tarihi .. 
(Üçüncu sayfanın devamı) 

ıuında ugraştı~ı önemli me· 
ııelelerden ·bı rı de Bulgar dı 
lı ve Bulgu ı )'azı tarzı me 
St:ıt't\ld r. Bu ıtıbarla r ulgar 
!tü lu U11( o lan h znıetı pt>k 

h Ü)Ü ktiir . 1843 le ncşrettığt 

" umuı11i c:ogra(ya., slvle Bul
gıulA~;ı ken lı valarılannı ta 
nıtmıı ve bu hutıU81a birçok 
malumat vermiştir. Bu eser, 
Slav harfleriyle buılmıthr. 
Fotınof yıllarca çıl<ao mec-

.ı ımuaaJyJe Bulgar mtlletlne 
b sının bir millet için ne 

. kad.ır bilyük bir önemi ha· 
· iz bulunduğu kanaatini ve· 

,ren ..,e buhuıuıta parlak 
liir 9ığır açan Bulg rdır. 

Tanassur eden Çmgenelu: 
': •Gazete"ere göre Vracada 
200 · '230 kadar Müa üman 
Çtngeoe kendi arzulartyle 

·' hırlıfıyaDlığı lla bul elmtıttr. 

Mir ıazeteılnde Goapodin 
Macatof, bunlarıu kendi ar· 
zulariyle hırlıllyanlıiı kabul 
ettiklerine dehl olarak Vra 
ca mttrepolıUerinfn · eauen 
herhangı.:bır ... cebir ve tazyi
ki kabul etmiyecek kadar 
müoe•ver ve baıkalorınao 

dıb ve hıılerlne hürmelkir 
bir adam olduğunu .ıöıter· 
mekte, Bulgar ktlile•l tiarın 
da eıaaeo "zorla hır11tıyan 

laıtarma" keyfiyetioın mev 
cut buluomad.jını ileri ıüre· 
rek hadıae hakkaoda mem 
nunlyetint izhar etmektedir. 

Utro gazeteıi tana19ur eden· 
lerin ruımlerıni vermektedır. 
Mıtrepolit bunlara maden · 
den küçük birerwhaç hedıye 
etmlf, okuyup yazmaıı ol 
anlara da bırer u incil •er 
mittir . Ktltıe , ~dalaletten 

kurtarılan» bu yokıul hırb· 
tiyaolt.ra, halkın maddi yar 
dımlania buluomaaını tem· 
ennl etaıekte bulunmuıtur 

Bulaıar ba11nının ıoo gün 
lerde üz.crmde önemle dur 
duju dıt meıeleler baılıca 

ıkıdır :.._RomaoyildAkl ıon ka 

bıne tebeddülü ile bubu ic · 
ap ettiren ıebepler ve Al-
manya Avuıturya hidı•e 

lerı .. Bu mühim hadıaeler, 

Bulaar baunında gt:nif bir 
• saha itg.al etmekte ve he · 

yecanh aluıler uyırndırmıı 

bulunmaktadır . 

Rom nya işlen: 
"Kambaoa.. gazetesi Go 

ga k4binestnln aukutuuu icap 

ettiren sebeplerı tahhl eder 

ken bundi\ " herhangi bir , 

harici tazyık ve ıleııir ara· 
manan, doğru olamıyacajını .. 
yazmakta ve "Goga kabl 
nesi, gayesiz \'e lüzumsuz 
hareketlerle yalnız Romen 
mtlletinln_.değil, Romanyaya 
dost olanların dR nefret ve 
itlmateızlığım üzerine çek· 
mck yüzünden suhut etti" 
demektedır. Hu gAzeleye gö· 
r~: CogR, ort .k polıhk he 
yotlakı ı ol ünü oyna mı Lir 

dıplornaltJr ve 44 gGnlük 
bir iktidardan sonra Artık 

ebedıyen tar he karı~mıttı r . 

Kral Kerolun eon nutkun 

den lrn heedcn gazc l t>, k?"alın 

maziye a ıt ho.tı lem temas 
derken Gogayı ba,vekilPte 

. J~( tırdı~lni de ken~i bfr hn 
tası ol'lrak goat<rdfğtni ' z 
rnol<t ve tebeddülün P&J İS 
ve Londrada memnuouyet 

uyandırmıt bulunduğunu 

Roma ve Bf!rlınrlt ıı;t' Go · 

ganın alyaaal partilerle Sov· 
yet Ruıya münuebetlerinde 
mülercddıt h areketlerde bu 
luoması hasebiyle yıluldığı 

kanaatinin bealendii ı ni kay 
detmekredir Bu gazeteye 
aöre Romanyadakı ıon te 
beddü ün demolu •j lehıne 
bir. hareket kaydedılnıesı 

ıazırndar . Demokrası, hüku 
nıetın bır dı lMÖrtüğu ıle 

teeuüı edeccktır 

Zora ıazetcıl de tebeddOl 
ıebeplcrınt araıtınrkeD ya 
hudi meılcılnl d~ ton 160· 
lerd~ kaybolduiu ıayi olan 
Sovyet Ruıyanın Bükreı it· 
aüderi hadısuı huebiyle 
Ruıyanın Romanyaya verdi 
ğt ııddetli bir ülUmatomu 
hatırlatmakta ve bu ikl11nln 
de Gogırnm devrilmeılnde 
am ıl olduğunu ileri ıürmek 
t edir. Bu gazelet~ göre. Go
ga saraydan çıkarak veda 
etm~k üzere ıon defa ola· 
rak k~ndıleriyle görOıtüğü 
kab ıne arkadaol arına: 

Beni f,rail ıalebe çal 
dı. Pohtık hayllt sürprizlerle 
ve zilletlerle doludur Kral, 
dıı ve iç polıtı"arnızm icap 
ettfrdığı sebepler dolay11iyle 
baıv~kiletten çekılmeklığlmi 

aöylediğt zaman ben, bu zil· 
leli çok acı olarak duyduın; 

dem16tir 
Yeni ka~ıioenin karakteri · 

ni tnhlıl ~den hu gazete, 

Gogcnm çckllmealyle Ro 
manyeda zahiren normal 
b.r höya doğru gldılt'ceğı 

manuı çıkarılıyorsa da ifın 

iç yüzü beıkarhr Çünkü; 
yeni kral bt>vannameıinden 
Romısnyade tıntıparlmaoter 

bh irade kuru\maktader. 
Hl.\tta kurula ı bu mı ıli te 

merKÜL kabınesi de Romen 
unsurunun faydıunnı htrıeye 
faik tııtmak ıtarınds oldu. 
ğundao Goganm h•ttı hare 

kelini takıp edeceJ.r, y,,lnız 

daha ıuiirlu bir surette dav· 
ram.•cal\tır . Hu, Gogll Ku · 
zıı k bineaillln proğra rmuı 
bır ~urette ıuür ve taktla 

lathık (tmek deotektır An 
cek Gog" Kuza kabıoeaj
nın dıı polıtikaılyle buaün
kü kabinenın dıt poJttıkaıi 

arasında barız bir fark var 
dır Senelerdenberl Roman 
Y"nın dıı polıukasıoı tdar~ 
ctmtf \."e etm kte bulunmuı 
olan Tatareakuoun, Goıa 
kııbinesıoin Berltn Roma 
mihverine olan tereddiitlü 
yakınlRfmaama mukabll Pa 

r11 Londıa mıhverıoe da
ha kati btr tema yül göıte 

receğine füphe yoktur. iıte 
hakiki tebeddül. bundan iba · 
reltır . 

Slovo gazetel'li Gogenan 
çekilmeıint tabii bulmakta 
dır. Çünkü: bütün Romen 
mitJetı aaicılardan ıolcu. 

IRre kadar Goganm aley 
hin fe ldı Bu durum kartı 
tınLa intihapl.arda ekseriyet 
alınmasma imken yoktur. 
Eklletıyct temin etseydi bile 
Go(t1tnın , Ötf'detıbeti hıılkan 
aııetı~ı ve Ronuı.nyenın in 
kit ;f ını mucip v~ mümkün 

lolan hır ıda.reve karıı büı 

b ütiin bnıka bır rt'j m vn 

f"tmıu n" un1'an olıtnta7.dı . 
Coga, dı~ politik adft müs 
t<\kıi bir ha tlı bar~ket takip 
etrl'cı.. ıslıyor Vt!' vepyeni bi,. 
ınkı liı p yapml\k arzusundtt 
bulunuyord u. Falıat, bunun 
ıç n kafı ve sarJb bir ıdeo 
l oj iı.·t- malik değildı. Buna . 
kendia nin aamfmi arkedaı 
lara W"e tı!r ftaıl11 rll moiık 

bulunmaması da inzimam 

Er geme KöyiJ 
ihtiyar Heyetinden: 

2rıeme köyünde ioıa edilen bet 11nıf la okul•n dü~g6 
ve ııva11nın yapılmaaı 1 marttan on marta kadar on aün 
müddetle pazarhkla ihaleye konmuıtur. Talip olaalana 
köyümüz ihtiyar heyetine müracaatları ilan olunur. 

~····················· .... 
: TÜRKDİLI ; • • 
: P -ı rteı.inden ba ka her 
~ ıun çıkar Siyaıal gazete .• !'t • 
: Yılbiı: 800 Kurut : . · ~ • Alta Ayhğ•:400 .. • • • Say111: 3 • • • 
: Günü eeçmıt ıayıl"' 25 : 
• k • • uruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKE.SIR fÜRKD1LI : 
............... ~ ........ .. 
edeu:e Coganıo • muvaffak i 
yebizlıği derhal meydana çı . 

kar. Goganıo iç politikuı 

da polttik ve ekonomik ka · 
rakterleri haiz önemli aar 
ııntılar meydana ıetirdt . 
Büyük devletlerle kllçük 

Ballkesır Cumhuny~t 
Müddeiumumiliüirıden: 

Balakeıtr Aıhye mahke 
meal on llra maaıla .zabıt 
ki.tıphği lnlatlll etllltndea 
memur olmak ıartlarını haiz 
olmakla beraber dakikada 
el tle on iki kelime, maki · 
na ile okuyup yazmak sure· 
tile yirmi dört kelime takrir 
euretrle otuz kelıme yanht 
11z yazabilecek ve makine 
de yazılmıı yazJdao dakıka · 
da sekten kelime okuyabl · 
lecek talipler araıında mü 
tabaka ve münasibi ı~çtl 
mek üzere J 2 Mart 938 Cu 
marteal günü Hat 9 da ev 
rakı milıbltelersle birlikte 

• • 'n T ........ ' . 

Balıkeair Orman 
Başmühendisliğinden: 

J · Balakeılr Villyettnin Kepıüt nalaiye1tne baih Se· 
rçeören köyft ctwarında Kalabek kayın kora devlet • 
manında l numradan 306 oumraya kadar numaralaBIDlf 
449 metre miklp gayri mam6le muadil dikili kayıa ai•
cı yirmi ıün miiddetle açık arttırmaya çıkarılmııtar. 

2 - Arttırma 8 -3 938 ıah ,günü ıaat on beıte Bala· 
keıfr Orman Batmübe.ndiıllği binasında yapılacak tar . 

3 Beher 111etre mikibın muhammen fiatı 210 ku · 
tUf yOzde 7,5 muvakkat teminah 70 Ura 72 kuruıtur . 

4 Şartname ve muka•eleoame por~Jeleri Bahkealr 
•• Suıılırlık orman idarelerinden a6rtUebtltr. 

4 - 1 -- 61 

Muhasebei Hususiye 
Mii.dü rlüğiinden: 

Arazi, bina ve munzam iktisadi buhran ve yol "Terıi · 
lerfnin taluitlerı tamamlle bitmtı olup bu •erıtlerden borç· 
lu olupta müddeti kanuniyelerl zarfında borçlarını 'ferml· 
yenler hakkında haciz kararı alınmıı •e takibata baılan

mıt olduğu lüzumu alan olunur. 
• - 1 - .66 

devletler araaında fark var
dır. Küçük devletlH, bOytık 
lere baiııdır . Bunu unuhna· 
mak lazımdır . 

=;~~=ra:e=:ı:::=u~~="caa=t et=m~'=·- 1 Belediye Riyasetinden: 
Goganınıtuttuiu dıı poll 

til&a da dütmesınde imil ol 
muıtur Mıçecf. u her ne ka
dar P"riı ve Romaya birer 
tebe11üm fırlatmay" nıu•af 
fak ol iu·yıa da hiç kimteyi 
ikna edememft ve Uimflt 
ka2anaman ıtlı· 

Yeni kabtne, bütün Ro 
men po!ttık elltloden ibaret
tir ve bu, Romen millt!hni 
barhğe ve hütiinlüğe sevke 
decek çok RÜzel bir formül · 
dtlr Batındeld patrik ise 

uzun müddet romcn kra 
naıblıi•nde bulunmuı ve hü · 
tOn mılletin wevgiınoı kazenr 
mıı bir zatlar. Kral , ~erı bir 
tntıkal kudretıyle Rom1anya 
yı, ıçine girdığt çıkmaı.dan 

kurtarmak için kati ve ıerı 
bir karar vermittır. Romen 
mılletının . hu kararı büybk 
bır ılımatla knrtılı > acağına 
Te geniı bir nefes Alacağın 
ıüpbe yoktur. 

Utro ııazeteııınde • Ro 
manyadaki ıoo tebedd61 ,. 
bafhiı altında bir makale 
neıreden Go•podin Profesör 
Genof, Romanyanm ıon ıkt 

ay zarfında dünyaya üç AOrp· 
rlz verdiğıni, buolardftn bi 

rıodıımn Tatareakunun inli 
hapları kazanamadağı; ıkın 

cıııoın Goga Kuza kabine 
ıinın te~11üı dtijml ve 
üçOncüıünilo de bu kabtne· 
oto 44 gün urfında ıukut 
eyled it ve yerine patriğin 
rlyaııetınde yen\ bir kab>ne · 

nin kurulmuı bulunduğunu 
yazdıktan •onrll Tatare!llko 

nun intıhaplara kazan11ma 
ma11 ÜZf'rine K rl\ ıın Goga 
gibi lntıhap lilrın ancak yuz· 
de dokuzunu kazanan bır 

zata baıvekaleti vermeılnin 
her tarafta derin bir hayret 

Halık&s.r 1 ıcaıet ıe 
Sanayi OJasmdan: 

8&1ıkeatr vlliyeti merke· 
zınln fzmirler mahallesinde 
(.9) numarala hanede otu 
ran Türkiye Cumhuriyeti ta 
baa11nden olup İzmirler ma · 
halleslnde (68) numaralı 

dükinı ikametgahı ticari it 
llhıız ederek ~29 yılınd&n

berc araba imali tıcar hle 
iıtıgat eltığlol beyan eden 
Hüıeyın oflu Ademin ünva 
nı ticarett bukere (arabft 
i.mılı Hügeyin ağlu /\dem 
Şımıırel) oluak te&çll .-dtl 
dıği ~ıhi bu ün'1auın lınu 
tekli dt= Türkç~ el yıızıaıle 

(A. Ş ı mıtrel) olarak ticaret 
kanununun 42 tnci mftd de · 
ııne gör~ l'ahkeıır Tıcaret 
v~ Sanayi odaamca 956 ııi 

cil !!ayısına kaydt'!dild•ıli ilan 
o lunur 

İlan numarası: 21 8 

d11ine sorulan aualtere cevap 
vermeye mecbur kaldı . Fıl 
hakik& akvam cemiyeti Ro 
manya aleyhinde bıçbır k"
rar ıttıhaz etmit değildi. 

Fakat yahudı meselt-ıint ruz . 
namei müz ıı kerat Hıtuınden 

ıodırm~dı v~ bunu Roman 
yaya karıı bit tehdit olarak 
kullandı . Çok ıeçmeden Go· 
aa. üzertnde yahudtlerıo bü 
yük teılrleri bulunan bey 
nelmtle l kapitalin Homanya· 
J1 fena halde sıktığını htfi 
ıetti. Vaktıyle Tituleıık ı, 

Fraoa~ Ruıya onlRıme1t 
karııaıoda Çe"oslove lc}ava 
takip ediyor ve Sovyct Rus 
yaya yalcan'aııyordu Çünkü; 
'fnuı ... ı1kuya aöre Almanya -
Lehııten yekınlrıımaaı Ro 
manya içıo bir tehlıke~·dı 
Roml'lny.1, otorıtt-r d~vletler 
le ı~omüniltler uaumda vu 
kue gelecek bir çarpıımaya 
aahnc olmak tehlskea nele bu 
lonuyordu. Bunu 1tnlayen 

kr1al v" Tatllre•ku, Tıtulea 
lrnnun Romanyayı nuı l t~h 

lıkeli bir yolA se\· k e: mc>kle 

uyandumıt bulunduğunu ve 
bunun bit hftta oldu~unu: 
parlamento içlh mutlaka bir 
ekseriyet ıaramının kap f!t · 

1 

tiğini ilave etmckt~dir Mıı 
hıurıre gör~ tdarey• Gogava 

vermenın ıkınci bir h "tası 
dn bu lldanıın yehudf dü, 
mllnı oluıu ve dıı polıt ıka 
da tuı11~aiı huııulyt•tidır . 

1 olduğunu nazari ıllbare 11lııt 

rak Tituleskonun ll'viçH!de 

Roın"n v"da hır milvon 
Y"huat vardır Vaktıy ,. Al · 
nınn "" bilf! vahudı mf>!f>le 

ırn>de hırçok mii~kıllnlı kar 
şılı1şn11•ll (,oga . ıl k ırntarda 
vapt ı ~ı iddetlı b~vı:tnatın•n 

maku~ lesırlt•rıni görünce rü 
cet~ mecbur o 'du . 

ı bulunduiu im 7ııım&nda ken 
dıain ı -. azışt:den affctttl~r 

ı\nteneı;ku, her ıJd kuvv r.I ın 
1'rn11ım!a bulunan Roımu> ,ıt 

yı nıult"dtl lıır teva7.ünlt*' ad
Me h11~1Bm ştı Hu zat, Al 
m~m 11 ih· çarp11malıs ı:ın 

Kfiçük Anıanl durumuııu t 1lo 

Bahkeılr Garup merkezinde ilçG 'fe tartılann miraca 
at 11raaiyl~ muayene ılinlerint ıCSıterlr çlzelıeclır. 

Numarad8n Numaraya kadar Muavene ılnl 
l den 40 15 3·938 Sah 

41 ., 80 16 3 938 Ç•utamba 
81 .. 120 17 E 938 Perı~mbe 

121 ,. 160 t8·3-938 Cuma 
161 200 t 9·3.938 Cumarteıi 
201 . ,, 240 21 3 9.)8 Pu.arteu 
241 280 .!2 3 938 Salı 
28 l 3ZO 23 3-938 Çarıamba 
32 : 3fıO 24-3-938 Pertembe 
361 ,, -ıO(l 25 3 938 Ctıma 
401 
44 1 

481 
521 
561 

440 
480 
520 
560 
600 

'26 :{ ~38 Cumuteıl 
ıs 3 938 Pazaıtnı 
29 3 938 Sah 
30 3 ~138 Çarıembn 
31 ·J 938 Perıemlı~ 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahtyl'!ti me\.·kii Cıntıi Hududu 
Kep~üt Çıutıda Dük'·an S ğı e\lve'ce müezz n İbr,.hu' 

ı kıan elyevm 1-f"cı Abdulh.1t.ki, 

solu Hacı AbduH'akt tlcen Bo~ · 
tan oğlu Mehmet. ıırL<f.,. Ah· 

du lbakt, önü ol. 

Evırıfı yukarıd& yftztlı dük kin K epaüdün Camiahk ma · 
hallestoden lbrahtmın temellükünde lk~n mart 99 tarihinde 
oğlu Muıtataya kativen temlık etmlf ve tapuıu da bulun
duğu halde t&pu dair~sinde ve umum müdiirlükte de kay . 

dına tc1adüf edıle1nerııi~ olduiundan bu 'erin mülklyetı 
hakkında 10~3· J 938 tınihine müıadif perıembe g6nü ma -
hslİlne tahkik memuru gönderileceğinden bu y('r hakkın 
da bir hıtk ıddia1ında bulunanlar vana ilin 1ünündet1 
evvel Tapu Sicil Muh11fızlafına , veyahut ıününd~ mah1tili 
ne gelecek m e mura miiracaatlıuı ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vlliyt'!ti Mevkiı C in!f Hududu 
Reh&ıe•&• Yfl$ip1nır T""'" Ooğu Harh otlu lhtit tarluı. 

batı ,.oı. poyn~ Kütahyalı 

Mehmet Çavuı otlu lamail 
tarlaın, kıbleıl Semerci Emin 
ve kısmen Mehmet kuu Hav 
rlye ve rnüıterekleıl tarla11 . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlamn ıahi 
bt Çıvfcl •Muıtafanın iken 320 den önce bu yeri haricen 
Çıvıı:t kızı Hafıı.eyc entmı\I ve 'lıııfrz.c de 27 sene evv~I · ı 

ne huıcen Çıvtci oğlu Ahm~de utıp o tar1ht~nberl aenet · 
11:1: "~ nfzeııız taurruf etmekte ı en Seferberhk lçmde öUi 
mtle 1 arm Zehra ve t ,•lnıları Alı ve Haııan ve Emlneyr: 
kaldığmdan bahisle u-.mlarrna teılç ıl P.dtlrneJi tıtenildJğan 
den t~hkıkl\t yı. p .rı k ıçln tO 3 9~8 günü m;ı.hBlltne me 
mur go derilecekt•r u yer hnkt, ı nd11 bunla rdau bafkll 
bir hak ırJ Hıu oda bu1unauhn var " bu gunlt<::- ıçinde ya.sı 

ile t..ıpu aic 1 muhahzlığın ı veyahut ıralıolhıe gelecrk me 
mura müracaotları lüzur.•u 1lan olunur. 

Fakat vnhudllc-r artık ak 
v., m ccmlyetı n"zdlnde şı 

kftyetlere bııılamıı bu 1unu 
'Yordu Miçı ııku orada lcen 

\ iyey~ '-'e bati" M t>ceı istn n · ======-==============::;.::;:::;:::;:=::;;:-;;; 
.:h h bı ve B~şrnuharrırı: Bıdıkesır Mehuıu H . KARAN 

le olaımaya Ye Frc.osöy 
bit a:ı daha sokul{')a Vll mu Çık" ~~~-<!_!_De~~,eJ<tör il: f l! ~}.J'.!,L'.A!_: 
vaffak ı0lmuıtn Bahkeıir 

.. 


