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19 NiSAN SALI 1938 

Hariciye Vekilimiz An
kara ya Döndü .. 

- -
Doktor Arıs. Adliye Vekili, Hariciye Yı~ileti Vıkih 
$übu SırıGoğlu va diğer zevat ıaraf mdan istit~al edildi, 

Ankara. 18 (Huıusi} -
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
ROıtü Araı, beraberindeki 
ıevatla ba ıabah Toroı elu
preılle avdet etmlttlr 

B. Tevfik RltUl Araı lı
taıyonda Adliye Vektlt ve 
Hariciye Vekllett Vekili 8. 
Şoıntı Saraçollu ile, Hart · 
clye Velrlletloe menıup bir 
çok zevat tarafından kar 
tdanmııtlr. 

Ankara, 17 (A.A) - Ha. 
rfclye Vekilimiz 8. -Tevfik 
ROıtO Araı dGn Beyruta 
nıuva1allt etmlı ve bu sa· 
beb Halepten geçmtttlr. 

1 . Te•fik Rnıtü Araı 
Beyrutta, Halepte meraılmle, 
Trablueta ve yolda coıkun 
tezahOratla kartılaımııttr. 

Franaız Alı Komlıerl Bey 

8. T K ARAS 
rutta Hariciye Vekllımtz ıe· 
reflne bir öğle yemeil 
vermııttr. 

İngiliz - ltalyan Anlaş
ması 1 m z a 1 a n d ı .. 
İllliltlı · itıırı namda 1lr11lıkll tııh~ütlari i~tiıı 
ıdın ınlı11111 Lındrı ıı Romıdı ıüııil karıllındı. 
Roma, 17 (A.A.) - in· 

ııltz ltalyan anlaıma11 don 
Romada lmzalanmııtır. 

Anlaımaya nazaran ıkı 
taraf Akdenlzde, Kızıldenlzde, 
Aden Körfezinde, M111rda, 
Sudanda, Şarki halyan Af
rlkaaında, loıılız Somaltıınde, 
~enyada, Utandakl kuv•et 
lerı hakkında muayyen za· 
blanlarda malOmat teati ede · 
celdertlir . 

ltalya Suudi Arabiıtanın 
•e Yemenin ıark ve ceou 
bunda bulunan topraklarda. 
Aden mıotakuında ılyui 
bır nilfuz araıhrmıyacak in · 
tllterede bu mmtakadan Su · 
Udı, Arablıtanın veya Yeme 
ilin lıttklll ve tamamlyetle 
tbıe dokunmayacaktır . iki 
taraf birbirinin menfaatleri · 
tae ve iyi mGnaaebetlerlne 
~rar •erecek netrlyatta ve 
llropafandada buluomıyacak 
•e ltal,a Ta1na 1616 mm 
te.lcaıında lnılllz menfaatle· 
ll1a1 teylt edecek ıar1'i 
le t • 1 J a n Af rlkaıında · 

1 Yerlileri pohı hizmetin 
~il ıayrl a1keri hizmetlere 
d •cbur etmlyecek, ltbya
l •lct kuvvetlerini azaltacak, 

0 11dra deniz aııra mukavele · 

~~· •ıttrak edecek lıpanyada 
b Jabancı 16nüllülerln nlıbt 
1c
1
' tarzda ıerl alınma11 hak 

11•1ıdakı lnıılız formQlünü 
1 •bQt edecek, lıpanyada , Ba
lee., e.dalarında deniz aıırı 
t:ll•bYol topraklarında, faa 
lb lçbır mOlkl ve ılyaıi 
bı:"••t ıGtmlyecek m6mtaz 
~ 

1
••zlyet araıtarmıyacak, 

l •a ••da mtıaatlah kuvvet-
••1 bulundurmayacaktır. 

1 °ılltere de bu tenıloatı 
•1ıet ittihaz ederek lıpan · 

)ol 
-..ı ble"IHlnln halli için bu 

•t11aanın merlyete ıtrme· 

ıt lçln ıart koıacak ve milletler 
cemiyetinin 6n0milzdekl top-
lanta11nda ltalyamn, Habet
htanm üzerindeki hukuk 
bükümranlılnln taoınmaaı 
me1eleılnde aza devletlerin 
vaziyetlerinin tahakkuk et 
meıl için teıebbüıte bulunu· 
lacaiını beyan edllmektedlr. 

Roma, 18 (Radzo) lo 
1ıiltere İtalyan anlatma11, 
dün ölleden ıonra ıaat 

18,30 da Sıı sarayının bü 
yük salonunda halya Hart · 
ciye Nazm Kont, Çıano ile 
lngilterenln Roma sefiri Lo 
rd Pert tarafmdan merulm 
le lmzalanmııhr. 

lmza meraılmlnde, İtalya 
K6ltür bakanı Dioo Alf lyeri 
ile Hariciye nazaretl müıte· 
ıarı BaaUyanlnl ve daha ba 
zi ılyasi memurlarla loıtl · 
tere Hariciye na:a:areU ıly&1I 
itler dırektörü Morlı Jogram, 
Roma ıef aretl birinci müı
teıarı Str Şarl ve ıef aret 
batkitibi Mak Rtyo hazlf 
bulunmuılard1r. 

Anlaımadan evvel halya 
hariciye nazm Kont Clano 
ile lnglliz ıef iri Lord Pert 
tarafından ıeklz maddelik 
bir protokol tmzalanmıt ve 
ondan ıonra ıalona alınan 
Mıamn Roma ıef hl Muıta -
fa Elıadıkın tıthaklle üç 
devlet araıında doıtluk ve 
iyi komtuluk muahedesi im
za edılmlt. üç nota teati 

olunmuıtur. 
lmza meraalmlni mlitea 

kip bazaron S tgl ıarayını 

terk etmııler ve ıaraydan 
çıkarken btolerce halk ta· 
rafından hararetli ıuıette 

alkıılanmıılardar 
halya Hariciye Nazarı 

(Sonu dördOncü ıayfada) 

Hariciye Vekilimiz 8. Tevfik Rüştü 
Aras Mıs1r Seyahatından dün 

Ankaraya döndü 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKlNCl YlL SAYI: 3833 

Kamutay 'Roman yada Gizli Bir T eş
Goaıro• resi11l~rina ~iı kı· kı·JaA t Mey·da Ç kt 

rarlan tısdık attı. na ı ı. 
Ankara, 18 (A.A.) - Bü

yiik Millet Mecltıl bugün 
bazı maddelerin ıümrük 

reılmlerf hakkında hükô 
metce ittihaz olunan karar. 
ların tasdikine alt kanun 
laylha1ını mllzakere ve ka· 

Demir muhaf iZ taııkkullerinden 200 kişi tevkif edildi. Oınimırkadı dı ·hir Mııi 
tompf o hareketi göf ülduğü va ~azı tavkiflar yapılacağı bildiriliyır. 

bul etmlıttr. 
Kamutay çarıamba ıGnO 

toplanacak tar. 

Fransız 
Bııııkili ve hariciye ıı· 
z1rı Londrıya dıvıt edildi. 

nutuk ıaylemekte olan ad. 
liye nazarı Stelnchenln in· 

rlne, Şlezvlglt nazı tabrlklt
çılarından Veeterıard, kuru 

aılu iki el atet etmlf, &JDI 

zamanda parl•mento aale· 
nana nuyonal ıoıyallıt be· 
yannamelerl ahlanıtır. O 
zaman yakalanan Veater· 
gard ,elecek aeferlnde lttn 
ciddt olacafını ı&ylemlttl 

'Yapılan tabkllcat bu bl 
Londra, 17 (A.A) - in 

glltere, Fransa Baıvektlı B. 
Daladlye ile Hariciye Nazı· 
nnı reımen Londraya da •et 

Romanyamn Mtrkezl: Bükrtşltn Jılr Görıirıuş dlıenln deYleUn emniyeti 

Bilkreı, 18 (A A. ) - Ro liyetlt miktarda ıtlih, cephane aleyhinde bazırlanmıı bir 

etmiıtlr . Franıız 

bu ay ıonunda 

gideceklerdir. 

Nazırları 

Londraya 

manya da demir muhafız te 

ıekküllerlnln ıeflerlndeo 200 

kiti tevkif edllmlttlr. Birçok 

araıtırmalar neticesinde kül· 

ver ısa1e l f!r ele geçlrlJmııtır . 

Kopenhag, 18 - 13 Nı-

ıanda par1imentonun tatil · 

den evvelki ıon celıeıinde 

komplo ile allkadar bulun 

duiunu meydana çıkarmlf 

tır. 

Dört kiti te•klf edilmlt 
tir. Bunlar ara11nda Danı -

1 

Praf, 17 lA A) Çe j 
koılo•akya Relılcumhuru i 
parllmentoda •öylediit bir 
nutukta ıunları ıiylemlttlr: 

Yani kabine dan bıbsıdın f rınsız uızetelari Oıla~iyınin 
muvıftıkiyıtini ılkıılıııktadnlır. 

marka nazı partllfnln ltderf 
Frıç Klavozenln kltıbl Bak 

Petersen ile umumi harpte 
Almanlarla btrhkte harp et· 

mit otan Danimarkalı Al
manlardan Peter Peteraea 

de vardır. Bu 10nuncuıu 

uzun u-ıadıya lıtic•ap edil 

mlf, fakat hiçbir ıey btl
medlllnl ıöylemlftir . E•lnde 

yapılan taharrlyat tla neU· 
ce vermemlıtır-

.. Sulhun muhafaza11 için 
elimizden ıelenl yapacaflz. 
Komtularımızla devamlı bir 
anlatmaya mani olacak en · 
gel yoktur. Alman teminatı 

çerçeveıl içinde Almanya 
ile de bir anlaıma elde ede· 
bilecek beynelmilel mOna· 
ıebetlerde ve iç vazlyetlml · 
zi dellttlrecek hiçbir hldı 
ıe olmıyacakhr. 

··~ 1 ~--

Göçmen 
işleri 

lıkln ıenel dlrekt6rQ B. 
Cevdet Ataıaiun lıtanbulda, 
Balkan Antanta ekonomik 
konseyinin toplanhlarandan 
lıtlfade ederek bu memle · 
ketlerle aramızdaki ıöçmen 
nakllyah itleri (berinde de 
tema1larda bulunmuıtur . Bu 
ıene Romanya ve Bulıarlı

taadan memleketimize ıöç · 
men nakliyatı haziranda bat· 
hyacakhr. Bunun için may11 
baııoda nakliyat, itleriyle 
ueratacak memurlar Roman· 
ya ve Bulıarlıtana ılderek 
hazarlıklara ve buyıl ana
vatana ıelecek olan ıöç· 
meolerl ıevk lıtaıyonlarında 

(Sonu ikinci ıayfada) 

Parlı ıazetelerl Daladtye 
kablneıl hakkında tehirler
de bulunarak bu kabinenin 
üzerine aldıi• meıullyetlerle, 
kartılaıma11 muhtemel olan 
ıGçltıkleri tahlile devam et · 
mektedırler. 

Fııaro ga:ıeteal yazıyor: 

"Dıaiadiye hükümeti mu
azzam bir kredi ile ite bat· 
hyor. Bunun manl11, ıörece 

gl muazzam bir iti ve der
uhte etllil muazzam mea · 

ultyetlerl me•cud olduiudur. 
Kabine vazife1lnin ehemmi· 
yetini müdrik olur ve acil mil 
li kalkınma eeerlne baılana, 
iyi niyet ıabtbl bütfin f ran· 
ıızlar kendlılne y.rdım ed -

eceklerdlr.,, 

Jurnaldan: 
.. Gerçi hükumet, yolu üz-

erinde zorluklara ruthya 
caktır. Fakat baıvekll en 
büyük zorluiu halletmek ıu 
retlle baıladıiı iti neticelen· 
dlrecek kabiliyette olduiunu 
ıöatermfttir . Buna lntlzaran, 
bütin memlekette haııl olan 
ruhi tesir en iyi bir reakıt 
yon tevlit etmlttır ... 

Pötl Jurnalde Barn Grey 
diyor kt: 

"Milletimizin faziletlerini 

1 Hava Tehlikesi Ve 
Korunma Çareleri .. 

Halk, memur, öğretmen, taltbt htrktı için faydalı 
olan ve vlldyıtçe de bı1tün ltşkildla tamim edilen 
hava Lelıliktılndtn korunma çarelerini anlatan bu ya· 
:ıları bugündtn illbarın TORKDILlndt bulacaksınız. 

Te vururunu oktamak ıure 
tiyle memleketi kurtarmak .. 
itte B. Daladlye öntıntızdekt 
barllrüllde •azlfe budur. Bu 
bOyOk vazifeyi baıarablle · 

cek kabiliyeti aöıterdlllnlz 
takdtrde, ıuraııoı bıltnız ki, 
herkesten çok ben ıevlnece· 
tım ,, 

Popöler gazetesinde Btdu 

Diier bazı Danimarkalı 

nuyonal ıotyallatler ve btl-

ba11a bcıkumet aleyhtacle 
tehditler aa yurmuı olan kont 

Knut hakkında da takibat· 
ta bulunulaeaktır. 

1 G l . · . "Mecltıln mtlli proje hak enç erfmlZfft 
yazıyor: 

kıodakl paalf kararı ve hli · - · J L • 
kümet beyannameıı hakkın- I lstanbulcıa1eı 
da hemen hem~n lttıf akla 'r l b V. J 
verdiği kararın ıebeplerı ay· 1 I G e e I Ur U 
nadır . Pratik bakımdan her- lıtanbul, (lluıuıl) - Bu 
kea bülc<kmetlo icraatını bek· rada tahıilde bulunan genç· 

it yor. ftnanı bakım andan, 
1 

lerlmlzlo ( Rahkeılr talebe 
kendisine acil lhUyaçlnrı te· Kurumu) adı ıle bir Kurum 
mln edecek va1ıta verllmtı 1 kurmuı olduklarını yazmıı · 
tir. fakat lıtıkbal ıene de k 
mahfuzdur Mali ve ekono · f 
mlk meıele . duruyor. Haki 1 

ki müzakere henü:ı yapıl · 
mıamıthr. ,. .............. 
Mısır - ltalya ... 
Arasmdı bir anlaşma 
Londra, l 7 (A A .) - İtal

ya ile Mı11r arasında iyi 
doıtluk mukavelesi imza 
edllmııttr. 

---~&.---

Kudüste ve Hay
f ada 52 kiıiöl-1 

daralda 1 

Londra, 18 (A.A.) - Don 
Kudüıte ve llayfada kanlı hl· 
dlıeler olmuf, bombalar pat 
lamıı. 52 ldtl 61mOt. 8 kiti 
yaralanmııtar 

tı . 

Kurum, gayeıl üzerinde 
iyi ç•hımalarda bulunmak
tadır. 

Gençler Cataloilunda bir 
bina klralamıtlar, evi tefrit 

ederek burayı hem Kurum 

merlcezi bf"m de Bahkeılr 

Talebe Yurdu olarak birkaç 

ıün önce açmıılardar. Nıba· 

rl olarak yOkıelc tabıtle 
devam eden botan Balılı:e-

ıtrll gençlerin Yurtta yat· 
maları temin edllmltttr. Ge 

lecek den ıeneılnde burada 
yemek <!e verilecektir. Yar· 

dun te~lz bir yatakhaneli 
ve mutalea ıaloau •ardır. 

B•r talebenin dıııarıda ya
lınız baıına ıeçlnmek için har· 
cıyacaiı paranın a11ftle yur
dumuzda intizam dablllade 

pçlerlmlzln latlrabatl t .. ta 
edtlmektecllr. 
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• ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı •ı s~rb~ıt Sütun: 

HA \ 7 A TEHLİKESİ Bir aporcunun 
---· ----········===== öliJmiiniJn 

yıldönümü 

•t=~=> E==H=i =R==H=A=B=E=R=L=E=R==i ·r 
VE KORUNMA ÇARELERi ~ ~ 

- 1- Türkiye Başpehlivanının Gazetemize Mektubu: 

Bugünden İtibaren Kari/erimize Hava Teh
likesine Karşı Korunn1a Tedbirlerine flit 
Yazılar Veriyoruz. Öğütler Dikkatle Oku
nursa Bu Tehlikeden Korunma Çarelerini 

19 Nlıan 931, Balıkeılr 

ıporcu gençllıii için hazin 
bir ıün .. 

Bundan bir ıene evvel bu· 
gün, kıymetli bir ıporcu ar 
kadaıımızı kara toprağa bı· 
raktığımızın acı bir yıldö· 
nüm6d6r. 

Tekirdağlı Hüseyin le Bandırmah 
Kara Ali Şehrimizde Güreşecekler 

Herkes İyice Ve Kolayca KavrıyacakfJr. 

Hava tehlikesi zuhuıun~a 
halk] ne yapmıhdu 
- ikaz düdOIO -

Hava tehllkealne karıı 
koymak için ıereklt olan 
tedbtrler alınmııtır. 

Halkın da kendlılnl koru· 
maaı lazımdır. Hava tehll
keıl baılamak üzere olduiu 
nu halka haber vermek için 
dütman ta1arelerlnln ıehlr 
üzerine doiru gelmekte ol 
duğu haber alınır alıamaz 

acı acı, 11k 11k, k11a k11a 
canavar dadGiü öttlrülecek, 
çanlar çalınacaktır Bunun 
adına (İkaz dGdüll) derler. 
( Tayare ıellyer. Kendinizi 
korumale bazırla•ınız) de · 
mektlr. Düdük çalması lkl 
dakika ıürer. Du1anlar duy· 
mıyanlara haber vermeli, 
bütün memleket halkı itini 
ıücQoü b1rakıp korunma ha. 
sırlakları yapmala baılama· 
lıdır. 

aralarında yanacak eıya 
•arsa hemen kaldmlmalı, 
bol miktarda kum hazırla· 

malı, klrek, ıu bulundur
malıdır. Bir evin üıtüne 

yanıın bombası diiıene he
men bombanın iizerlne kum 
dökmeli. su:atmııa ıelmez, 
bomba daha fazla teılr yap
maia baılar, parçalanır, et
rafa ııçrar. . Bomba kendi 
kendine yanıp~ bittikten ıon· 

Korunma hazırlıiı yapar· 
ken hrç telit etmemelidir, 
İytce blllnmelldlr ki tehlike 
zama•larında tellı •e beye· 
cıtna kapılmak cok fenadır. 
tayare hücumundan daha 
fa-zla zararhdır. B6yle za .. 
alanlarda çok ıakln ve ıo· 

ğuk kanla olmak en birinci 
ıarttır . 

ikaz düdüiü çalmaia bı t' 
layınca halk dOkkinlarmı 

kapar, daireler, mahkemeler 
tatil edilir. Sinemalar. fab· 
rlkalar, bankalar, mek
tepler tatil olunur. Herkes 
evine gider. Sokaklarda, va
zife görecek memurlardan 
baıka klmıe kalmaz. Ara
balar, hayvanlar, ahırlara 

çekilir. Otomobiller, otobüı
ler, kamyonlar ıarajlara alı · 
nır . 

-Evterda ıımacak tedbirlar-
Her evde aile relıl olan 

zat o evin ( Hava müdafaa 
komutanıdır) kendi yuva11nı, 
çolufunu, çocuğunu ha•• 
tehlikeılnden korumak için 
tU tedbirleri almakla mükel· 
leftir: 

1 - Tahrlp bombalarına 
karıı koruma: 

Tahrip bombaları raıtıe· 
le her yere atı,maz; en 
mühim askeri binalara, klSp· 

rülere, mühimmat d,epolarına, 
fabrikalara, lıtaayonlara, 

elektrik müeueıatına atıhr . 
Bunların yakınlarında bulu
nan evleri de yıkar . En iyi 
çare, böyle ehemmiyetli hl · 
naların yakınlarında ev yap· 
mamak ve oturmamaktır. 

Eğer mutlaka oturmak mec
buriyetinde lıeniz enkaz al · 
tında kalmamak için ikaz 
düdüiünü lfltlnce alle reisi 
hiç telaı etmeden çoluiunu, 
çocuiunu alıp daha emnl · 
yetil bir yere çektlmeltdlr 
· 2 Yangan bombaıı: 

Beton evlerin çatılarını 

deler, çatı araıında yangın 

çıkarır. Beton evlerin çatı 

ra eler yanıın çıkmıt lıe 
ancak o vakU ıu tle ı6n

dürmeğe 9alı11lmalıdır. 
Y anıın bombaları ahtap 

evlerin her yerini delip ıe· 

çeblllr, her tarafta yanıın 
çıkarır. Bunun için bol kum 
dikerek bombaları ıöndür· 
meie çalıımaktan baıka ~a . 
re yoktur. Tehlike artarsa 
e•den çıkıp daha emniyetli 
bir yere ıttmek llzımdır. 

Belediye Uf alyeal 1angınlara 
ıöndürür . 

3 - Zehlrll ıaslara karıı 
korunma: 

Diiıman tayarelerlnden 
zehirli ıaz ahlma•ına karıı 
en lyl çare, e"Yln bodrum 
katında evvelce haımlanmıı 
olan (Gazdan korunma oda· 

ıına ) ııfıomakhr. Sılınma 
oda11aın tavanı, dıYarları de
ltkılz, ıaflam olmalıdır. Yalı 

naz ha Ya ıeçecek yerin keçeli 
küçQk bir pencere olması 

kafidir . Kapı çok iyi kapa· 
nabllmeU, kenarlarına 11lak 
keçe mıhlanmalı, içeriye 
hiç bir dehkten hava ılrml· 
yecek ıurette ıımııkı kapalı 
olmaladır Yalnız bir lnıan 
için dört, bet ıaat kapalı 

kalmak Qzere d6rt metre 
mtklbı yer ister ki, ııtınağı 
ona ıöre hesaplamalıdır. 

Evin aile relıi ikaz llüdü 
iü çalındığı zaman 11aınma 
odaıının noksanlarını tamam-
layıp yiyeceği, lçecetı, defi 
hacet ıerefl ile beraber bü · 
tOn ev halkını buraya aak-
lanmaia hazırlamalı, kireç 
kaymajı almalı da unutma-
malıdır. 

- Alarm düdülO -
Dütm•n tayarelerl baıka 

taraflara ııder, ya hud ıehrln 
üzerine gelir. 

Şehrin üzerine ıeliyor ise 
bu ıefer gene düdükler, 
çanlar daha acı olarak çal· 
mağa baılar. Buna (Alarm) 
düdüğQ derler ki, tehlike ba-
ıımızın üzerine ıelmlt de· 
mektir . 

Karakollardan polııler dtl · 
dük çalar, mahalle bekçileri 
dQdük öttürürler. Davullar, 
tenekeler çalanmafa bıılar, 

ıokaklarda otomobiller acı 

acı korna çalarak koıarlar . 
Halkevlnden hoparlörlerle 
(Alarm . Alarm) dl1e batı

rırlar. 

Bu en ıon emirdir. Dııa
rıda bir klmıe kalmaz, her
keı blr 11iınafa saklanır . 

Evlerde bodrum katındaki 

korunma odasına kaçmalı· 
dır. 

- SONU VAR -

T aavlrl lmk&nıız ıGzel bir 
bahar ıabahının alaca ka · 
ranlıiında, hatırlara ıelmı · 
yen ve kalblerla dalma on
dan uzaklaımak lıtedlil 
"Ôlüm,, ıeılerl, bir anda 
ıehlr ufkunu kaplamııtı. 

- Münlp ölmüt .. 

Baharın canlandırdığı ta· 
biat ile, Münlp de ıtf a bula· 
caktı . Heyhat. . Ne yazık 

ki; yaıamağa çok miiıalt, 

aılan ıtbl bir vücut, lnıaf
ıız ve menhuı bir hastalı· 

fın elinden kendlılal kurta · 
ramadı •e atha1et tatlı bir 

baharın ıabah ıerlnllilnde 
ODU alıp ıötürdü .. 

Uzun bir yıl ıeçttil bal · 
de, onu kalblerlmlzln en 

hCicra k6telerlncle saklıye· 
ruz. Temiz hltıralarını, ıpor· 
cu arkadaıları takdirle yad· 

eyliyorlar.. Sporu kendi
ne ıtar addeden Milnlp, tda · 

ali yolunda pek genç yaıt• 
hayata ıöı.lerint kapamııtır. 

Bu aziz ruhlu arkadaıı 
ıade hatırlamakla iktifa et· 
mlyeltm .. 

H•r ••ne bug6n hitırala

rınıa canlandırılması ve ru· 
hunun ıadolmaaı için ihUfal 

yapmah11z. 

Münir yenal 

--• •• F C;>+-

Bar ip bir mıhkumiyıt kırın 
Amerikanın Detrolt tehrın· 

deki ıençllk mahkemesi, iki 
ıenç kızı, bet sene müddet-

le erkek ahbaplarlyle konur 
maktan menetmlttlr Bun· 

dan baıka, bu iki kıza gece 
saat ondan ıoora ıokaja çık
mak da yaıak edtlmlıtlr. 

Bu cezaya çarpılan iki kız, 
Ford fabrikalarında çalııı-

yorlarmıı . Aldıkları ıünde · 
llk yaıamalarına kif ı gell

yormuı amma , doıtlarmı, 

hatırı sayılır hediyeler ıatın 

almaia yelmlyormut· Nıha · 

1
yet bir hal çaresi bulmuılar.: 

lkl arkadaı, bonmarıelerel 

giderek, doıtlarına yarıya 

cak ıeylerl aıırmıtlar.rı;:-;.--

Haklm, kızların Y•I ve ge· 
nçliklerlol ıöıönünde tuta 

rak, haplı cezaıından vaz 
ıeçlmt •e sadece kendilerine 

erkek arkadatlarly__!!_gezfp 

tozmayı ve geceleri ıokafa 
çıkma11 yasak etmlttlr. 

Ancak, Detroltln hürrlye · 
tt ıeven avukatlarından biri, 

hükmü, vatandaıa hayat, 
hürriyet ve hareket ıerbeı 

ttılnl garanti eden Amerika· 
nan anayaıaaına aykırı bul -

arak adliye bakanlığına 1ı

kl1et etmlı. Adliye bakanı 

da bu avukat gibi dütün · 
düiü için, bu kararın defit 

tlrllmeıl için teıebbüıte bu · 
lunmuıtur. 

Gönderdiği Bir Mektupta Bu iddialı GiJref için 
Bu Ayın 20 ainde Şehrimize GeleceğiniBildiriyor 

Şehrimizde ldmanblrllil 
tarafından 23 Nlıaada yapıl
mak Ozere bir güreı hazır 
ladıiını •e bu ıüreıe 
Tiirklye Batpeblıvanı Te· 

,. 

llıi Faydalı 
Eserin ihalesi 
Yapıldı. 

E•kt Palamut hanı harıı-
11nda lıtlmlik edtleo evle 
btr tlGkklnın bulunduğu ye
re "Ylll7et umumi büteeılne 
konan tahılıatla bir kCitüp-
hane yaptırılacajını 7azmıı 
tık. Daimi Encümen dün 
bu kQtlphanenln tnıaaını tlç 
bin liraya; Edremltte tle 
yeniden 7apılacak ılkokulua 
da 26,900 liraya ihalelerini 
kararlaıtırmıttır. 

Her lkt bina önümllzdekl 
teırlnevvel ayı içinde bltmlt 
olacaktır. 

Acı~h bir ölüm 
Temyiz mahkemesi mld 

delumuml muavini ıençlerl 
mlzden B. Eaat Adıl Mnı · 
tecaplı oilunun bir m6ddet· 
tenberl hasta bulunan iki 
yaılarında Çtfdem adında · 

ki kızmm Edremltte öldü
ğünü tee11ürle haber aldık . 

Anne ve babasının acıla · 
rını paylatır, kendilerine bat 
aailılı dileriz. 

Gınç bir öğretmenin ölümü 

B. REŞAT 
Necatlbey ölretmen okulu 

it ölretmenl 8. Reıadın lı 
tanbulda öldüğün6 tee11ürle 
haber aldık -

Evveliıl ıene .Gazl Terbiye 
Eoıtltüıünün resim · it k11 
mandan mezun olan B. Re 
tat tehrlmtz öiretmen oku 
luna tayin edllmit, bir ıene 

vazife gördükten ıonra aı · 
kerllk vazlfeılni yapmak 
üzere lıtanbula gitmlttl . NI· 
ha yet l 5 . 20 gün ıonra 

yedek ıubay olarak ıeref il 
vazifesine dönecek olan za· 
vallı genç ini olarak tutul
duğu hastalıktan kurtulama
mıı, hayata g6zlerlnl kapa· 
mı ıtır. 

Reıat, temiz kalbi ile ar · 
kadaılarıoa ve talebeılne 
kendlılnl çok aevdlrmlıtı . 

Ôlüm haberi kendlılnl tanı · 
yanları araıında derin bir te 
e11ür uyandırmııtır. 

klrdaih Hüıeyln ve Bandır. 
malı Kara Alinin de tıttra· 
ktle iddialı ıüreıler yapıla· 

caiını yazmııtık. 

Epeyce zaman evvel bir 

Şehir Tiyatro
su Sanatkar

ları Gitti •. 
Geçen ıüo ıehrlmlze ge. 

len lıtanbul Şehir Ttyatroıu 
artıılerl üç temıll verdikten 
ıonra Eclremlde hareket et
mlılerdlr . 

Heyet orada ve Ayvalıkta· 
da temılller Yerdlkten ıonra 
Berıama yolu ile İzmlre 
ıeçecektlr. ' 

Sanatklrların temılllerl 

tehrlmlzde büy6k bir allka 
ile karıılanmııtır . 

•cı 1 ..... 

AbdiJlhalı Ha
mit için ihtilal 

Halkevlnde önümüzdeki 
perıembe ıOnü bOyük Tark 
Şitrt Abdiilhak Hlmlt için 
blr ihtifal yapılacak, hayatı 

ve eserleri hakkında kon· 
fer anı verilecektir. 

Bölge bisi~let yanılan 
Pazar ıünü bölıe bi

ııklet yarııları 75 kilomet
re dahilinde yapıldı. Birin· 
el Sabri ( Güç ) , ikinci 
Süleyman (Birlik) , üç(iocn 
Mehmet ( Birlik ) ıelmlt · 
lerdlr. 

~arap mmtıkalan geniı-
lıtileca~. 

Gümrük ve inhisarlar Bak
anlıjı, bira ve tarap aatıı 
mıntakalarının ıenttletıl meıl 
için yeni tedbirler almak 
Qzeredır. 1929 Yılında kabul 
edilen açık içki ıatıı yerleri 
tehir ve kasabaların ıenlt · 
lemeıl ve refah ıevlyeafnln 
artması eğlenmenin itiyat 
haline gelmeıl ve dolayııly· 
le mevcut eğlence yerleri, 
bugünkü ihtiyacı karıı laya· 
mıyacak hale gelm'tUr. Bu 
ihtiyacı karıılamak, aynı za
manda balkı hafif alkolltl 
içki lçmeie tetvlk etmek 
Qzere Bakanlık bir kararna· 
me projesi hazırlamıı, tas· 
vlp ve yOkaek taıdlke arze· 
dtlmek üzere projeyi Bat· 
bakanlığa •ermltttr 

Proje kabul edlldtil tak · 
dlrde açık ıarap ve bira ıa 
hf mıntakaları vlliyatlerln 
teklifi üzerine alakalı Ba 
kanlıkça ihtiyaca göre yeni 
den tayin olunacaktır. 

güreıte kolu incinen •• 
çoktanberl bu yüzden güreı 
yapamıyan Kara Ali, Tekir
dajlıyı yeneceitnl ve bu ıu· 
retle tekrar baıpehlivanlık 

ünvanını kazanacaiını llerl 
ıürmektedlr. 

Onun tçln iki pebliYanın 

yapacakları gilreı fevkallde 
merakla ve heyecanla bek· 
lenmektedir. 

Geçen hafta ıehrlmfz• 

gelen •e Ankaraya ıeçen 
Teklrdajh Hibeyln burada 
ltu ıOreılere tıtlrak edeceflnl 
ve Kara Alimin de davet 
edtlmealnl latemlıll. Kara 
Ali, Teklrdailının bu dave· 
tlnl kabul etUilnl ıüreı ter . 
tip he1etlne bildlrmlıtlr. 

Diler taraftan Teklrdailı 
dtın ıazetemlze de bir mek• 
tup ıandermek ıuretıle 
Balıke1lrde ıOreıecellni bir 
daba teyit etmlıtlr. Tekir. 
dallı Af yon dan ıazetemlze 
yazdıiı mektupta ezoGmle 
ıayle demektedir: 

"Ankarada tılerlml takip 
ettim. Şımdı Denizll7e ıtdl 

yorum. Bu ayın 17 ılnde 
orada bQyQk pehlivan 16· 
retlerl vardır. Bu ıOretlerde 
bulunacak tanınmıı dtjer 
pehlivanları da ıeltrken Ba· 
lıkeılre ıetlrebilecejlml ümit 
ediyorum. ÔnQmQzdeki çar-

ıamba günu yani ayın 20 
ılnde Balıkeılrdeylm . ,, 

23 Nııaoda Balıkesir her 
halde çok heyecanlı ıOreı · 

ler ıeyredecektlr. Buna hiç 
ıüphe etmiyoruz. 

_ ................... -

Atletizm miJ
sabakalarında 
derece alanlar 

Pazar günü ıtadyomda 

Bölge atletizm ıeçme müıa· 

bekaları yapılmııtır. Derece 
alan atletler ıunlardır: 

100 Metrede blrlocl Hilmi 
(Güç) ; ikinci Yahya (Güç); 

800 metrede birinci F et hl 
( Güç ) ikinci Kemal 

( Yurt } , 200 metrede 
birinci HJlml (Güç), lklncl 
Niyazi (Yurt); 1500 metre · 

de birinci Fehmi (Yurt), ikin· 
el Sermel <Güç); 400 metre · 

de birinci Niyazi l Yurt), ikin
ci Şerif ( Güç ) ; 100;( 4 

bayrak yarıtında Güç takı
mı birinci; bet bin metrede 
Birlikten Şemıl ve Naci, 
4 X 400 bayrak yarı tında 

Halkı daha ziyade yük· 
ıek dereceli içkiden, düıük 
dereceli bıra ve ıarap gibi 
içkileri iatthlike çekmek için 
alınmak üzere bulunan bu 
yeni karar ayoı zamanda 

Kühür alleılnln acılarını 

paylatırız . 1 
bira ve tarap ıarfıyetını ar 
tırmıt olacaktır . 

Yurt takımı birinci; güllede 
Şerif (Gü9) ve Atet (Yurt); 
cirit atmada Atet (Yurt) ve 
Niyazi (Yurt); yükıek atla
mada Cihat (Güç), tek 
adımda Mehmet Ah (Güç); 
diıkde Alet (Yurt); uzuD 
atlamada Edip (GGç) ... 
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! Amerikada Halk Terbiyesi i 
'-··················-············-······•••• ••M••' 

Amerikada lahıilinl ikmal eltikltm sonra mcmlektli
miu donen ve Kultür Bakanlıfiınca şelırlmi: Nualibt•y 
üğrelmtn okulu usulü ltdr/s öfjretmenliğine tayin edilen 
B. Fegzi Ertem iarafmdan Halkevinde geçen gıin .. A.merl 
kada lıalk lerb/yeıi" mevzulu bir ko11f eı a11s verdiğim yaz. 
mıştık . Bu faydalı konfuansı b11gı i11 den lllbaren neşre 
başilyoruz: 

Amerlkada halk terblyesl· 
ne ıeçmeden evvel halk ter· 
blyeat 1ahaaında umumi bir 
ılSrOı yapmak fay dalı olur 
zannındayım. Bu münaaebet· 
le halk terltı1eılnlo IOzum 

•e ehemmlJetlne, yetlıkınle 
rln 6frenmeıl meıeleıl11e ve 
halk terblyeılnln aldılı ıe· 
killere k11aca temaa edece
ilm. 

Halk terblyeatnln IQzum 
ve ehemml1etf: 

lamaktır .. tarifinden u:ı.akla 
111oruz. Terbiye bizzat ha · 
yattır . Terbiyeyi bu ıekUde 
a n 1 a m a n ı n yeUtklnlerln 
terblyeıl buıuıunda büyük 
bir önemi vardır . Yettıktnle 

rln terblyeılne ıtrecek mev· 
zularan daha büyük ameli 

ve tatbiki btr kıymeti var 
dır . Yet11kıaler o anda on
lardan lıtlfade edebilirler. 
hım ve teknikteki llerleytı 
de yellıkinlerden Jenl öi · 
ren meler lıtemektedlr . 

Y eUıkinler, umumi ola · 
rak, küçOklükte öğrenebıle · 

ceklerl her f4tYI öğrenmek 

kabillyettne maliktirler. ilmi 
araıtarmalar 'fe bllha11a Co· 
lombta Onlventteıl profeıör 

lerlnden Thardtke (Torndayk) 
ıo elde etttil neticeler ıöı 
termlıtlr ki y~Utklnler ha 
yata çok ıOzel lnttbak 

edebiliyorlar : Hareketleri 
6irenlyorlar, mOıahade · 
lerle öğretiyorlar, iti yatlar 
te.tı edebiliyorlar, ezberle-

hinedır . 

Zekaca geri olan Slng 
Sinı haplıhaneai mahpusla 
rı üzerindeki tecrübe ıöı • 
terdi ki 6irenme kabiliyeti 
22 ile -t2 yaı ara11nda aza 
layor. 

Orta mektep ve Ilı~ mev· 
zulannın lirenllmeılne ıe· 
llnce: Herıey nazara itibara 
alındıktan ıonra yaı\ara nıı

beten kazanç miktar1 aıaiı· 
dakl cetvele ıöre tezahilr 
etmektedir. 

Kazanç 
59 
85 

100 
89 
87 

Yaılar 
14- 16 
17 - 19 
20 24 
25 - 29 
30 dan yu 
kan. 

Bu cetvele gche 20 - 24 
'araamda kazanç fazladır. 

20 Y aıtan ıonrakl yirmi yaı 
için y6zde 15 bir ıertleme 

olduju teıbtt edllmlıtlr. Um · 
umi olarak yetııklnlerln öi 
renme kabiliyetini ıöyle bir 
mnnhanl ile göıterebllırız : 

o ıo 20 

roıutDILI 

nlıbette azd1r Pek tabii o\. 
arak küçOklükte elde edilen 
bazı itiyatlar, alakalar, lısan, 
ve tavra hareket ıonraki 
öjrenmelerl ıartlandmyor. 

Meıela danı öğrenmek, lJean 
öğrenmek muayyen ada 
le itiyatlarına bağlı olduğu 

için büyüklerin öğrenmeel 
ıüçtür. 

Amerlkadı halk terbiyesi: 
Amerlkada, halk terblye

ılnln aldıiı ıektHerln hemen 
hepıtod!n istifa edilmekte· 
dır. KütOphaneler, müzeler, 
ıerailer, radyo, gramafon, 
konıer, yfikıek halk mek· 
teplerl, muhabere ile den 
ler, eece rnekt~plerJ, aöıte· 
ritler, ılnemalar, temıtller, 

kılfnlkler ve muhtelif cemi · 
yet1er lıtıfade edilen vaeıta. 
lardand1r. Bunların hepıine 
temaa etmek, hem bizi faz
la alakadar etmlyeceil için, 
hem de zamamn azlığı yü 
zünden muvafık görmedim. 
Daha ziyade üniversitenin 
halk terblyeılndekl rolü (bu 
meyanda radyo, z irai ve ik 

JO 40 50 
\';ı~l;ır 

Yrtı§l,inlcrin İl{trPnme k;ıhıliyct i n i ı.llsterl'll mıınhanı 

Zamanımızda halk terbi 
Jeıt bir devlet iti halfne 
ıelmtıUr. Devlet halka iltl· 
Dat ettlli için halkın umu 
mi kültQrG, umumi hayatı. 
devletin lla1ata için çok eıaa · 
lıdar . Mıllt birlik, umumi bir 
Yatandaılak terblyeılJe milm· 
kGndor. Şuarlu fertlerden 
rnQrekkep olan bir milletin 
dGnyadakl mevkii ıereflldır . 
Ve tıttkbalt de parlaktır. iç · 
ttmal, lkt111dt ve terbi'"'"' 
terakki halkın yüluelme.lne 
ballıdar. Modern içtimai ha 
Jat halktan umumi ve de 
Yanıla bir intibak lıtemekte
dlr, Bu da ancak halk ter · 

blyeııle mümkilndür. Halk 
terblyeıt saye.inde yükıek 
bir 1aıayıı 1evlyeıl yara tan 
llıllletler pek çoktur. Umu. 

yip ıaklıyabillyorler, mürek 
kep ıeyleri de öfreneblll -
yorlar. Büyüme, küçük iken Bu müohaolye ıöre 30 tlıadl bllıl yapımı, H 4 
ruhi kuvvetlerin tnkitaf et· yaıaodan ıonra bir azalma kuluplerl) ile bölae kütftp · 

llıl harp halk terbiye.inin 
&nemini behrten bir dönüm 
nokt&11 olmuıtur. Halk ter· 
blyeılnln neler yapabtleceil
ne halkevlerlmlz büyilk bir 
delil teıkil etmezler mı? 

Yetiı~inlarin öğrenmesi : 
Yetııktnlerln terbl1eal halle 

terblyeılnln en anemll kıı 
llıını teıkll eder. Y etııkin -
lertn terblyeıi milletlerin 
•lJaıi, lktfıadl, içtimai haya· 

tında mOhlm rol oynamııtır . 
Yetııkinlerin terblyetl bir çok 
cihetlerden llzımdır. T erbl· 
Y•yl en umumi maolıında ta · 
rlf edecek olunak"terblye ha· 
Yattu,. deriz. Eıklden oldufu 
aıb1, "terbiye ha,ata hazır 

llıldem , bu akıam yediğimiz 
0 tavuk bulama11 ne adı? . . 
Baht.ız, aç oldujun için 
hem de çok yedan! Bunun 
la beraber, hiç korkma: Ta-
• ~ ı uaun içine doldurulan e il 
t•ne •olan pek yumutaktı .. 
Y •rından ıonra aıçılıia da 
~•tlamak lazım. Ensen, bir 
u ekııku ! 

b Güoet batarken küçük 
lr ıeElntl yapmaia çıktım. 

~urada herıey vahıi! Köyün 
Ütün h•yvanla11ndan tut· 

t, tavuklarına kadar .. Ka 
dınlar bent aörünce kaçıı· 
~•i• baıladılar . Görünüıüm, 
e bııenı onlara korku veri· 
Yordu; k6pekler bile bana yan 
Yan bakarak havlıyorlar 
dıt B · u muıtklden kurtulmak 
için burada kapalı kaldığım 
tnQddetçe fiıtan ılymem li 
zun gelecek... Ve köyün 
aenç luaları ne kölü ıeyler · 
dt!. · Bu yaban hayvanları 
:erede. titr nerede!. . Oıt bat 

lrlt, ıaç1ar çalı ılbt karma 

vardır . Zelsi mütehaH111 da haneel üzerinde durmak la-memnl dolayııtle meçhul 
kalan noktaların bıltnmeıfne aynı noktayı ı~htermekte · tlyorum. Bundan e9vel de 
de yardım ediyor Büyükle· dır halk terbiye.inin Amerika 
rlo lehinde kaydedilecek Uullıa olarak ı6ylenecek Bırleıtk hük6metlerlndekt 
noktalardan blrlıl de ihtiyaç oluna yetlıktnlerdekl k6ç6k tarihi tekamülüne bir ıöz 
hl11ett1klerl .~ylerl, bütün bir ıerlleme, ağrenme evvel- ıezdirellm. 
kalblerlni vererek öfrenmek 1 _k_ı_t_c_cr_ü_b_e_le_re_ı_ıt_ın_a_t_e_t_t_ıı_ı ____ -_s_o_N_u __ v_A_R __ -__ _ 
lltemelerldir. Öğrenilecek 
ıey o zaman için lazımdır; 

hayat onıuz yürüyemiyecek· 
tir. 

Thorndtkenln tecrObelerln · 
de ıuni ltıan of an Eıperan 
toyu <Sfrenmede 9 18 ya
ıındakılerle 35 yaılarında kl · 
ler karıılaıtırıldılar. 9- 18 
Y aıındaktlere iki mtılt den 
ve iki miılt ev vazlfeal ve· 
rlldlil halde ancak yarım 
mlıll bir kazanç göeterdller. 
9 - 11 yaıındakllerde bu ka· 
zanç daha azdı Umumi ol · 
arak netice yetlıklnlerln le 

Buyıl Memleketimize Gelecek 
Göçmenler 

(Baı tarafı birinci sayfada) ı lert itibariyle mülteana mın · 
toplamaya batlıyacaklardır. takalarda yerleıttrtlmelerl la-

Bu tene gelecek göçmen- zım eelen göçmenler, aene 
ter Otta Anadolu ve Trakya lilzumu olan yerlerde lakin 
ya yerleıllrlleceklerdlr . Bu- edileceklerdir. 
nun için bu iki mıntakada Bu ıene göçmen itlerine 
kıt aylarandanberl hazırlık- ıarfedilmek üzere bütceye 
lar devam etmektedir 3,5 milyon lira konulmuı 

Bu ıuretle 16ç'Tlenler ge · tur Bu miktar geçen ıene 

lır gelmez yer bulacaklardır . ferden fazladır. Bu nakllJa 
Fakat ıerbeet tıkana tlbl tın icabına ıöre ıenlıletll · 
olacllklarla eanat ve meılek · meıl imkanları da vardmr. 

Türkdilinin Romanı 
karıtık, yüzler aünett~n yan 
mıı, eller hamur yuğurmal< 
tan ve çamaıır yıkamaktan 

çatlamıı . çıplak ayaklar toz !~~§§§§~ 

ve çamur ıçınde ... ::~~§§§§~~f===ç~~~Z~~~~~~===~~~ 
ı\MARİLİS 

Ey orman perileri! Ey idil : Çevlrt11: Zeki Tunaboylu 
kahramanları! Ey çatlak 
kafalı filrlerln ilham peri
leri! O talrler ki, ılzlul dıl 

lerinden dütürmezler, çünkü 
ı lı:lerl h•ç görmemlılerdlr 
Cazibe ve aıkınızı ba1kalar1 
için ıaklaJın, füıununuzu 

paltkaryalar ve köyün ho 
rozlan için saklayın .. Oh! 

Çok tükür ki allah beni ılz 

lerden mu haf aza etti!. .. 

O akıam, ayın ajaçlar 
araeından dofuıu cidden aO· 
zeldt; bu ıolgun ıtıklarm al 
hnda kahvemi içmek üzere 
balkona çıktım, buz gibi bir 
aece rüzgarı beni lllklerime 
kadar dondurdu Odama ka
pRnmak zorunda kaldım. Bu
ranın ne kadar ıert bir ha 
va11 var! May11 a1mda do· 
nacalımdan ldQm koptu!. .· 

Kahyanın bana kat kat yün · 
lO yorganlar getirmeılnln 

ıebebl varmıı. 

Bu satırlara. bana masa 
hizmetini gören kabataslak 
bir mua üıtüode yazıyorum, 
Bu mata bir kasabın da iti · 
ne yarar, üzerinde koyun 
ve dana bojazhyablllr K.lh· 

yamn anlathğına göre bu 
Hat eseri buranın meıhur 
bir marangozunun elinden 
çıkmıt . Fabrll<a bacası glbt 
tütün bir petrol lembua ba
na donuk bir ışık veriyor. 
Bu kırmızı aydmlık gözleri 
mi kör edıyor ve boğulmak 
derecelerine ıellyorum. Şlm · 
dl ıöndürüp yatmaia ıtde · 
cejlm. Uzaklarda btr ltay· 

4 -
kuıun öttüğünü itiliyorum. 
Belki de bana "hayırlı ge
celer! .. diliyor . Adamıende! 

Gece yarm yaklaııyor. Hay· 
dl, ıana da haynlı geceler.! 

Eh ... Günaydın! Çok tü 
kür, güneı dojabildl. Yeni 

bir llergül dünyaya getirir 
gibi uzıyan bu aece nihayet 
ıona erdt l Takvimlerin yaz· 
dığına göre mayıı gecelHi 
k11adır !. . . Baıka yerlerde 
belki ; fakat benim amucam1n 
güzel ıa toıunda asla Sırtı -
ma da hardal lapaıı vurmak 
lazım gelecek. Pöbrelderlm 
f~na halde ağrıyor. Bu di
kenli yorıanlar da kedi pen. 
çetl elbl elimi yüzQmü tar. 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Tesis 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Pa11J1 

- 47 -
Mevzuumuz olan ıah11la

ra dair 45 ncl madde baıh 
baıına mevcudiyeti haiz ol · 
mak üzere teıekkül eden 
cemiyet ve ıtrketler ile ken
dilerine haı bir mevcudiyeti 
ve muayyen bir gayeal bu 
lunan müe11e1eler demlıtt. 

Cemiyet ve ıırketlere da· 
lr tafıllit lüzumu kadar ar· 
zedlldikteo ıonra ahklmı 

ıahıtyeden olan teıl1attan 

bahıedeceğlz: 

T ealı kellmeıl yerine eı· 

kldenberl vakıf kellmetl 
kullanıhrdı. Maahaza kanunu 
medeninin 322, 473 ncü mad· 
delerinde yine vakıf keli· 
meal kullanılmııbr . Binae
naleyh her iki kelimenin de 
Arapça aynı manayı tazam
mun etmekte olduiundan 
bir dllerlnden ayn deill
dır . 

Teılı tarihi pek eskidir. 
Hazreti lbrahimden itibaren 
bu ıüne kadar devam ede · 
ıelmekte lıede bir lltlradı 
tam halinde delildi. lıllml · 
yetin zuhurunda bir çok me
eall içtihat edilerek bir uıu
le rapteddmtıtlr. Bu uıul 
1020 aenel hlcriyeılne ka 
dar mOıteklllatı evkaf icarel 
vahide ve mukataaı zemin 
uıulO meıruuına tevfikan 
idare olunmakta idi. 1028 Se· 
neılnden ıonra tcareteyn uıulü 
tttthaz olunmuıtur. Bunun 
da ıuretl iıtlmallnde birçok 
yolıuzluklar meydana gel
mtıttr Bu uıulden hemen 
120 ıene ıonra gedik uıulü 
lhdaa edılmııttr. 

Bu usulde evkafı kalllme· 
nln haylidenhayll huku -
kunun zlyaını mucip ve uı 
ulü tuarruflyede de bir çok 
teıvlı husule getlrmtıttr. 

Bundan ıonra da bir takım 

teamül ve orfler meydana 
çıkarılmıı ve tevarıhi muh · 
tellfede irade altına alınarak 
ıtcilllt ve mabllklm uıulünG 
amir (ıhkimülevkaf) vazol · 
unmutlur. 

Hükömetl Cumhurlyemlz 
lıe birçok pürüzleri ke1lp 
atarak teılı keli metinin ih · 

maladı durdu. Üzerimde do· 
laıan bu ıay11ız böceklere 
de ne demelı? . Bu ıeraem 
kahya, amucamın taloıunu 
ha~erat yatağı haline getir 
mıı! Böyle gidene, üç ıece 
ıonra kanıızlak butalığına 

tutulacaiım muhakkakhr! 
Çok tükür ki. beraberimde 
bolea böcek tozu getirdim 

Acı bana! Burada daha 
on giln, on gece, iki yüz kırk 

eaat geçlrmeğe mahkum 
olan bir adama acı! Bu ı:a

man nasıl geçer?.. Okuya 
rak ma? Canım ııkılıyor! 

Gezinti yaparak mı? Y orgu 
num! Konuıarak mır Kimin
le ve neye dair? Buradan 
daha erken gitme imkanı 
buluomayııt beni büsbütün 
çlleden çıkarıyor. A.mucamın 
ağına naaıl düıtüm! Sözde 
buraya dinlenmeğe geldim; 
halbuki, baoa burada feli 
ketlerin en kötüleri puıu 
kurmuı: Nöraetentye yaka 
laaacajım ve çıldıracafım . 

tlva ettiği tam mani ve aa· 
yeıtntn temini ve ötekinin 
berikinin elinde ıahıi men· 
faal ve bazlçe balınden kur· 
tarmlarak ihtiyacı aera layık 
bir uıul altana alınmııtır. 

T eılıln ilk müe11lıl olan 
Hazreti lbrahim lnblyayl iz• 
amıo ağnlyaıından bulun
makla guraba ve fukara ve 
yetim çocuklara yedirir, ıey· 
dlrlrdl . Bu inaam Ye lhaanı 
kendi ıaihiında bulunanla
ra m6nhaaır kalıp vefatından 
ıonrakl lnıanların müıteflt 

olamıyacafından ıelecek en· 
ıaltnde ilelebet temini ihti
yacı için laarı hayriye vlc
ude getirmesi hakkmda Ya
hyi ıerlf nadl olmakla müı· 
arünileyh ahlafa da ıumullü 
olmak üzere bir ook iıarı 
hayrlye lnıa ve ihdaa 
bu1urmuılardır. Bunlardan 
önce ıelenl (Klbel muanam
dır ). Bundan baıka Hail· 
lürrahman namı ile maruf 
birçok vakıflara mevcuttur. 
Fahrlkllnal bu huıulta at · 
niyayt pek çok teıvlk ve 
terglpte bulunmakla da kal-
mayarak Medlnede eahlp 
bulundukları yedi parça 
ikarlarım vaklf buyurmuı 
lardmr. 

Ulu nehberlmlz AtatOrk 
dahi mtlkt millete liyeteaa · 
ht hizmetlerinden baıkaca da 
ıabıı\arma mahıuı olan çlf· 
likit ve mütakkafat ılbl bG· 
tOn mamellklnl vatan ve
millete terk ve tebarru bu -
yurmak ıurett ale de emeali
ne teeadüf edilmemtı büy
ükl6k g6ıtermltlerdır . 

Teılı, bir malan muayyen 
bir makıada tahılıldlr . lK. 
M. 73) teılılerln menafii 
umumiye ve teallt medeni 
ye huıuıundakl hlzmetJeri 
gayri kabili lnklrdır . Bunun 
içindir ki teılıler, kanunun 
tahtı himayesindedir. Tesrı 

ile muayyen bir mal ıahıl . 
yeti hnkmiye ıkt111p eder. 
Şahıtyetl hükmiye bir kaç 
kııtnlo bir araya toplapma11 
ile haul olurken muayyen 

(Lütfen aayf ayı çevirin] 

- Bu mektupta, ıenln 

mutad bütün tuhaft.kların 
aörünüyor. Yalnız btrıey an 
hyamadım: Bu mektubu ba · 
na niçin ıöndermedln? Beni 
ne kadar eğlendlrecekU! 

-- Çok baelt bir ıebepten 
dolayı göndermedim. Mek· 

tubu ıehre götürmek (izere 
bir komılyoncu illedlğlm za· 

man ( A.mucamm çlftlliinde 
poıta tetkllih yoktu. ) Poı 

tac1nın ancak iki gün ıonra 
hareket edeceğini haber al· 
dım . Lakin iki ıün ıonra 

itler öf le değlttl ki, mektu
bu göndermek bana manbız 
aörüodü.. Sana onu ıöode
recef im yerde cüzdanıma 
attım ve tıte timdi okudum. 
ilk intibalarımı taııyan bu 
mektuptan ıonra hlk~yeme 
batlıyabillrim.. Llkio, mu · 
kavelemlzi unutma: Saçma 
ıorular yok ve alay da ya · 
uk ... 

- Pek iyi, anlat 
- SÜRÜYOR -



bu müeaaeaelere bir mal terk 
ve tahılı edecek olursa ka · 
nunun kasdetUil teıfı haaıl 
olmayıp btr nevi hibe ve 
teberru mahiyetinde kalır. 

ibare! kanuniye-, mevkufu 
bir mal o larak göıtermeıine 
nazaran, menkul ve ıayrt 

menkul nakit, esham ala
cak gibi emvalin teıfı edl · 
lebllecefl anla ıılmaktadır. 
Ahkamı sabıkada ise ma · ı 

ll mevkufu lkar o1ma11 j 
ıart olup, mali menkulü at · 

al eten vakfının ıahih ol mı 1 

İddialı, Heyecanlı Büyük 
Pehlivan Güreşleri: 

23 Nisan 1938 cumartesi günü saat 14 te General All 
Hikmet ıtadında Türkiye Baıpebltvana Tekirdağlı Hüıeyln 
ile ona meydan okuyan eıkl Türkiye Baıpehlivanı Ban· 
dırmalı Kara Alt ve daha birçok baı pehlivanların ltllra
klle iddialı ve heyecanlı güreıler yapılacaktır. 

I KRAMlYELER 
Lira 

t Baıa 90 
2 Baıaltma 40 
3 Büyük ortaya 20 
4 Küçük ortaya ıo 

5 Desteye 5 

bfr malın bir aayeye terk 
•e tahılıl tle o mal derhal 
ıabıfyetl hükmiye iktisap 
edip it bu 73 ncü madde 
yl takip eden mevad
dakl ahval mülleana olmak 
üzere baıh baıına bir hayat 
ile bak ve vecibelere maz· 
har olarak ebediyen paye
dar olur. Mezkur 73 ncü 
maddedeki (bir maksada 
tabılıtlr) ibare-inde gördü 
l6müz (btr) kelimesinden 
mutlak olarak bir mal, an· 
cak bir maksat ve gayeye 
tahılı ol•nup ıklncl veya 
Oç6ncü btr makıada tahılı olu 
namıyacafı manl11nı anlamı. 

yalım Muayyen bir kaç malın 
bir ••yeye terkedllebı1ecel1 
rıbı, btr mal da keza muay· 
yen ve mQteaddıt gayelere 

yacafı ve yalnız menkulün 
vakfı, yani erzu edenlere 

, ~----------------------------------------------

mutalea etmek Ozere kntüp 
ve rl1all vakfı mahıulatı bir 

ciheti hayrl yeye ait olmak 
Gzere koyun ve keçi ve in · 
ek veya zer edecek tohumu 

1 Balıkesir Vilayet Daimi 
Enciimeninden: 

baırO tebılı olunablltr 
Malan malam olmaaı ıart 
oldutu rıbı, ıayenln de mu· 
llJJen bulunmaıı llzımdır. 
Akıl halde teılı tee11Qı et· 
mez. 

T eılı - Bır dotumevı, ve· 
ya bir mektep, veyahut 
memleket ıençlerlne mubte
ltf ıanat lSfretecek bir m6· 
e11e1e ve bir ldUüphane 
meyc:l.na ıetlrmek ıuretlle 

haaıl olur. Bunların hepıln 
de bir l'aye mündemiçtir. 
Eler bunlar daha evvel ya · 
pılmıı bulunur ve bir zat da 

olmıyan zOrraa llcraz olun· 
mak Ozere hububat gibi em · 

vali menkulentn vakfı o 
memleketçe örf üldet hali · 

ne ıelmlııe acıhlb olacaiı 
be1an eddmekle teala olu-

nan malın nevi ve vuıflara 
hakkında bu ıtht uıul ve 
teralt mevzu tdı. Kanunu 
medeni, mutlak olarak bir 
mal demeılne nazar•n mal · 
da bu gibi kuyut ve ıeral· 
Un mevzuu bahfı olmıyaca · 
iı ve maldan umumi bir 
mani alınacafı anlaıılıygr. 

/ngiliz - ltalyan Anlafmcısı 
(Bat tarafı ikinci sayfada) 

Kont Clano ile lnılltz ıe
f lrt Lord Pert, saat 19 da 
Venedlk sarayına ıttmııler 
ve Mu11oltnl taraf 1ndan ka. 
bul olurtmuılardır. 

Kon Ctano, M Mu110U
nl1e muabedenln imzalan· 
mıı ıuretlnl tevdi etmlıtlr. 

Mu11ollnl, paskalya yor· 
tuıu mQnaıebeUle bu anlaı· 
manın derhal neırtnl muva· 
fık bulmamııtu. Muahede; 
blr rivayete ıöre, pazarteıl 

ıüaü öfleden sonra çıkacak 
1a2etelerle neıredllece,ktlr. 

imza meraalmfnde, bütün 
ltalyan gazetecllerlle ecnebi Lord Perl te, Çemberllyn 

tarafından tef Jr vuıtaııle 
Mut1oltnlye çekilen tebrik matbuat mümeutllerl ve 
telırafun vermlttlr. pek çok fotoğrafçılar bu:1r 

İtalya baıvekılt, ltalyamn bulunmuılardır. 
Londra ıef iri Dıno Crandl r•••••••~•••••••••• •••• .. 
va11taıtle derhal Çember· :. TURKDILI :. 
ll1na cevap vermlı ve ha-

: Pazarteılnden baıka her : 
raretll btr llıanla tetekkür : oün çıkar. Slyaıal oazete •. : 
ve bilmukabele tebrik ey· • • a • 

lemfıttr . : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
Saat 19, J 5 de Venedlk ! Altı Aylıfı:400 • : 

S 3 •• •arayı önünde toplanan halk, : ayıaı: • • 
anlaımanın imzası m6naıe · : Günü ıeçmtı sayılar 25 : 

• k • betile tezaburatta bulunmuı· : uruıtur. • 
tur. • ADRES: : 

lorıltere ltalya anla1ma11, : BALIKESiR TÜRKDILI : • • 
15 ıayfadan ibarettir. ..••••••· •••••••••••••• .. 

tl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ee•lf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 1 • 
: Ozgur Biç~i, Dikiı, ~içek Yurdu i 

• • • i Talebe Kaydına Başlamıştır. i 
• • • • • l\n:u edenlerin Yeni Hükumet arkasında Çantay ıo • • • : kak (25) numaralı Yurd DırekUblüiüne müracaatları . 1 
: Fazla izahat lıtlyenlerln de Direktörlüğe baıvur : 
• • • maları rica olunur. • • • • • • • 
.·················································~ ••••••••••••&e••••••••••••••••••••••••••••••••••:JWIC 

Balıkesir Tapu Sicil 

MevkU Clnıl 

SCUIGcede Bal 

Muhafızlığından: 
Dönilm 

(4) 
Hududu 
Dolusu Mızrak oflu Haltl, 
batm lımall, poyrazı dere, 
kıbleıl yol. 

Yukarda hudut ve evsafı yazılı bağ 325 ıeneılnde ha 
rlcen Sabnlsar mahallesinden Arap Hasan oğlu Ali karı
ıı Razlyeden satın almak ıurettle Börekçiler mahalleıln
den Hacı Mustafa kızı Tevhide ıenehfz ve hüınünlyetle 
temetlGkGnde oldufundan teıçlltnı tıtemektedır. Meyanede 
ki ıatıı hakkında mahallen keıtf ve tahkikat yapılacağın 
dan" bu yer hakkında allka ve itiraz hakkı olanlaran 26 4.937 
ıala ıilnü mahalline aldecek memura mGracaatla itirazla
rını yapmaları •• akıt taktirde tahkikatın aıyaben yapı. 

laaafı lllD olu•ur. 

1 - Kapalı zarf uıullle ekılltmeye konulduğu halde 
istekli çıkmamıı olan Edremttte yeniden yapılacak ilk 
mektep lnıaab 5 May11 938 tarihine tesadüf eden Perıem· 

be ıGnG ıaat 14 de kadar bir ay zarfında pazarlıkla verile· 
cektlr. 

Bu itin keılf bedeli 26,94 l lira 16 kuruıtur. 
2 - Bu lıe alt evrak ıunlardır: 
Proje, mesaha cetveli, keılfname, vahidi ftyet cetveli, 

eksiltme ıartnameıl, fenni ıartname, mukavele projesi, ba
yıodırhk itleri ıenel ıartnameıl. lıtlyenler bu evrakı vı 
liyet Nafıa MüdOırlüiünde nya Dalmt Eoc\lmeo kalemin· 
de görebilirler. 

3 - Pazarhiı 8al1keıirde hüktamet bl1111ında teıek· 
kül edecek Dalmt Encümende yapılacafmdan lıteklller bir 
ay zarfında her gün için müracaat edebllirle-r. 

'4 - · Ekııltmeye aırebtlmek için J 938 yılı ticaret veıl
ka11 ve Nafıa Veklletlnden alanmıı ve bu nevi tı1ere gir · 
mefe sallhlyet veren müteahhitlik veılkaasnı ibraz etme· 
lerl ıartbr . Muvakkat teminat 2020 lira 59 kurut olup 
Maliye Vekaletinin bu bapdakt tebllAlne aöre pazarlıiı 
müteakip mal ıandığına yatmlacak veyahut bu miktar 
banka mektubtle verilecektir, 

4 - 1 107 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Vahidi fıyet üzerinden açık ekııltmeye konulan 
it Ayvalık kazası merkezlod~ yeniden inıa edilecek Mu· 
hasebet Huıuıtye dalreıl binası olup tahılıat miktarı 4000 
ltra, muvakkat teminatı 300 ltradar. 

2 - Bu ite alt keııfoame ve evrak ıunlardır: 

A. - Elutltme ıartnameai 
B - Fenol ıartname 
C - Mukavele örneil 
O - Bayındarlık tılerl l'enel ıartnameal 
Vahidi fiyet cetveli 
İıtlyenler bu evrakı Balıkesir Vtliyet Daimi encümen 

kaleminde veya Nafta müdürlüfünde görebilirler. 
3 - ihale 5 - Mayıa · 938 tarihine raıtlıyan perıembe 

aOınü ıaat 14 de hük~met blna11nda müteıekktl Daimi En
cümen odasında yapılacaktır . 

4 - lıteklller üçüncü maddede yaaılı gün ve saatte 
muvakkat temlnatlaranı mal ıandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya Baaıka mektuplarıyle Vilayet Daimi En
cümenine müracaat edeblltrler. 

5 - Ekıtltmeye ılrebllmek için bu itlerle ufraıtıiına 
dair Naf la müdürlüfünden ekılltme ıününden 8 ıOn ev· 
vel veılka almak ıarttır . 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köy& 
Ovaköy 

Ctnll 
Müfrez Ev 

Hududu 
Sağı ve cepheıl yol, ıolu ve ar
kaıı lımail oğlu Mehmet Teres· 
eılnden kar>11 Neftıe ve oilu 
Mehmet evi. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazıla evi 60 ıene 
evvel Ramazan oğlu Ahmetten bedel mukabilinde Kırmızıla
rla lımall haricen satın alarak ıenehlz olarak temellükiin
de iken 40 ıene evvel ölmeatle evlatları Recep ve Mehme. 
de, badehu Recebin de 30 ıene evvel ölümlle karm Şefika 
ve kızı Fatma va bedebu Mehmedın de 25 sene evvel öl· 
mealle kar111 Neflıe ve oflu Mehmede kalmıı olup bu ver
eseden lımall oiulları Mehmet ve Recep ltbu evi kablel· 
vefat 35 ıene evvel beyinlerindeki takılme lıtloaden bu evi 
ikiye bölerek tıbu mahal Recep payına isabet etllilnden 
vereıeıl namına teıçll edılmeıl lıtentldlğlnden tahkikat 
yapmak için 1 ·5 938 pazar aün6 mahalline memur gön· 
derllecektlr. Bu yer hakkında bunlardan baıka btr hak ıd 
dia11nda bulunanlar vana bu gQnler içinde yazı ile tapu 
afeti muhafızlığına veyahut mahalline ıelecek memura 
müracaatları lGzumu lllo olunur. 
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tlcaretba · 

1 
1 
1 

nemize •i· 1 
rama n ız 

" ılze mu- ';ti 
it. hakkak ~ 1 kir temin « 
~ edecektir. r .. lf 
it. Bu, tecrGbe ile tablttlr. Her cfnı demir, çimento, cam, 1lJJ 
~ çlvl, hırdavat ve bil-ömum malzemel lntalyeyl ıayet g 
it. ehven flatla ıatmaktaylz. Btrkere deneyiniz. it. 

Her renk yailı ve badana boyalartle boya yajları " 
•e malzemesi de bulunur. it. 

Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk v~ her türlG 1 
düzen de maiazamızda ucuz bir flatla ıatdmakladır. ;ı, 

Masa, kollu terllerle, kantar, litre, kilo ve metre ~ 
\1: gibi ölçil ve tartı düzenlerinin pazarı da mağazamız· ;ll 
it dır. ~ 1 Tütün ftdan ve tarlalarlle, meyva aiaçlara ve her « 
" türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı ~ 
it_ arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERL ol ıtz de tec· °it 

Saraçlar Başında Hasa!l Cumalıoğul/arı 'rıo 1 
rübe- ediniz, memnun kalacaluımz. l'1 

Mehmet, lsmail, Abdullah 1 
~~~~~~~~~~~~~~ 

··················--·~···· • • ! Kiralık Mera ! 
•
• Köyümüze alt mera bet aylık icara verilecektir. ı 

ihalesi nlıanın 25 net pazarteıi aünü öğleden ıoa 
• ra ıaat 14 de yapılacaktır. Taliplerin köy ihtiyar he IE 
• l 1 • . • yetine mOracaat arı 1 ln oıunur. • 
• Kara~kaya Muhtarı 1 
• Adil Aydın 
• 4 ı · 115 • 

r~········· .............. . 
Bahkesir Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
Adedt Ctnıi Beherinin muham Yeluln 

men bedeiı tutarı 

1500 K6rek 40 600 
1500 Kazma 100 1500 
200 Demir el arabası 800 1600 

37001tra 
1 - Vtllyet Nafıa dalreıfnce köy yol' arı için alınma· 

ıı mukarrer cinai ve miktarı yazılı alitı Turuklye tartna. 
meılne v~ Nafıa dairesinde mevcut numuneleri mucibince 
alınmak ve 21 - Nisan - 938 tarihine raılıyan perıem -
be günü ıaat 14 de ihalesi yapılmak üzere 15 g6n müd · 
detle açık elulltmeye konulmuttur Muvakkat teminatı 283 
lira elli kuruıtur 

2 - Elulltme ve ihale bOkümet dalreıfnde muayyen 
vakitte tetekkü! edecek Daimi Encümende yapılacaktar . 

3 - Ekılltmeye ılrebllmek için muvakkat temfaatı 
mal ıandığtna yatırdıjına dair makbuz ıenedl veya banka 
mektubu ibraz etmek lazımdır . 

4 - Ekılltnıeye miUealhk evrak ve numunelerini gör· 
mek lltlyenler her aün Balıkesir Nafıa dairesine veya En· 
cümen kaltmtne müracaatla görebilirler. lıtekltlerln mua y· 
yen gün ve vaktinde Vilayet Daimi Encümene müraca
atları ilin olunur. 
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