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Fransız Başvekili ile Hariciye Nazuı 
28 Nisanda Londraya Gidecekler 

GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON iKİNCi YIL S~ YI: 3834 

lngiliz - ltalyan anlaşmasından Sonra: Başvekil 
r ==--- -~ 

' Orta Anadoluda Şid-• • 
F ransalle ltalyaArasında Balkan seyah2tma çıtıyor detli Zelzele Oldu .. 

========= .. ~--===i=====~ ıı 
MüzakerelereBaşlanıyor .ı Yozgadın Salmanlı nahiyesinde JO ev yıkıldı. Zelzele . 

lngiliz - /talyan Anlaşmasının Fransayı Ala
kadar Eden Kııımları Görüıülecek. Fransa Baş~ 

vekili ile Hariciye Nazırı Londraya Gidi)·or. R. CELAL BAY AR 

Ankarada şiddetli hissedildi. 
1· 

Ankara , 19 (AA .) Pu 
ıün ıaat on UçQ ylrm• ve 
on dördü on ve yirmiyi bet 
aeçe Ankarada tlkt ıtddetll, 
diğerleri hafif olmak ilzere 
muhtelif y~r sarsıntılara 

il, Samıon, Sinop. Ad,.pa1aq 
ve Uluk,tlacla hdtf htuıdtl' 
mittir 

Saraanh merlcd ı Stnop, 
Ulukııla hathnın aruında •• 

Çankırı, Yozıat, Ço· 
rum, Akdaıl madent, Kırıe· 

hır , Arabıeo çerçeveıl içinde 
tHblt edılmtıtır . 

Parlı, 19 (A.A.) - Franıa 
Baıveklll B. Daladlye He bari· 
ctye nazm 28 nlHnda Lond· 
raya ııd ecekler ve lnglliz 
devlet adamlarlle muhtelif 

meseleler ü2erlnde görüt · 
melerde bulunacaklardır 

Parla, 19 (A.A ) - Fran· 
sa ile İtalya arasında; İogillz· 

İtalyan anlaımaaıoda naza· 
rıitlbare alınan ve Akdeniz 

devleti sıfaUle Fransayı da 
alakadar eden meıcleler 

üzerinde müzakerelere baı 
la nacağı bildirilmektedir. 

dılmektedlr . 

Parlı, 19 \Radyo) - Ha · 
beıtıtan meae leıi, Uluslar 
soıyeteılnce halledilir edıl-

mez, Fransa, Roma sefirini 
tayin edecek ve ıcfırio iti · 
matnameılnl, ltalya krah ve 
Habeılstan imparatoru na· 
mma vP.rmek suretlle ltalya 
imparatorluğunu kabul ede · 
cektir 

İtalya tle Franıa aras1Dda 
baılıyacak olan ıtyaai mü
zakereler Franıanın Roma 

fcmüme11ill Blondel tarafın· 

dan tdare edılecekttr. 

Ankara, 19 (Husuıi) 
Bııvekıl 8 . Celal Bayar, be· 
raberlode Hariciye Veldh 
B. Tevfik Rüttü Aras oldu · 
ğu halde bu ayın 22 nci 

cuma g6oü Balkan mem
leketlerine ıeyahata çıkacak · 
!ardır 

Baı\ • '« il, evvela Attnaya 
uğrıyacak. bilahare diğer 
Balkan devletlerint zl )'atel · 
lerde bu 'unacaktır . 

htuedılmfttir Şehir ve ka· 

zalarda m6hlm huar olma· 
mııhr 

Yer aar1ınt111 Ta1ah1'n, iz· Y ozaatın Salmanlı nabl· 
zettln, Yerköy, Yenlyaban ve ye11ode on ·ev yıkılmıı, Ku· 
Sekeli istasyonlarında haaar ıehirde de bazı binalar za· 

yapmıttır 

Sar11otı Kayıerl, Çankırı, 

Yozgat ve o havallde t lddet 

zara uğromıı ve çöküntüler 
olmuıtur . Nüfuıca zayiat 

yoktur. 

Mussolini 
Londra, 19 (Radyo) 

Deyi Meyi gazetesinin Ro· 
ma muhtblrlne göre, halva 
Fransa müzakerelerinde ko· 
nuoulacalt meseleler arasın · 

Müzakerelerin may11 iptf 
~asına kadar ıona ermlı bu· 

R. DALADlYE I I 
unacağı zanno unuyor. 

da Tanjerde halyan hukuku, Parla. 19 (A .A.) - Mat 

Rus - Mançuko ihtilafı 
Amur ne~ri üzerindeki adalınn aidiyeti meselesi hat. 

kında yeni ~ir anlaşamımazhk başgösterdi. 
Almanyamn Romı ıef irilı 

kon ustu 
Tuouıteıkl lt"lyanll' rın vezi- buat, logllız halyan itilafı 
yeti ve Tunus · Lf Ly a hudut (Sonu dördüncü sayfada} 

Moıkova, 19 [ A.A] 
Tu aj ll Dll bild iriyor: 

Blaıoveçenıkden bıldırt\ · 
dlğlne göre. mahalli sa lahı 

yettar mebafll, Amur nehri 
üzerindeki vaziyet hakkmda 
Dömel ajanıı muhablrrntn 
Çanlunıdan ıönderdığ l ha 
berlere büyük ehemmiyet 
vermektedir. Kvaotung or 
dusu erkanı harbiyesinin H 
hamı lle yazıldıiına ıüphe 

olmıyan bu ha.berlere göre 
Amur nehri üzerindeki ada 

İspanya 
ihtilafı ile Ctbutt ıımendü- !========== ===-=-== =-===•========== 

iıi Cenenade görüşülecek mi 
Cenevre, 19 (A .A.) - lı 

Panya, Milletler Cemiyeti 
umumi kitlpliğlne müraca
at ederek. konıeyin may11 
toplantısında lıpanya itlerine 
Cenevrenln müdahalesi me 
ıeleslnin müzakere cdllme· 
ıinl istemlıtır. 
~----

ferleri iti de vard ır. 

Bundan baıka, ltalyadan 
franı va hicret eden entl · 
faıhtlerin vaziyeti, Akdeniz 
üsleri ve da ha bazı meıele· 
ler de tetkik ve müzakere 
olunacakhr 

Pa rla, 19 tRadyo) - Fran 
ıa tle ltalya arasında baıla· 
maaı mukarrer olan siyasi 
müzakerelerin, Hıtlerin Ro 
ma ıeyahatmdan evvel sonra 
ermesi lüzumunden bahse· 

Gümrüklerden Beledi
yelere Ayni an Hisseler 
6ümrüt gelirlerinin üçüni&yh~ ~ısmm~an lahKesire 

7r136 lira isa~et etti. 
GGmrük geltrlerJnden ayrıl

an yüzde on belediye hlaae· 
lerfntn ilçüncü üç aylak klll' 
llıtnın belediyeler bankası 

tarafından belediyelere ıön· 
derılmtıhr. Vilayet merkez. 
lerlnde bulunan beledlyele
rtoaıze ha bet eden. hl111eleri 
)azıyoruz: 

&c- Afyon 6522 lira, Kara 

3 
oaeye 1692, . Amasyaya 

t 3s2, Aokaraya 33,398, An· 
Balyaya 5848. Aydına 4091, 
alakeılre 7136, Bıleclğe 

l077, Çapakçura 259, Bitltse 
2732. Boluya 2099, Burdu. 
ta 3624, Buraaya 19,528, 
Çanakkaleye 3099, Çankuı 
Ja 2635. Artvtne 931 , Ço 
runıa 5445, Denizliye 4548 
Dı ' 
97~Ôrbakıra 9415, Edlrneye 

' Elazığa 6333, Erzin· 
c:ana 4705, Erzuruma 8944. 
Eıkııehlre 12, 711, Antebe 
IJ,740, Gtreıuna 4022, Gü· 
lnüıaneye 877, Çölemeriğe 
422, Mersine 7265, hparta· la 4919, lstanbula 200,701, 
ZtUlre 45 985, Kana 4873, 

Kastamonu ya 3822, Kayıerl 
ye l 2552, Kırklarellne 3778, 
Kır~ehlre 3720, İzmlte 4902, 
Konyaya 14,173. Kütahyaya 
484J, Mala tyaya 735/ , Ma 
oiıaya 8228, Mata§& 765 J, 
Mardine 5665, Vana 25~8. 
Muğlaya 2930, Muıa 1326, 
Niğdeye 3322, Orduya 2640, 
Rizeye 3'142. Samsuna g 136, 
Adanaya 20602, Sttrde 4279, 
Slooba 1321, Sıvasa 9505, 
Tektrdağına 5325, Tokada 
5984, Trabzooa 7752, Ho 
zata 627, Urf aya 8438, Yoz· 
gada 3678, Zonıuldafa 

5778 lira . 

( /"'\ -"" !""'\ "'°' !"'\. !"'\. I"" ,,-... A ) 
20 Nisandan baılıyarak 

( 30 nisana kader mektup. ) 

( kart ve telıraf! ara kanu ) 
( nun tayin ettiği nlıbette ) 
{ Çocuk Eılrgeme Kurumu ) 
( ft'fkat pulları Y8Plflmla· ) 
( cağını ıaym okurla rımıza ) 
( hahrlatmayı bir vazife bı · ) 

•Hiriz • 
((_,,.._,V......, V V"w/....._, ._.. ) 

G ı d a Maddeleri S ı k ı 
Kontrol Edilecek .. 

--- --
Zaruri ihtiyaçların Ne Şekilde 
Hazırlanacağı Tesbit Edilecek 

ı. 

ların aidiyeti m e ı ele si 

1 
kın 11hhatlni gözetmlyt-n bir hakkmda S o v J'e t 1 e r Btr 
yol tutulmuı olduğu görül. ltğl lle Mançuko hükumeti 
müıt ür Bu huıuılar la ala d 

1 arasm a yenı an aımamaz B 1 l 
kadar bazı zevat pastırma ı . MUSSOL N 
ve ıucuk imal tuzını möz· tıklar çıkacağı muhakkaktır. Roma . 19 {Radyo - ltal 
rnin bir dert olarak tavıif l Mançuko bu meseleyi ~alen yan Baıvekill Mu11olint, bu 
(Sonu dörnüncü sayfada) tedkık eylem~kte ve lazım ıabah Almanyanın yeni ıe . 

• __ - 3 gelen tedbir eri almakta- fırı Von Makenzenl kabulJ 

rekosfovakya d(ıSr. etmtı ve kendtııle uzun] 
..,~ onu dördüncü 11ayfada) müddet konuımuıtur. 

i1aıt~~~11r:1~rı~~n~ı~~~11 Belediye Umumi Mec
lisinin Toplantısı .. 

···································· ·············~ 
i "Türkdili ,, Ayhk Abune Tarifesi ! • • : ·•Hava Tehlikesi ve korunma çareleri, , adlı yazı · • 
• 1 • 1 larımızı dünden ttlbaren neıre baıladık. Kari erimiz : 
• mektupla ve tahıen tdarehanemtze müracallt ede : • • 1 rek bu yazıları toplamak arzuıunda bulunduklarını, • 
: muvakkat abune ka1dedilip edllemlyeceklerlnl soru 1 • • • yorlar. : 
! .. TÜRKDJLI,. Karilerine bir lı:olaylık olmak üzere : • : bu yazıların çıktığı tarihten itibaren isUyenleri ayl.k : 
• • abune kaydetmeğt muvafık bulmuıtur. Aylık abune. 1 • • mtz: 90 kuruıtur. Şehir içi abunelere her sabah mü 1 • • 1 vezzlmlz tarafından gazeteleri b1rakılır. MOlhalcata : 
: posta ile ıönderlltr . : • • : Yakında köylerde, kazalarda .. Zehirli ıazlardan ko- : 
: runma çareleri., hakkında halka konferanslar verecek : 
: otan bütün öğretme:nler ve memurlar fçln bu notlar 1 • • 1 btlha11a çok faydaladır. : 
: Bir hafta içinde abune olanlar bo yazılara alt ay : 
: lık tefrıkamızdan htıf ade edebilirler. Bu mnddetten : 
1 • • ıonrakl müracaatları yerine getiremlyecefimlzl sayın • • : karllerlmize bildiririz. 1 • 
'··········· .. ··································-' 

Bazı Tarifeler Üzerinde Deği
'şiklik YapılmaaıKararlaştırıldı. 

B Belediye Umumi Mecllıi zekere ve kabul edtldl. 
.. Naci Kodanazm baıkan · Mtktarlannda değtıtkhk ya · 

lıgında nisan devresi dör· pılan tarifeler ıuolardı~: 
düncü toplant11ını yapmııtır T e nzıfat ve tenvirat 

937 Yıl. masraf bütceıin · resmi, inıaat ruhıatl· 
den yapılacak münakaleye 
ait evrak ile Yokıullan Gö 
zeh:ne Btrltjınin, Çocuk Eıır 
geme Kurumunun ve latanbul· 
dakl Balıkeılr Talebe Kuru· 
munun yardım dtleklerl 
bütce encümenine havale 
edJldt. 

Belediye vergi ve reılmler 
kanununa tevfikan beledi
yece ahnmakta olan vergl 
ve reılmler mlktarlar1 ile 
ıureU tahakkuk. tahsil ve 
teıbttıne dair bütce tarife 
muhtelit encümeninin maz 
batası ile buna ekli tarife· 
ler ve talimatnameler mad · 
de madde okunarak mü 

ye resmi. numara reıml, 

iahlyat resmi. tente, saçak 
ve siper reıml, pazar. pa
nayır, meydan lfgallye reı· 

mi, tephir reıml, levha, llln 
ve rekllm reımt, kazan, 
motör ve lnbtk resmt. milli 
beynelmtlel 1ergllerden be· 
lediye hl11esl, damıa ve 
muayene reıml, kadastro tan· 
zlml ve harita maaar1fı ket · 
fiycal , fcar ve lıtlcar 

mukaveleleri resmi. kilo, 
kantar ve çeki reımt . hay· 
van alım ve ntım resmi 
dellAltye rumt, ılı k6pek· 

(Sonu ikinci ıa,fada) 
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VE KORUNMA ÇARELERi 1 

1 
1 

Gece ise tlrkct el ktrikle 
rJ öndürec ktlr. Evlerde 

lamba yalulmıyacal·t.r Eğer 
hasta v rım, mutlaka lamba 

yakmak lazım ise küçük bir 
idare 1 mbnsının üzerini 

renkli bir bezle örtüp dııa 
rıya, ıoka~a ııık aızdarmı 

yacak bir yere koymalıdır. 

Pencereleri, kapıları renkli 

perdelerle aıkı ııkı örtmeli· 
dır. 

- Paydos düdügü 
Düıman tayarelerl y pa 

caklarını yaptıktan sonra 

2-

remez olur. Un fabrlkolarını, 
erzak depolarım, şehirlerini, 

orm nlarını, tıırlalennı ya· 
karsak cephedeki düıman 

askeri ytyecelulz kalır. 

Suları, lnaaolıırı, hayvan· 

ları 7.ehirleraek düımaom 

muh rebeye devam etmeğe 

takat& kalmaz, amana dü§er. 
Bunun için bu zamanın 

muh rebelerlnde tayareler 

çok kıymetlidir. Bırbirlerlle 
muharebeye tutuııın iki dev· 

letten hangisinin tııyaresl 

çoksa ve tayarecllerf daha fyi 

çekilip giderler. Belediyenin 
tayin ettiği memurlar ao· 

yellttirilmfgse muharebeyi 
o kazanır. 

Demek oluyor ki zam nı 
mızdıı yalnız sınırlarda de

ğil memlekerln her tarafın. 
da muh rebe olacak. yalnız 

hudutlardakl ordular değil, 

bütün memleket halkı hep 

kakları zehirli gazlardan te 
mlzlerler. Her lf bittikten 

ıonra uzun bir düdük çaler, 
bu paydos düdüğüdür Teh 

l&ke kalmadı demektir. Her· 
kea 11iınaklardan çıkar. 

Paydos düdüğünden evvel 
dııarı çıkmak çok tehlikeli 
Te yaa ktır. 

-Birinci konferans-

BBIBC h rpler~e hav 
muh ı ebesinin hemmiyeti 
Eıklden muharebeler yal· 

nız hudutlarda yapılırdı İki 

deTlet arasında bir ani a· 
mamazlık çıkaraa tlinıharp 

birden harp edecektir. Şlm 
diki harpler orduların harbi 

değil, milletlerin harbidir 
Hangi milletin tayaresl çok, 

tayarectlerl Jyl yetlımlı. te 
lefonları miikemmel, ahalisi 

hava tehhkealnden korunma 
tedbirlerini güzelce ö~renmlt 

ve her türlü h zırlığını ev· 
velden yapmıı ile harbi o 

millet kazanaca&rtar. 1 Misal: 
Habeıler, Çfnliler ] 

Cephelerde harp eden or-edilir, asker topl nır, hu· 
dutlara gönderilir, harp olur· 

du. H ngl taraf kazanırım 

o, galip sayılırdı. 

l du ne kadar mükemmel ye

tittlrllmlı, ne kadar iyi teç
hiz edilmf§ buluouraa bu-

Şimdi tlanıharp uıulü kalk 
mııtar. Bır devlet gözüne 

kestirdiği bir devletin ülkesine 
anaızan, beklenilmiyen bir 

zamand hücum eder licrp 

baıladığı v devam etmekte 

bulunduğu halde ylo.e ilanı. 
harp edilmez [ Mlael: Çin 

Japon harbi]. Bunun için 
her devlet her zaman tetik 

ve hup etmeğe hazır bulu. 

nur. 

Tayere [Uçakl rJ icat ol· 
unduğu zamandanberi harp 

ıektllerl çok değlamlıtır. Es 
kisi gibi yine hudutlarda 

ordular blrbtrlerlle harp ed 
erlerken havada da taynre 

muharebeleri yapılır. Her iki 
taraf birbirlerinin hudutları 
gerisin , yanların , memle· 
ketin tç taraflarına t yare 
hucumlnn yaparl r Tahrip 
bombaaı, yangın bombası, 

zehirli gaz atarlar. Bundan 
mak at düımnn tarafının 

yollarını bozmak, köprüler! 
nl yıkmak, olmeodüfer hat
lnrını ve test ııtıoı. tahrip et 
mek, v purları batırm k, is
keleleri yıl,mak, fabrikaları 

bozmak, şehirleri, ormaoln 
rı, tarlaları yakmok; yiye 
ceklerf, suları, lnsan1arı, hay
vanları zehir! mektır. 

Çünkü orduyu ) etlttireo, 
silahını, cephanesini, ylyece-
Al v ren memlekettir 

Toh ip bombalnrile yolla 
rı boz r, 1 öprülerl yıkar, 1 

mendüferlerl, tunellerl tahrip 
eder, vapurları, k yıkları, 
mav al rı batırıru.~ cephe 
ye ask r göoderllcmcml o1ur 
Oü§m ın f brlkalarJD1 yı 

k rs k ceph deki a&kerlne 
top, tüfek, cephane yetııtl-

lunıun ordu gerisinde mem- · 
leketın hudud yalcın yerle· 

rinde ve iç t raflarında ta. 
yare hücumlarına ve zehirli 

gazlara k rıı korunma ted
birleri iyi alınm mı§ ise or-

du da felce uğramıı olur. 
En büyük tehlıke hava 

dadır. Yurdumuzun hava ı 

iç.ine düşman tayaresl ıok· 

mamak için bir taraftan ta· 
yare alıp tayarccl yeli tir· 

meğe çalııırken bir tnraft n 

da nıtlletçe hava tehlikesin 

den korunma tedbirlerini ba· 
ıarm ğa ehemmiyet verme· 

mlz lazımdır Sunu unutmı· 

yalım: 

1 Gelecek harplerde mem
lek tin her tarafı düıman 
havn kuvveti rlnfn taarru 
zuna uğrıy bilecektir. 

Bunun için yurdun her 
yerinde havaya kerıı ko 
runma tedblrleılnln alınma· 
sına lüzum vardır 

Bu lüzum, bilhassa sıyasi, 
elteri ve lktlsa di ehemmi · 

yeti hefz tehir ve kasaba· 
larda daha ziyadedir 

Memleket içinin havaya 
k rşı korunm 11 vatan mü 
daf asının bir perçaaıdır 
Düşman hava ta rruzları 

seft>rberliğln ilk s atlcrlnde 
ve halta seferherltklen ön 
ce de baılıyo bilir. 

Bir sefcrberlJğin n z man 
vu u bul cağı bel ı olm 
maklıı ber ber, hav ya kar 

ıı korunma i leriode her an 
için böyle bir ıhtımalc ker· 
ıı hazırlıklı bulunmak ve 

bu hu~uıt ki lflerl daima en 
ace c ş er r ında lerlet-
m k sastır.J 

SONU VAR-
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p e e N hiyesinde 
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• 
ı .. Ağ ç Diki di.. 20 • 

1 ÇI 

Köy o ullan 14 mayısta, mer ez ve kaz o un n ~a 
2 8 yısr t til edilece ler. 

Nahiyede Bir Fidanlık Tesis 
Edild·, Park Yapıldı .. Birde 

Bağ Yapılıyor .• 

- r 
Küpeler nahiyesinde ve 

köylerinde ağaç dikmeğe 

layık olduğu ehemmiyet ve
rilmektedir 

Buraadan getl)'ttlen dut 
fidanlarlle diğer muhtelif 
clnı 20 bin meyva ağacının 
dikilmesi iti nahiyede ve bü
tün köylerde ikmal edllmtı· 
tir 

BuyLl Yapıları Ztytinll Köyıi İlkokulu 

Küpelerde, teslı edilen fi. 
d nlıktakl ağaçlar her türlü 
tahripten kurtarılmak için 
etraflarına muntaum avlu 
ve parmaklıklar yapılmııtır. 
Fıd nlar muayyen zaman
ı rda tıthala edilen kimseler 
tarafından sulanmakta ve köy 

Valiyet ilk tedrisat mec Merkezde ve kazalarda· 

llsl toplanarak ilkokulların ki bütün ilkokullu ile 28 

kapanma ve açılma aünle- mayıs cumartesi ıünü den 
lerl &ona erdirecekler ve ıon 

rlnl teıbtt etmltllr. 

Bu karar mucibince köy 
ve nahiye ilkokullara 14 ma 

yıa cumarte i günü aon der 

ıl müteakip derslere nihayet 

verecekler, 16 mayıatan 21 
mayıs cumartesi gününe ka-

dar d lmtıh nların ardını 

alacaklardır 

r 

sınıfların imtihanlarını da 
4 haziran cumarteıl günü 
bltlrmiı olaca ki rdır. 

Bütün ilkokullar IS eyl6l 
peraembe günü talebe kay 
dına, 3 birJncltetrln pazar 
le 1 gününden itibaren de 
938 - 939 den yılma bat· 
lıyacaklnrdır. 

1 

Buğday koru-
• • ma vergıaı 

Buidayı lloruma verglai 
kanunu mucibince vergiye ta 
bl değirmen ve fabrikalar· 
dan buğday ve çavdar un 
}arının kurıun mühüraüz ve 
nakliye te:ı.kereılz ol rak 
ihracı ve nakli ve her nerde 
üğütülmü§ olurea olsun bu 
unların mühüuüz ve tezke. 
resiz tıalışa çıkarılmasının 

yaaak olmasına rağmen bazı 

~kir ağ 
Ş hri • z 

Hü ı 

Gelme 
eyinin Bugün 

kimselerin k ounun bu hük. 
müne riayet etmedıklerl ve 
kurşun mühürlü unlarm nak uhte e r liye tezkeresiz nnkledıldikle· 
rl görüldüğünden kurıun mCi
hürlerl olduğu halde ellerinde 
uıulüne göre alanmıt nakliye 
tezkereal bulunm dan nak· 
ledenler hakkında Türk cc· 
za kanununun 526 ncı mad 
dealne göre tevkifler y pıl 

maaa Bakanlar Heyetince l<a· 
bul edtlmlttir. 
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menfaatine General Alt Hik 
met stadında yapıl cak olan 
aüreılere Teklrdaih Hüseyin 
ile Bandırmalı Kara Alinin 
de i§Ur k edeceklerlnl yaz· 
mııtık. 

Ayın 17 sinde Denizlide 
yapılan güreılerde bulunan 
Tekirdaih Hüseylnln, gaze
temizde dün çıkan mektu· 
buna göre bugün ıehrimlze 

gelmesi muhtemeldir. 
Diğer taraf tan Bandırma 

nın ErJklt köyünde oturan 
Kara Aliye de Teklrd ~lının 
dıı veli bildlrilmlttir. 

K. ra Alı lstanbulda bu 
lunduğundan bu davete ka 
yınpederi cevap vermif, Alı 

sı 

Resi 
k s •• 

r -
'e 

Çocult Esirgeme Kurumu 
tarafından Çocuk Haftası 
münaıebellle ilkokul ta ebe· 
si ara ında tertip dilen y 
zıh ifade, renim müsabake 
sı bugün sn t 15.30 da 
6 Eylul ılkol ulunda } pı 1 a 
caktır. Bu mfi ıı.b katara her 
okuld n b fer çocuk ıvttrak 
edecek, y zı ve r imleri 
bir h (·em heyeti tarnfından 
tedktk ediler k bJrloctden 
üçüncüye k d r d rec lan 
lara Çocuk Haftasında uh-
tellf hediyeler vcrllecektir. 

pehlivanın davetten haber. 
dar olunduğunu, T klrdaila 
ile güreı kabul ettiğini bıl
dtrmlttir. 

Bazı lstanbul gazeteleri 
her ne kadar bu iddialı gü. 
reıln 24 nisanda lst nbulda 
olacağını yazıyorlar&ada va
ziyet yazdığımız gibidir. 

Bütün Türkiyenln merak· 
la beklediği baı pehlivanlık 
müsabakaları §ehrhnfzde ola
caktır. 

Yine tanmmıf pehlivan· 
lard n Mania lı Rıfat da gü 
re \erde bulunmak üzere ge · 
leceğlnl telgrafla bildirmiş 

Ur. Bütün pehlivnnlar bu 
günlerde ehrlmlze gelecek 
lerdlr 

ır ca 
ş y b l m mş 

lnönü mahallesinden hel· 

vacı K uım oğlu Alinin Mıl 

llkuvvetler cEJddeılndekt 

ağaçlardan dört danesini 

kırdığından h khoda kanu. 

ni muameleye baılıınmışhr. 

1 
Çocuk irıs nlarw çiçe 

ğidir Sevini:., koklayrnı::., 
1 {ak.al öpmeyiniz 

Rir mlllefin lwvuetl ve 
s ıaddl çoculdarm sLh 
lıatı ile ölçıılur. 

1 
Umu ,ı meclisinin top antısı 

(Bav tarafı iklncf sayfode) 
lerl resınl, mezbaha resmf, 
menb suları, kaldırım, la-

ğımların muarıfı incaiye 
hissesi, ıereflye resmi ta m 
mülen alınacak resimler .. 

Numnra ve üblyat resmi 
bütce encümeninin teklifi 
veçhlle kobul edildi. 

Bunların t tblk ve tahsili 
hakkındaki tarifeye ayrıca 

birde talimatname eklendi. 
Kızılay: Çocuk Esirgeme 

ve Y oksultar Birliği Kurum 
lan gibi hayır cemiyetleri 
menf atıne verıtecek müst · 
merclerln resimden lstfna 
edı mcsi, ışgalıye resimleri, 
levha ve illin reslm'erl tl\
rıf leı C de muhtdlt encü 
menin tek fi veçh le k bul 
olundu 

Evvele~ krl tal ve elektrik 
le süsleomt fan tazı 1 vh · 
lardan alın n f d v rgi de 
tenzil edllm f, lunlorm dal· 

heyetinin daimi kontrolü 
altında bulundurulmaktadır. 

Yine nahiye merkezinde, 
çam fideleri ve muhtelif 

ctns çiçek ve çimlerle güzel 
ve muntazam bir park da 
vücude rıetırllmlıtır. Bundan 
baıka Küpelerde köy namı· 
na bir de bağ hazırlanmakta. 
dır 

Çok güzel olan ve köy 
ortuında bulunan parkta 
köylüler akıam üstleri top 
lanarak iyi bir vakit geçir· 
mektedlrler. 

Kiipelerde diğer köy tıle· 
rinde de iyi bfr çalııma aö· 
rülmektedir. 

Rontgen fi/im
lerine tarih 
yazılacak 

Sıhhiye Vekaleti halkın 

beyhude yere kaodmlmaaı-

. na, tıbbın fena vaziyete düt· 
mesine ve hastahanelerin 
neticesiz ıekılde ifgal edıl· 
meıine aebep olan bir ha 
diıeye müdahale etmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 

Son zamanlarda memle· 
ketin her tarafıoda zamanla 
haeaaıiyctlni kaybetmlı, fa 
kat üzerinde ne kadar bir 
müddetle kullamlabllec.eğl 

yezılmedığı için mahiyeti 
bıltnmlyen bir takım eakl 
ve bozuk rontgen ftllmluı
nin ıatıldığı ve bu iılerde 

bir takım seyyar ıatıcılnrın 

miihlm rol oynadlğı nazarı 

dikkati ceibetmeğe boıla

mııtır. Bilinmeden alınan 

bu ftlimlerle yapılan radyo· 
ğraftler iyi bir netice ver· 
mediğlnden acil radyoğrafl· 
ıl yapılması lizımgelen has· 
talarla doktorlar müıkül 

ve.zlyette kalmakta ve bıl
haucı devletin ve belediye 
nln malı olnn rootgen cihaz· 
larile beyhude yere aynı 

haııtl\ üzerinde müteaddit 
defolar uğraımnktaydılar. 

Sıhhi ye Velcaletl tıte bü
tün bunları nazarı dikkate 
alarak emlekete girecek 
rontgen mı mi erinin kutuları 
ve filimi erin kiığıtları üze· 
rlne hangi \arlhe kadar kul. 
lamlabileceğinln yRzılmı§ ol· 
m eı şartını koymuıtur 

Temmuz başından itibaren 
Türk glinuüklerlnden geçe· 
cek rontgen ftlimlerlnden bu 
ıart ı·anacaktır 

Mulıamel ve şejkatrn 

yıldızları öksü:ler ve ier
/ced l l mlş yavru/ardır. Bun· 
/arı kanadLm z altrna alı
m::. 

mi encümence tefrik edile 
cek mevki ve ıanıflarına gö· 
re adi ve fantazi levhaların 

nyoı nlsbette resme tabi tu· 
tulmaaı onnrlanmııtır. 
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• • Hukuk Sütunu: ıuıaaın• iktiran mahiyetini 

tazammun etmez. Teıçtldeki 
maksat ve gaye hıe teılı bir 
nevi akit olmakla vakıf ka· 
bletteıçU bu akitten döne· 
bileceği ve tesis lee ancak 
tesçil edilmekle tekemmül 
edebileceği cihetle o mal 
ltedttteılı ılcllle kaytiedlldtk· 
ten ıonra ııhıiyetl hükmiye 
ifade etmekle mal sah ibinin 
o mal üzerine artık hakkı 
temellük ve tnsarruffu kal 
mamıı olur. Ahkamı ıabıka. 
da dahi vıkıfın teeçıl ve m(i· 
tevelllye teıhmı ıerafll eaa · 
slyeden idi. Yine ahkamı sa
bıkaya nazaran teelıln ceva
zı beynelmüçtehtdeyn müt
tefekunaleyh olup yalnız 

akit lazım olup olmamasın 
da ihtilaf hasıl olmuıtur. 
İmamı Ebu Hanife Hauetle. 
rl vakfın iare gibi bir akdi 
gayri lazım ol m&.aına ve im. 
amı Muhammede göre o 
malin m(itevelliye te1ltm 
edtlmeıl ıarh tle lazım ol· 
maaına ve imamı Yuıufun 
içtihadına nazaran da alelit · 
lak vakf ıo akdi lizım ol 

i Amerikada Halk Terbiyesi i 
'-······················· •••••••••D•••••••••a••MD.: HUKUK" BAHİSLER .. 

- ------- -- -
-2- Tesis-n Şekli Amerika iıtlklilinl elde 

ettiği zaman b yük ıehlrler 
Yoktu Halk çiftliklerde ya
tıyordu ilk cumhurrelıl wa
ıhtngton: "Birinci derecede. 
umumi bilgiyi yayacak mü
caaese\eri lnkitaf ttlriniz.,, 
Demrıur. Ondan sonra bü
yük devlet adamları terbi · 
Yeye ehemmiyet verdiler Fa 
kat bu, daha ziyade küçük· 
lertn ve gençlerin t rblyeıl 
yolunda idi. 

Lyceum halk terbiyesi bu 
ıuıunda ilk ılıtemlı bfr ıektl· 
de organize edllmtı bir terbi· 
Ye müeSBeıeıl addediliyor. 
1862 de Hildbrrook lımin. 
de blrlıl tahsil eörmiyenlere 
tahsil temin etmek maksa · 
dile Musachusettade her 
kaıabada "Karıılıklı lnklıaf 
cemiyetleri A kurdu. Buna 
Lyc,um cereyanı denildi. Eı· 
•ılı prenılplerioden birfıl 
konferanıler tertip etme-ktl. 

Buna benzer bir cereyan 
da Newyor~ta baılı1an ve 
1874 de John H. Vincent 
tarafından ortaya atılan bir 
cereyandı Yazın köy ve çift 
ilklere müzik, temıll ve kon 
feranelar ulaıtırmak bu ce · 
reyanın projrammda esaıla 

noktalardar. Buna Chautau -
qua cereyanı denilir. 

On dokuzuncu asırda 
amel çocuklara için akıam 
mektepleri vardı Fertlere 
ıanayt, ziraat . ve ticaret hu . 
•uııunda bazt yardımlar da 
Vardı. Fakat bunlar slstema 

tik değildi. Yirminci asrın 
brıılangıcmda büyük miktar ·· 
da gelen ve muhtelif millet 
lere menıup olup muhtelif 

anane ve kültürü teııyan 

ı:nuhaclr lerln temellJ bir me · 
•ele oldu 

1905 den 1911 re kada r 
h r ıenc bir m ilyondan far.· 
la muhacir gidiyordu 1910 
da umumi nüfuı 100 mil 
Yond n daha azdı Hüktlmet 
teınıll tırnı mühim vazifele
rinden ıaydı ve Smlth l lui· 
hı kanunu ile halk terblye
•lnf üzerine aldı. ilk uman 
larda Amerikalıların üç K 
dedıklerl okuyup yozma ve 
heıaptan baoka btrıey proğ 
~flıda göze çarpmıyordu. 
onraları ev hakkında, Uca 

- Bir ikinci Robcnson 
ııbı, daha eabnhtan rahat bir 

aece geçirmek çarelerini 
'ıtfhrmnğo. b ılamı~tım it 

kin k d • en ime bf r ot minder 
Yapablldırn, odanın bütün 
deltkl 1 er hl tozla tıkadım ve 
Yat ~ 

agın tahtalarını temizle-
dlrn· h • ayatımda Hk defa 
e"Vfrnı 
"" n tam ef endhl oldum. 
"'h k Yaya da, yemeklerinden 

1 
urtulrnak için, k ızarmı§ et 

erden b l llt <a hıç blrıey sev 
rnedığ1tnı söyledim Öğleden 
eonral S arı, ndonun Madle-
nını k 0 uyarıık vakit geçlrl • 
Yordu Ak 
k - rn tam olunco, bir 

oyl-
u ıel ıp beni orma nda 

g(zrneğe -ı- - d 8 go uruyor u u 
Pek h ' 

o~umo gitmemekle be· 
raber b 

d 
• ent kurumlu bir 

a ıun 

b 
sanınaıın diye bern -

etlnde ı_ 

1 
Çhuyordum Punun 

8 ber b l er, gezintil er fena 
0 muyordu· y - - -_ · er yuzunun en 
auıcl 1 znrnan arı idi, kırlar 

Çlrncnlerle ve çfçelderle be 
zcnmııu. rüz2arlar güzel 

ret ve ziraat hakkında ders 
ler 9oaaldı. Bu temııl mese
lesi diğer proğramlara da 

YAZAN: 
Aııukal Kas1111 Sami Paylı 

eıaa olmuıtur. 49 -
1924 de milli terbiyenin Teıls reımi btr senetle ve· 

bir ıubesf olmak üzere ye yahut vasiyetname tanzimi 
t l§kinlerln t erbiyesi ıubeel sureti tle vücude gelir. ller 

açıldı. Bu ıube tarafaodan ikisinin de tahriri olma11 ıart· 
yeUıkinlerln terbiyesi adın· tır. Bazı ahvali fevkaladede 
da bir mecmua çıkarılıyor· ezcümle 486 ncı madde mu 
du. Bu ıubenln prensipleri clblnce ölüm tehllkeıi, mü
ıu ıekılde hulaıa edilebilir: nakala tınkltaı, bulaşık hu· 

1 - Demokrasiye lıtlnat tahk, harp ııbt fevkalade 
eden bir millet cehalete mü. hallerden dolayı vasiyetçi 

aaade edemez resmi veya kendt el yazısı 
2 - Halkın terblyeıile ui· tle vasiyetname t nzlm ede 

ra§mak her cemiyetin vazı · mezae vasiyetini tlfahi tarz· 

fe11ldlr . da yapabtltr. 
3 - Siyasal Ye demokra- Ş .fahi tarzda •aalyet, va 

tik n üeneeelerfn muhafaza. ılyetçlntn ıon arzularmı iki 
ıı ve devamı daimi bir ter- ıahlde takrir ve takriri veç· 
biye ıle mümlıündür. hile bir vasiyetname yazma· 

4 -- Çabuk değlıen bir iç· I tarı veya yazdırmalart hu 
tlmai ve ekonomik sistem ------------
içinde, halkın intibakı daimi 
bir terbiyeye ihtiyaç göıterir. 

5 - Servet ve bot zama· 
nm artması da halk terbiye 
ılnl zaruri kılar 

Amerika yettıkinler cemi 
yeti 1926 da teıekl<ül et 
mfıttr Bu cemiyet, halkın 

f aldeıi ve yükselmesi için 
ilmi uaıtırmalar yapıyor, 

mBlumat loplıyor, malumat 
veriyor ve lüzumlu cemiyet
lerin kurulmasını tctylk edi
yor . Bilhassa yuk rıda lımi 
geçen Thorndtke tarafından 
yapılan araıtırmaler bütün 
dünya için çok luymetli ne 
lice ler vermiştir 

Yetişldol erln ha yatın ı zen · 
ginlettlrme cemiyeti de 1930 
da ite b ıfamııtır. Bu cemi· 
yet mesleki terbiyeyi lrnv 
vetlendlrmeğe çalıı ıyor; Am 
erlka kütüph ne cemiyeti 
ile tepl"I m esni ederek mü· 
zık, ar ve eanatlıu üzerinde 
bir terbiye vertltyor. Mektep· 
lerle de ileıaı vardar. 

Gece me~leplari: 
Gece mekteplerinde ecne· 

bilerln temıılli ile uğratılıyor, 
umumi kültür ve mesleki ter 
biye verıllyor. Gece de rele 
rlne devam ederek ltıc dip 
lomaıı almek mümkündür. 
Dak ttlo, snetoğraf l 1 tıca ret 
dersleri. marangozluk, tene 

kecilik. elektrfkclllk. dökme 

ellik , cilt ellik, ev tol eri, ıap 
kacılık, terzilik baolıca met 
leki terbiye ıubelerldır. 
Umumiyetle mektepler içti 
mai f aallyetlerln merkezi· 
dır. Müztk te1kilit1 1 kütüp 
hane, konferans ealonu, jlm 

naatık ve oyun salonları hal
kı mektebe bağlıyan vasıta · 

lardır. 

1 Oniversitenin ~al~ terbi· 
yesin~eki rolü: 

Ananevi olarak küçük bir 
zümreye ihtisas veren ve 
manevi bir arlıtokrul müeı 
ıeeeal • yılan üniveulleler 

t imdi halka fal deli ola cak 
tedbirleri alıyorl ar. Huıuıi 

konferenılar, ıergller, loll 
nık:er, temsiller, müzik, mu 
habere ile öğretme, radyo, 
z lrat ve iktlHdi rehberlikler 
eel<i mezunlar için kııll ders· 
lcr vasıtutle çok büyük h fz 
metier yapıyorlar . 

Eıkl mezunlar fçln, den 
lerln keılmden eonra huıud 
proğramlar tatbik ediliyor. 
Ekıeriyıı sabahlara dersler, 
öğleden ıonra da sporlar, ge 
z lntiler proğramı dolduru 
yor, geceleri gayri resmi 
konuomalar ve münakaoalar 
vardır Bu ıuretle eakt me 
zunlerın bllgllerln l tazele 
mek mümkun oluyor. 

SONU VAR 

ıuıunu onlara tahmil etme 
sinden ibarettir t 1 eımi va· 
ılyetlere şahad t için m evzu 
ehliyet ıartluı l§bu ıahttler 
hakkında da caridir. 

Bu ıuretle sif ahen yapılan 
vasiyet 487 ncl madde iktl 
zaaıoca kendilerine takrir 
edilen ıabıtlerden biri takrl· 
rl; vakit ve mahalli vukuunu 
ve ıeneye, ay ve gün tarih 
lerinl hemen yazıp imzalar 
ve diğer ıahtde imzalattırır. 
Bu suretle yazı1an vasiyet
nameyi ıahitler ikisi blrlıkte 
oldukları halde vakit ıeçlr · 

mekılzln bir mahkemeye ve· 
rerek it bu vasiyetnamenin 
vasiyetine ehil gördükleri 
vasiyetçi tarafından kendile· 1 

rioc ıtfoheo takrir edildiğJnl 
ve takririn ahvali fevkall

masına kail olmak sureti ile 
dede vukubuldufunu hakim ihtilaflıdır 
hu:ıurunda beyan ederler. 

Şahlyetler vaslyetçlnln Kanunu medeninin mez· 
k6r 74 ndl maddesinden al. 
dıiımız ilhama göre teılae 
ehliyet llzımdır . Meıeli 

takrlrlnl yazıp tevdi edecek· 
leri yerde flfahen ve yuka
rıdaki beyanlar ıeklınde ha· 
kime arzederek bir zabıtna. gayri mümeyyiz, bir mec-
me f kljnde dahi tesblt etti- nun, bir matuhun malını te-
reblltr. Vaılyelçl vazife ba · ıiı etmesi gayri muteber Ye 
tında bir asker ııe mülazım kanuni bir hüküm ıfade et· 

rütbesinde veya daha bü mez. 
yük rütbeli bir zabit mah - Karı ve koca arasında 
keme makamına kaim ola - mal ortaklıfı meYcut veya 
bilir. Bu ıekllde vasiyetname karının mah koc•nın t hh 
tanzim etmek veya ettir idareıtne bırakılmıı ise her 

mek imkanının huıulünden !ki surette de karının mnaaa 
it ibaren bir ay geçmlı olur d esi olmaksızın koca bir te 

sa ıifahi vazlyeUn hükmü ılı ihdas edemez. Ve yine 
kalmaz (K. M 488). borçlu bir ıahsm alacaklıla · 

Netekim [ tesis reımi bir rına mahalli tıtlfa kalma -
senetle veyahut vaelyet tarı mnk kuti Jle keza bir teıls 
k ile vücut bulur vücude eetlremez. Ahkamı 

Tesisin mahkeme ılclline sabıkaya nazaran borçlunun 
kaydı tesis senedi müeddııııı tcılılni teaçllden hukkam 
na ve teıls l kendisine llit memnu idi. Bu memnuiyet 
olan makamın taltmetına 950 tarihinde Şeyhullel6.m 
göre icra olunur. Bu kayıt EbuHuut Efendinin arzı ile 
teılıl idare edeceklerin lelm · iradeye iktiran etmftllr. Bır 
lerlnl göıterlr] ibaresini hı.ıı borçlunun tediye& deyne kA . 
yan 74 ncü maddenin [rn· fi geride mala olmadıiı hal . 
mi bir ıeoetle] kaydı ıart- ' de ıırf alacaklaları mütezar 
hinden adi senetle ola mı ya 1 rır etmek lçtn böyle bir te . 
caaı oolaıılmaktadır. Bınaen · ılı ihdaaına kalkıımaaı ak-
a leyh teıiılo tee11üı edebil len ve mantıkan caiz olmı 
meıl için mahkeme ılcilllne yan ahvalden bulunması ve 
kllydı ıarttar. Teılıin tesçlh kanunu medeninin i ncl mad · 
hakimin btr müıaadel mah desinin ıon fıkrasında bir 

kokular getiriyordu. Fa~.n t, 

ben erkadnıımla eıkılıyor 

dum, çok geçmeden bu ada · 
mm uğır olduğunu da a n 
ladım. G ezlntile1den knzan 
dığım, kuvvetli bir tıtah olu 
yordu. Doğru ıatoya dönü· 
yor kebabın bnıına geçiyor · 
dum Hayatımda bu kadar 
yemek yedlğ 1mi h tç hnt ırla

mıyoruml Kahya beni saygı 

Türkdilinin Romanı 
yı bekllyerek yAtağa girdim. 
okadar derin bir uyku )•ft 
da lm•ıım kt sabahlevin kah · 
ya s ıı n t beıte hapıyı vur · 
masayd ı uyanınıyacaktım . 

ile seyrediyordu.. Odama 
girince tik gö rdüğüm şey 

yıutal' üzerinde b ir kari vizlt 
olmuıtu Bittabi, h yrel et 

tim: Üzerinde A nastas P .. 
jmzaııı vardı Bu ismi ilk de 

fa görüyordum . Ka rtvizitin 
üz.erinde ku rşun k a lemle ya · 
zılmı9 ufa l< yazılar vard1. 
Pencerey • yaldeıarak oku 

dum. 
"Komıum, eize günaydın 

deıneğe gel el im. Faka t, bu 
l a madım Zahmet olm8. UD 
yarın eabah erkendt> n ıı l zl 

bahçemde bJrllhte süt fçrr e 

ğe çağmyorum . " 

-~ - 8 -
Çeviren: Zeki Tunaboylu 

- 5 
Kahyayı çağırdım , bu mös· 

yö Anaıtasıo kim Plduğunu 

ıoıdum . 

- Möıyö Anutas . Şu 

yakmdakl köyün beyidir .. 
Orta yaolı . İyi bir edam· 
dır . Her ilkba har ç ıftliğlne 

gelir ve ta b ğ bozumuna 
k dar bura da kalır . . 

Şimdiye lrnd ıı r niçin 
bundan bahsetmedin ? 

- Bayım , münasebet düf · 

medi de .. . 
Evi buraya uze.k mı · 

dır? 

Y rıın oaat k dar var· 
dır . 

Yarın sabah onu gör 
mfye gideceğim .. Yolu göı 

termel< üzere bana bir k«m 

se bulurcun. 

Kendim gelirim Bura 
da hiçbir itim yok, be '.> de 
Mösyö Anastaıın l<ahyasmı 
görmek istiyorum. 

Kom~umun da veti bana 
asla tuhaf görünmedi llk ı n, 
bunun, zengin ve tahıı t l gör-

memi~ bir da ğlı olmak lhtı 
malini düeündüm Bununla 
beraber, güzel ve ince bJr 
ıekilde basılmıı karta bakıp 
ta nazikane satırları tekrar 
okudukça fıl;rlml dc§f§tlrl . 
yor, komşumun tehıll ve 

terbiye görmüş bir adıım , 

ı cak mevsimi malikanesin
de geçlrmP.ğe ge l miş bir ec 
nebi olmak ihtimalini kabul 
ediyordum Onunla tanı§ma-

Yol bana çok güzel gö 
ründü Bunda eabahın teılri 
olduğu muhııkkattı , fakat, 
bundan daha ziyade bir ıa . 
at konuı cak bir adam bul 
mak ümid i bana her feyi 
tatlı gösteriyordu . ô }'le bir 

adam ki bu on günlük men · 
fa hayatımı onunla cu.ibelt 
bir tekle koy caktım . Bazan 
endl§e de duyuyordum, la 
kıo, bu yalnız bir ana mah· 
suı kalıyordu. K ndl kendi 
m diyordum: 

- Mesela düşandüiüm gi · 
bi deftlıe . · Bu herif somurt 
kan ihtiyarın blrfıi çıkarsa . . 
fakat, böyle olıaydı, ilkin 
gelir benl uar mıydı , be
nimle tanıımak 1 ter miydı? 
Her ne olursa ol un kendi 
siyle münasebetim pek a z 
olacaktır, çünkü, arada ya § 
farkı v11 r: Bir tarafta yirmi 
yaı, dlier yanda ellı !. . lıte 

:.... r 

haklcın ıırf ıayrl ızrar eden 
ıullıllmallni k nun himaye 
etmez. lbareıloln dahi mev 

cut bulunmaaına aazarao se· 
rlde borcunu ödiyecek malı 
bulunmayan bir ıah11n ıh · 
das ettlil teala alacaklıların 
müracaatı üzerine iptal olu
nablllr. Netektm ıelecek 75 
ncl madded4!! müeultdn miras· 
çı •e alacaklıları tarafın 
dan teslıe itiraz olunabilece

gl ıöıterilmektedlr. 
Beıerly t hiçbir vakit 

tamamen maziden fekki lr· 
Ubat edemez. Kanunlar o 
an ve zamana mahıuı thti· 
yaç ve tatbik ıahaaında ah
lan bir hatvel tekemmülden 
baıka btrıey deiildtr. 

Farlk ve mOmeyylz olmak 
ıartı tle on bet yaımı ikmal 
etmtı btr kimse ile keza 
mümeyyiz olan bir mahcur 
VHlyetname ile bir teılı mey
dana ıettreblleceil kanunu 
medeninin 449 ncu maddeıl
nlo müıaadestnden anlatıl· 

maktadır. Binaenaleyh ıin· 
ni rütt aramaia liizum yok
tur. Birde ıerek ıenet ve 
ıerek vasiyetnamede yazılı 

olduiu veçhile tesçil yapı
lır. Tesçtl, ıenedl reıml •• 
ya vasiyetnamede isimleri 
yazılı zevat tarafından yap· 
tmlır. 

Malt muha11aaın neYl ve 
cinsi ve m(ie11lıin lı 1, • teıı· 

ıln ıayeıl teılsl idare ede
ceklerin lılm ve h&vlyetlerl, 
teıleln nerede ve ne ıuretle 
teessüs edeceil ıictlle kayıt 
ve lıaret olunur. KanuDu 
medeninin 480, 481, 482, 
483, 484, 487, 479, 485, 
499 ncu maddelerinde de 
teılsle irtibata bulunmakla 

nazard n kaçmlmamaıı 11-
zımdır. Ll.eami ıen de veya 
vasiyetnameye müstenit ol· 
mıyım, teıçil edtlmemtı bu
lunan tealıler hiçbir va· 
ktt ıahıiyetl maneviye kes. 
bedcrek hak ve vecibelere 
mazhar olamazlar. 

T eıçtl edilmek ıuretl ile 
teeseüı eden teılıler deYlet 
ve vJllyet, kaza, nahiye, 

köy albl hukuku lmme ce
maatlarına bağlı ve onların 

tahh mürakabe ve teftlıle· 
rlne tabidir. Telılı bir vila
yet merkezinde müe11lı lıe 

o vilayet Ye kaza, bir nahi

ye merkezinde müe11ea iıe • 
nahiyenin nezareti altında· 

dır. 

- SONU VAR -

böyle duygu ve düıüncelerle 
ilerliyordum! 

Nıha yet çiftll~lo ortaeına 

gelmtv. a vluya glrmlıttk, bü· 
tün malikane binlerce fer 
sah uzayıp gidiyordu. Bina
D n yeri, amucamın ıatoıu· 

nunkt kadar güzel değildi: 

Yanında deniz yoktu, ufuk
lar da pek m nzaralı değil · 
dl, baınk ve monotondu Fa
kat, zarafet itibariyle ıahe 
serdı •. Amcamın ıatosu bu· 
nun yanında bir harabe, bir 
ye ldcğlrmenl ıtbf kalır!. .. 
Y c~tl yapraklı aiaçlar ve 
aarmaııldarla süılenmlı bu 
bina ne kadar güzeldı! ... 
Böyle ıuız bir yerde böyle 
bir bahçe ve bu kadar gü • 
zel bir C?V bulunabllcceğint 
asla taeavvur etmiyordum .. 

Kepı tahtadan yaptlmııtı, 
eve girmek için bahçeden 

geçm k lazımdı Fıatanlı bir 
genç knhya kapıyı açtı : Bu 
bizim kahyadan çok daha 
temizdi 

SÜRÜYOR 



SAYFA: 4 

Fransa ile İtalya arasında 
müzakerelere başlanıyor 

(Baıtarafı birinci ıayfada) \ 
nın akdini lnglltzler için 
mühf m bir ılyaai muvaff a · 
kıyet olarak göıtermektedlr. 
Gazeteler Çemberliynın re 
alJst ılyasetloden bahsetmek· 

"Bu doğru değildir . Ro· 
manya evveli. ınukavemet 

edtlf p sonradan boyun eğl 

len birinin önüne gıdtltyor 

gıbı gltmlı ve M Httlerln 
ziyaretinden sonra varmıı 

te ve İngiliz ılyasetlol n al 
dıiı yeot istikametin tesir olacağız . " 
lerlnln uzak ıarkta da gö· Stresa cephesinin ihyası, 
rüleceilnl ve lngllterenln Ja· yani çok mevzubahsolan 
ponyanın vazlvetnl daha iyi yeni Fran11z İngiliz, İta lyan 
takdir edeceiinl ümit et . 
mektedlrler . 

Parla, 19 [ A..A J - lnılliz -
ltalyan anlaımaaı ve Franıız 
battı hareketi bu sabahki 
ıazetelerde de tafıtllt mev· 
ı•u olmakta berdevamdır . 

2 Pak ıazeteılnd• Domadlo, 
Romaya daha çabuk bir bO. 
JOlc elçi tayininin derplf 
edllmemtı olma11ndan dola 
Jl tee11Qrlerlnl bildirerek dl· 
yor ki: 

Yeni Bir Uluslar 
Sosyetesi mi? 

Londra, 19 ( Radyo ) 
Avam Kamarası azasından 
komGnilt Kent, loııltere, 
Fransa ve Rusya tarafmdan 
yeni bir Uluılar Soıyeteal 
teıkll edilmesini ve bu ıoı 
yeteye lıtfyen devletlerin 
atrmeslnl teklif etmlıtlr. 

Kent; teıls edilecek olan 
yeni Uluslar sosyeteılala 
miitecavızlere karıı tlddetlt 
tedbirler alınaıaaını temin 
edecek ıurette kuvvetlt ol 
ma11nı ve akıl takdirde dün 
yanın buaıünkü fıtikrarsızlı · 
lını devam edeceflnl ve harp 
korkuıuouo zati olmıyaca · 
lının tlert s6rmektedtr. 

•• c 

Gıda maddeleri 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
etmektedirler. 

Sıhhat Veklletl bu sebep
le ıeçen sene Kayseri ima . 
lithanelerlol kapatmııtı Son· 
raları yapılan mQracaatlar 

anlaıma11 hakkında Donadlo 
İtalyanın ıtmdf Af manyaya 
kartı bir aolaımaya gireml· 
yeceğinl hatırla tıyor ve dl · 
yor ki: 

"8 Muuolloln ln maksadı 
d6rtler paktma dönmektir. 
Ve B. Hıtlerl bu istikamete 
meylettlrmele çahıacaktır . 

Bır dartler paktı fikri, 
Pötl Jurnal ıazeteılnde Mar· 
1el Rusar tarafından da ba-

htı mevzuu edllmektedlr. 
Muharrire aöre, B. Çamber · 
llyn bu tıte merhale mer. 
hale ilerlemek istiyor. 

1 - lnııtllz - ltalyan an· 
laıması. 

2 - Bır lngtlız, Fran11z1 

İtalyan anleımaıı . 
3 - Rır İnglllz, Fran11z, 

Alman, İtalyan ' anlaıması. 
Ruılar, Stresa cepheılnfn 

yeniden teıklllnt tavılye ed · 
erek diyor ki: 

Avrupa ancak l 93J NI 
sanı hava11nı tekrar buldu. 
ğumuz zaman nefeı alabt 
lecektfr . ., 

Roma, · 19 (A. A.) - İtal
yan gazeteleri ln&illz-İtalyan 
müzakerelerinin neticelen 

meal dolaylsıle ıevk ve ne· 
ıe içindedir. Ve bu müza-

kereleri İtalyan diplomaslıf · 
nln bir muvaffaklyetl addet· 
mektedlr . 

"Messajero, diyor kt: 
Muadelet fikri, Fatlst hal 

yanın imparatorluk satvetl . 

T01Ut.DILI 20 NiSAN 1138 

Bahkesir inhisarlar ı~~~~~~~,.ı·u~:~~~i 

Başmüdürlüğünden: 1 . MUHIMDIR! ı 1 
Gönen inhisarlarına ait harap anbarın ( J ,522 ) lira 

(ZO) kurut k~tlf bedeliyle ve Balıkesir, Bandırma, Gönen 
lnhfıarlarında mevcut proje ve ıartnameıl mucibince ta
mir fti açık eksiltmeye konulmuıtur. İstekhle~ln yüzde 7,5 
muvakkat teminat akçeılyle birlikte 25 4 938 Pazarteıl 
günü saat (15) ıe kadar Balskealr, Bandırma , Gönen in 
hlsıularına müracaatlan. 

4 - 1 - 113 

Balya Kaymakamlığından: 
l - Mevcut plan mucibince Bal)a köylerinde 27 par

ça göçmen evi yaptırılacaktır . 

ı - 13-4 938 Tarihinden tttbarea 15 gün müddetle 
münakaeaya konulmuıtur. 

J ...... iha le 28 4 38 perıembe ııünü ıaat 14 de Bal1a 
lıkln dairesinde yapılıcaktır · 

4 -- Taliplerl11 yevmi mezkurde yOıde 7 ,5 teminat 
akçelertle müracaatları 

S - Şartname ve plln Balya iıkln dairesinde olup lı· 
tentldlğl zaman görülebilir. 

4 - 1 - 121 

1 ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. « 
i EV YAPTIRMAK ISTIYENLERE: 1 
~ Böyle, gü- '1J l 
it. zel bir ev ~ 
~ de rahat ';ti ~ 
it. ömür ge· ~ 

1 ~~::~~;~~~? ~ 1 
il Beklediği- it. 

oiz mevsim 
geldi. Mal-

tlcar~tha 

nemize tti · 
rama naz 
ılze mu
hakkak 

1 

~ 
1 

1 
1 

Kıyıp mü~ür 
(Nurlye Şaylan) adlı tat · 

bikli mühürümü kaybettim 
Yenlılnl alacağımdan eski · 
ıtntn hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

kar temfn 11 

r, -~;~·ş-;_-E;;-ı 1 ;!:c:;cı:~·be ile Hblltlr. i 
1 1 1 'it Her ctnıdemtr, çimento, cam, çlvl, hırdavat ve ~ 

i
l Ç N D Eı I it. bilumum malzemel lnıa tyeyl gayet ehven flatla sat it. 

Balıkesir Karaoğlan 

mahalleıl Memlı ıo· 

kak No. 15 de 

;:;;;;;;;;;;····~ ~ 1 Baıtanbaıa Heyecan Dolu it maktaylz. Birkere deneyiniz . ~ 

1 
Çok Meraklı Resimli 1 ~ Her renk yağlı ve badana boyalarlle boya yağları § 

ÇOCUK KiTABi 1 il, ~e malzemesi de bulunur. ~ 

ık R k ı 1 1 Köylü ve rençberlerimlz lçfn pulluk ve her türlO I~ 
1 1 en it dir Kapak çlnde 

1 
23 NlSAN.DA. ÇIKIYOR il ~ düzen de matazamızda ucuz bir flatla satılmaktadır. 

f 
Masa, kollu terazileri~, kantar, l itre, kilo ve metre ~ 

1 1 5 Kr 1 gibi ölçü ve tarh düzenlerinin pazara da mağazamız- ~ 
1 23 Nisan T.'rıhlni,Sabırsız- 11 dır . Cf -------·-----1 lıkla Bekleyiniz . J 1 Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ağa çları ve her A 

nto en aeolı bir ıurette ta . .. tü.rlü hububat tarlalarında ku llanılan ve randımanı ~ 
------~ ·- it. nınmarıı demektir . Muadelet r•••••••~••••••~••••••• .. ı arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERi .. nt ıtz de tec· ."il 

Nurtye Şaylan 

Habeıistan sefirinin ve Mus· ! TURKDILİ : rübeo ediniz, memnun kalacakımız . )\ 

sollnlofn baslretlı ıiyaaetlnln : Pazarteıtnden baıka her ! Saraçlar Başında Hasarı Cumalıoğulları ı 
zaruri bir neticesidir. ! aün çıkar. Styaıal &azete .. i ~ Mehmet, lsmail, Abdullah 'ıl 

Yakınıarka müteallik olan : Yıllıiı: 800 Kuruı : it. ~ 
itilaflar, lnglllz _ ltalyan i Altı Aylıfı:400 • : ~~~~~~~~~~~~~~ 

: Say111: 3 • : 
münaaebatmda eo mühim 

k111mdır. Bu tttlaflar, iki 
: Günü geçmlt ıayı lar 25 : ••••••••••• • ............. . 

• •• • : kuruıtur. :. • K• 1 k M ~ 
devletto menfal'tlHI arasın · ADRES 1 ra 1 • 
dakl ayniyeti göstermekte i BALIKESİR TÜRKDILI i ı:ı er a 1 

netlceılnde bir ıeae zarfın -
da 11hhl bir mezbaha tnıeaı 
ile pastırma ve ıucuk imal 
tarzının ııhhi ıartlara uydu· 
rulacaf ı yoluada valt ve 
taahhOtlerle müıaade edil 
mtıtt. 

dır . ., il.•••••• . •••••••••••••• .. • Köyümüze alt mera bet aylık icara verilecektir • 
------------------ • lhaleıl nlıanan 25 ncl pazartesi günü öğleden ıon • 

Ayvalık Husus"ı Muhasebe • ra saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin köy ihtiyar he • 

Bu huıuıta aaliblyetli bir 
zıt ıunları söylemlıttr: 

" - Piyaaada makbul olan 
Kayıerl pastırma ve sucuk
ları 11hhl ıeraltl haiz mez
bahanın ınıaaından ıonra 
11hhat bakımmdan itimat 
edilir bir ıekll alacaktsr .• 

Bura1a gelen haberlere 
ıöre mezbaha loıaaı baz1r · 
lıkları ilerlemektedir. Bun · 
dan baıka nizamnamede 
balkın 11hhatı ile oynıyan 
&miller hakkında da cezai 
hükümler teıblt olunmuıtur. 

•aı 3 -rb+--

Rus - Mancuko , 
ihtilafı 
(Baı tarafı birinci ıayfada) 

Gerek kara, ıı•rek nehtr 
hudutları 6zerinde Mançu 
ko Jle mazide bldis olan 
bfttün vakaların Japon tah . 
rlkçlllilnln birer nettcest 
bulunduiu nazarıdikkat• 

alınına Amur Gzerlnde ya· 
kında çıkacak bldııeler 

hakkında verilen bu orijinal 
haber, burada, Kvantunı 

orduıu erkln1 harblyeatoln 
Sovyet.Mançuku hudud•oda 
yeni tahrlkl•r hazırlamakta 
oldutuoa bir bürbın aJbl 
\ellkkl edilmektedir. 

1 yetine müracaatları ilin olunur. • 

Memurluğundan: 1 K··t;.~·A~~=:·;· 115 İ 
-~·······••B ••••••••••••• Borcu 

Lira Kr. 
192 26 

459 77 

303 10 - -955 13 

Hesap No: 

5-6 

5 

243 
yekun 

lıml 

Altınova Çoban oğ· 
Ju Mehmet veresesi 

• • " 

" " " 

., Tüfekçi Hüseyin 
Ala kerimesi Zarife 

" " 

Şakir kızı Rana 

" " " 

Cinıi 

11 Döniim 
tarla 

20 Dönüm 
ter la 

90 Aiaç 
zeytin 

9 Dönüm 
tarla 

4 Döniim 
tarla 

Hududu 

Şerkan, ıtmalen, cenuben 
Osman veresesi, ce
nuben, Dalyan, garben 
Ntkola yani Dalyan tar
laları . 

Şarkan Hüseyin Kahya, 
garben, Hüıeyin Ağa, ıt. 
malen yol, cenubeo Dal· 
yan Nikola, elyevm hazl• 
ne tarla11. 
Gün do. Dalyan, batı Nı 
kola Yani, timalen Dal
yan, cenuben hazlnel 
milliye tarlaları. 
Ştmalen Halil Ağa, gar. 
ben Hasan Ağa ve Alı 

oğlu Dilaver, cenuben 
Rüıtem. 

Şark ve tlmall Rüıtem 
Afa, garben Şaban, ce . 
nuben Alt usta. 

Tarla Şark ve cenubu Emin 

oğlu vereıeıt, garben 
Btnnaz, ıtmalen maliye 
tarlaları. 

Tarla Şark ve ılmall Emin oi· 
lu vereae19rl, garben 
Leman tarla11, ce~uben 
maliye tarlalara. 

Yukarsda ctnı ve miktarı yazılı gayri menkuller 9 4 938 gününden 30 4-938 gününe 
kadar 21 gün müddet mOzayedeye çıkarılmııhr . Taliplerin yevmi nıukörde Ayva lak 
kaıa idare heyetine ve bu huıuıta izahat almak latlyenlerln AyTehk Mutıaaebeı llusu · 
ılye datreatne müracaatları llln olunur. 4 - 1 - 120 

iil················································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Özger Biçki, Dikiş, Çıçe k Yurdu i 
• • i Talebe Kaydına Başlamışt1r. i 
• • • • : Arzu edenlerin Yeni Hükumet arkuında Çantay ıo . : 
: kak (25) numaralı Yurd Direktörlüğüne müracaatları . İ 
: Fazla izahat isttyenlerin de Direktörlüğe bııvur · : 
: malan rica olunur. : : . • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
············~~··································lf 

İddialı, Heye~anlı Büyiik 
Pehlivan Güreşleri: 

23 Nisan 1938 cumarteıl günü saat t 4 te General Alt 
Hikmet stadında Türkiye Baepehhvam Tekirdağlı Hüıeyln 
tle ona mefdan okuyan eıkl Türkiye Baıpehlivanı Ban· 
dırmalı Kara Alı ve daha birçok beı pehlivanlarm lttlra· 
kile iddialı ve heyecanla güreıler yapılacaktır. 

İ KRAMIYELER 
Ltra 

1 Baıa 90 
2 Baıaltma 40 
3 BüyQk ortaya 20 
4 Küçük ortaya 10 
5 Deıteye 5 

Sahibi ve Baımuharrırf: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkanm Genel Direktörü: FUAT BiL' AL 

BHımyerl: Vilayet Matbae11 Balıkeılr 


