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Ankara-Kırşehir Ve 
Civarın a un de Şıddetli 
Sarsıntılar oldu .. 

Büyü~ Millet M eli si, zelzele f ela~etzedelerine ilk y r~ım olmak üzere ~ü~ümetçe 
verilmesi te~ltf edilen tahsisata aid ~anun la~iyasım ~abul etti. 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri e. Şükrü Kaya Umumi üfetıişlıklere, Yilayellere 'e parti 
teşkilatına zelzele te\aketzedelerıns ait yaıdmm ne sunt1e ya~ılacağn a dair bir tamim gönderdi. 

Biiyıik Allllti Meclisi Toplantı Halinde 
Ankara, 25 (AA.) - Bu- detlı bir sarsıntı daha ol-

ıabah Ankarada saat beı· muıtur. 

otuzda hafif bir zelzelıe ol· Köıker ve civarı köyler· 
muıtur. de flp ...... ·-"·' - -

Kırıehirln Köıker nahiyesi gürü,tülerl devam etmek· 

... 

ve civarında bugece de tid tedlr 
detlt ıauıntılar ve yeraltı Ankara, 25 l A A } Bü· 
gürültüleri devem etmlı ve yük Mıllct Meclısl bugün, 
sabah dokuz oobqte dört Kırşehir havali indeki hare· 
ıanlye devam eden çok tid ketlsr:ıdan zar r görenle· 

==--.:..:::=====:....====='---" 

Südeti r,P ağı Te ·lif
lerini Kab 1 E · mi or .. 

Osyli Ekspres gazetesi: Sudetlere muMariyet verilmez. 
se Almanyanm, ~ekoslovakyaya ~aışı e~onomiK ~ir ıaz· 

yık tat~ik edeceğini yaZtyor. 
Prai, 25 Önümüzdeki \ miotlr. Oiğ er taraftan Al· 

may11 ayında, Südet Alman· man mebusu Dr Kut ı.Je.. 

larıoın meıkun bulundukla anlaıma için hükumet tara 

rı mıntakalar da dahil ol fmdan yapılan teklif 1e ı ın kn · 

rnak üzere memleketin he bul edtlemıyeceğlol s<Jyle· 

ınen hemen her tarafmd mlştlr . 
belediye intihabatı yapıl Londrn. 25 ( A.A 1 Bazı 
caktır. loglliz gazeteleri , Südet Al · 

Kanunen geçen sene ya 
pılması icap eden bu lntl • 

ha bat, muhtemel karıııkhk 
ların önüne geçmek gayeııl 
le tehir edılmıetı. 

Hükümetin bır emlrnttme 
aile ilan edilen bu lotıhab&t 

manları partisinin Kerlsbed 
da yaptığı lopiantıya huau 

si bir ehemmiyet atfediyor 

ler 
Deyll Telcgraf gazetesi, 

Çel oslovnkyadakl Alman 

akalliyetinin vaziy~tlni müm· 

kün olduğu kadar müs td 

görmektedir 

re ilk yardım olmak üzere 
hükümetçe verilmesi tel<lıf 

edilen otuz bin liraya alt 
kBnun layihnsını kabul et 
mi ıtır 

Bu taha satın kafi ge 
lıp gelmlyeceğf yolundaki 
mutaleaya kartı lçbakam ve 
Parti Genel Sekreteri B ŞGluü 
Kaya, teıbtt edilecek lhtlya 
ca göre ayrıca tahsisat lı· 

tenlleceğlnl ıöylemfıtır. 

Ankara, 25 (A..A..) 
Dahtllye Vekili ve Parti Ge 
nel Sekreteri B. Şükrü Ka 
ya, Kırıehtr zelzelesi müna· 

ıebetlle umumi müf ettlılıktere 
vilayetlere ve parti teıkıli · 

tma aıaiıdakf tamimi gön 
dermlıtır: 

"V alAnın he• h .. A- ıc ı 
halkımızdan, hükumete 

ve Partiye, Kuı~hir ve Yoz· 
gat köylülüferlnfn uğradı 

ğı acıya f§Urak telgraları 

gelmektedir. 

Hepimiz birimiz için dl 

Y<'D milli tiarımızın bu 
yülaek taheuüı ve tezehü-

rünü ıükranla karıılarken 
zarara uğrıyan Vfttandaıla 

rımızın en z ruri ıhtı 

yaçlorına vardım olmak 

üzere her tarafta ken 
cHlığınden olması, teıebbüs 

lerle top 'anmalıta olrın ı a 
nelerin Kızılay GC>nel Mcr-

kezine 
mahulli 

gönder lmest ve 

Kızılay mcrktz· 

lerioe veril mest rica, felaket 
ve kazalarda olduğu gibi, 

Kızılay Genel Merkezınin 
bu defa dtt bütün teıkilatını 
seferber ed rek f elakelze 
delerin imdrıdma lrnştuğunu 

te~ekkürlerle arzederlm " 

Nis Müsaba a
larında Binici
lerimiz Birinci 

Oldu~. 
Ankora, 24 (A .A.} - Dün 

Nıscle yedi millet arasında. 

yapılan beynelmilel bınlcl· 

Paris 
Sefirimiz hansa Hariciye 

Naznile ~onuııu, 

B. Süud Davas 
Parls, 25 (Radyo] 

Fransa Hariciye Nazırı Jorj 
Bone. bugün evvela Türkt· 
ye sefiri Süad Davası ve 
müteakiben Ruıya ve Ja. 
ponya seflrlerinl kabul etmtı 
ve kendtlerile uzun müd
det konuımuıtur. 

ı:ı1ıı---

Filistinde 
Açlık grevi 

Kudüs, 25 (A.A) - Te
merküz kampında açlık gre· 
vine baılıyan Arapların eıh· 
hi vaziyetleri vahtmleımtı 

'""1""~., ... ~a- r \ d. neye Kal ırı mıı ar ır. 

Çoban Mehmet 
Danimarkalı 

Larseni 7 Daki
kada Yendi. 

, ,, 

Çoban .llelı mel 
Anko.ra, 25(A.A) Eııton 

yada dün ve bugün yapılan 
güreılerde ağır sıklette Ço· 
ban Mehmet, Dantmarkalı 
me:hur Laraenl yedi dakika 
on dört saniyede yenmlf, 
Arıkan da Polonyalıyı on 
dekıka kırk saniyede yen. 

Alınan akalllyetl arasında 

beklenilen hüsnü tesiri yap · 
nıa aıııtır. 

Karlııbatta, senelik kon · 
gresini akdetmekte olan Sü · 

det partlılne mensup sala 
hlyettar bir zat, hükümetle 

Deylı Ekspres gazetesi, 
Almanyanın iki ı emleket 

arasındaki gerginliğe nlha · 

yet vermek için pasifik bir 

tarzı hal bulmıya amade 
olduğunu yezıyor v~ lleneı, 

iti< müsabahaamda Ekibimiz 1 

birlnctllğt almış ve zafer di · 
reğine bayrağımız çekılerek 

ıtddetle aUuoianmııhr. 

cuğu kur· 
tarmak 
en buyük 
bir savaş 

uztaımanan katlyen müm · 
kün olmadığını söyliyereh, 

Çekos'ovııl· rlcalıuin dar 
rnlllıyetçl zıhoiyetlnl ıtdd t 
le tenkıd etml§ ve bu zıh· 
niyetin bir harbe müncer 
01 .. aaı ıhllmalıoden bahıet· 

Südet AlmanlarınB mahrlut 
hir ncvı muhtariyet vermek· 

ten imtina rltlğl takdırde 
Çekoslovakya ya kaı tı ı ko 

nomik bir tazyik tatbiki vn. 
rid olacağım zanncdi~ or 

Başve ilin tebr,ki 
Ankara, 25 ( A.A] - Baş· 

vekıltmiz B Celal Bayar, 
Avr upe.da bu1unan btnlctle 
riın zl Niıdeki muvoffokı . 

yetleri dola} lstle kendılerlnl 
tebrik et mittir. 

fır. Çocuk 

Esirgeme Kurumu bifller
ce yavruyu kurlarnuya ça . 
llştr. Ona yarmı ediniz, 
smıaş oa:if esini lıvşurmış 
olursunuz. 

Çocuk Haftasında 
Y vrul~rtn Neşesi 

Haftanın ilk gününde Va
limiz de bir söylev verdi. 

Ulusal gün heyecanla ~utf andı, Y&vıular arastn~a muh
telif musa~akalar yapll~ı. Hediyeler dağıtıldı. 

f::ciler Geçitrtsmlnde 

23 Nıun oaynmı §'hri
mlzde büyük merasimle kut· 

landı O gün bütün bloalar 
bayraklarla ıüslenmiıti -

Saet onda Halkevi muzı 
kasının çaldığı lıtilcli.l mar-
tı ile törene bat landı Mü 
teaklben Kurum Bıııkanı 
Doktor B Kamıl SeıhoAlu 
açtı. Büyük Mıllet Mectlıının 
kuruluıunun yıld8nümünü, 
Çocuk Haftasını, Türkiyede 
Çocuğa verilen deleri en 
lath ve çocukların yarınki 
büyük ve milli va zift lerlnl 
saydıktan sonra Türk uluıu
nun çocuklarından emin 
bulunduğunu söyledi 8. 
Kamil Seslioğlunun ıöy 
(evi alkıılarla ıona erdi. MO 
teakiben Gaıi okulundan 
bir yavru heyecanlı bir hı · 
tabe ıle çocukların duygula · 
rınCl tercüman oldu. Ve al 
kıılandı. Mıthatpaıa okulun· 
dan Metın Sekendiz kfıraüye 
gelerek uluıal gün önünde 
duyduğu sevinci anlattı. 

Son olarak kürsüye Vali 
miz ve C H Partisi Baıkanı 
B Ethem Aykut geldi ve 
Türk uluınnun bugünkü yük· 
sek mevkilnl almak iç n gl 

rletiğl çetin mücadelelerin, 
acıklı sahnelerin, mütarek ~ 
f ecaahnı, glizel yurdda yer 
yer baı 1ıyan işgali ve garbın 
gafletini o, her zamanki he 
yecanlı ve duygulu ıf adele • 
rile anlattılar. 

B Ethem Aykut daha 

ıonra "lıte o, kara günlerin 
cereyanı eaııasmda mavi ae · 

maların içinden bir halas 
eli bekleniyordu ., Diyerek 
23 Ni anı ve yent neslin bu 
kara kuvvetleri görmemel:le 
ne kadu me11ul bulunduk 
larmı tıaret ettikten sonra 
Atatürk Türktyeılnln çocuAe 
verdıği ehemmiyeti tebarüz 
ettirdi ve Ulu Şefin adını 

saygı ile anarak sürekli al 
kııler arasında sözlerine nl 

hayet verdi. 
Sö1Icvt müteakip Kurum 

timuli olduğu halde ilkol<u\ 
lar alfabe smulle, ıonra da 
Öğretmen okulu, L\ıe izci 
ve talebeleri geçltresmi 
yaptılar ve çok alkıılandılar. 

Ôjleden sonra Halkevin 

de yapılan çocuk kongreıl

ne her ilkokuldan üçer ta· 

lebe ittfrak etti. Muhtelif 
dileklerde bulunan yavrular 
Atatürke ve dlier büyüklere 
saygı telgrafları çektiler. 

Beledyeolo, yavrulara daiı· 
tılmak üzere gönderdlil ı•· 

1-mlneai(l)>·okullarda da§ıtıl · 
dı. Talebe kendtlerlne ıöı· 
t< rtlen allkadaD pek m(ite. 

hanlı olmuıtur. 
23 Ntaan geceıl Halkevin

de çocuk baloıu verildi. 1 1 

re kadar devam eden balo 
büyük alika ıördü. Birçok 
aileler çocuklarlle birlikte 
gelmtılerdl Bu arada Valimiz 
8. Ethem Aykut da yavrularlle 
baloyu ıereflendirdller. 

Baloda yapılan ıeı müıa 
bakaıınJa blrlnctllii Namık
kemal okulundan Sabahat, 
ıkınclllğl Gazi okulundan Ne
jat Tan, üçünc6lüiü de Oum· 
lupına rdan Necla kazandı. 

Oansda kazananlar: 
Birinci 6 Eylülden Sedat 

ile İnci, ikinci 6 Eylülden 
Pulat ile Güner, üç(incü Mit. 
hntp111adan Ziya lle Neriman, 
Sarızeybekte Gaziden Cemil 
ile Mıthııtpaıadan Ayten, 
ikinci Gazid~n Melahat ile 
Mıthatpaıadan Neriman ka 
zandılar. Bütün bu yavru· 
lara Kurumun hedi)ıelcri Va· 
limtz tarafından tevzi edildi . 

Haftanın ikinci günü, yani 
pazar günü ıaat 14 Halke· 
vlnde yapılan gürbüz ço· 
cuk müaabaka11nda da ıu 
yavrular yaılarına göre de· 
rece aldılar. 

Onlara da muhtelif oyun
caklar hediye edildi. 

lkı yatında olanlar ara· 
ıında Füruzan birinci, Nur· 
tekin ikinci, 4 yaıında Meh· 
mel Yükıel birtncı, 5 yaıın· 
da Güler lncl, Gillseren Salıh 
ikinci, 5 yaıında Gnlçln Ka· 
dır birinci, Tunçer ikinci, 
üç yaıında Ergun Mehmet 
birinci, GönerJÇ ikinci, Ay
han Alı üçüncü aeldıler. 

Dün de Gazi, Dumlupınar, 
6 Eylül ilkokul talebesine 
sinema gösterildi. HugQn de 

(Sonu ikinci aayfada) 
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' -1 ; SEHİR HABERLER i 
Düıman tayarelerl gider, 

hükümetI memurları ıehirln 
gazlı yerlerini temizler, artık 
ha lkan t1okaia çıkmasında 
bir mahzur kalmaz, O vakit 
paydos düdüğü çalar. Herkeı 
dııarı çıkar . 

bası atar, ıurada burada 
yangın çıkınca halk bütün 
bütün teliılanır, ıokaklara 

fırlar ki l ıte o zaman zehlrll 
gaz atar. 

Bunun için tahrip bomba · 
11ndan, yangından korkup 
dııarıya fırlamemalı, teliı 
etmemelidir. 

23 Nisan Cumartesi Çocuk Haftasında 
G ü n k ü ~ ü r e ş 1 e r Va v r u 1 a r1 n Neşe si.. 
Tekirdağlı, Manisalı RifatalS (Baı tarafı birinci ıayfada) 

diğer okullar ıtnemaya ıl· 
deceklerdfr. 

aan bayramı burada bQyük 
tezahüratle kutlandı. Söy· 
levlerle büyük günün maniıı 
halka anlatıldı. 

Eter [Alarm] düdüğü çal 
dığı zaman na11lıa ıokakta 
kalmıı bulununanız htç te-
1 aı etmeden "uytu, kapah 
bir yere ıaklanmalı, ağzınızı, 
burnunuzu 11lak bir mtndllle 
örtmelfılntz . Tehlike geçUk· 
ten ıonra kendinizi gaz ara· 
yıcı memurlara göstermeli, 
muayene ettirmelisiniz. 

[Tellf, heyecan, bajırma, 
çağırma, allama glbl ıeyler 
zehirli ıazlardan daha zarar
lıdır. Şaıırır, etrafınızı da 
ıaıırbrsıaız [Alarm) düdüğü. 
n& duyduiunuz zaman ga· 
yet ıoiukkanlı hareket et
melisiniz J 

[Evinize, yahut bahçenize 
zehirli gaz düıerae bir yolu · 
nu bulup ıaz memurlarına ha. 
ber veriniz. Kendiniz dokun
mayınız. Onlar ne yapacak· 
farını bUirler.J 

Şe~ir ıı kısı~alarda: 

[icap ederse hükümet 
emir 
lara, 

verir, ahali etrafa, bat· 
bahçelere Jayılır.] 

Tatbikat 
_ Konferanscı muhtelif bom· 
ba modellerl; bu bombala
rın yaptığı tesirleri müıav 

Yer levhalar göıterecektir . 

ikinci ~onf erans 
- Bombalar; nevllerl, ıe· 

ktllerl , büyüklükleri, muht~· 
viyatı. = Bombaların nevi 
lerl ıunlardır: 1 - Tahrip 
bombuı; 2 - Yangın bom· 
buı; 3 - Zehirli gaz bom· 
baaı; 4 - Sıı bombuı .. 

Dakikada Pes Dedirtti. 
İdmanblrlljlnln tertip et· 

Ujl, merakla beklenen yajlı 
güreı müıabalı:aları pazar 
günü öileden ıonra General 
Ah Hikmet ıtadında yapıldı . 
Stadyum çok kalabalıktı . 

Güreılere Tekirdağlı Hü 
ıeylnle birlikte altmıı kadı r 
pebltvan lttlrak etti . 

Desteye, küçük ortaya çı· 

kan genç pehlivanlar· 
dan ıonra büyük ortaya lı 
tanbullu Koç Ahmet ile De· 
llyuıuflarlı Mustafa çıktı . 

İkt pehlivanın yephiı çetin 
bir güreıten sonra Koç Ah
met ga ltp ıeldt. 

Somalı Abdüasellm da la 
kelelı Naim pehlivanı yendi. 

Baıaltına güreıen Babaeı · 
kılı lbrahfmle Sındırgılı Şe 
rlfln karıılaımaıı çok heye 
canlı oldu. Neticede berabe 
re kaldalar. 

Yine baıaltına aüreıenler. 
d en Molla Mehmet de Ha. 
cırahmanh Halil berabere 

1 

Halkevl hoparlörü ile her 
ıün eaat 17 de Çocuk Haf 
taıı münaıebetıle ıöylevler 
verilmektedir. 

Bu ıöylevler hafta ıonu
na kadar devam edecektir. 

Salyada ve Smdugıdı 23 
Nisan bayraa11 

Balya, (Huıusi) - 23 Nı. ............... 
Valimiz Bugün 
Ankaraya 
Gidiyor 
Valımfz ve C. H. Partiıl 

Baıkanı B. Ethem Aykut, 
bugünkü Kütahya treni ile 
Anka raya gidecektir. 8. 
Ethem Aykut, Ankarada vl· 
layet tılerf hakkında muh
tehf Vekaletlerle temaalarda 
bulunacaktır. 

Huıuıi Mubaıebe Müdürü 
B. Ratlt Sekendiz de kendi · 

O ıece yapılan çocuk ba· 
losu çok eilencell ve ıGzel 
oldu. Baloya lttlrak eden 
Akbaı ilkokulu talebesinin 
milli kıyafetlerle oynadık· 
ları milli oyunlardan Zey
bek, Bengi çok befenlldı . 
Kazukada Orhanlar nahiye 
müdürü Ziyanın ve nüfuı me -
murunun kızları , Zeybekte 
ilkokuldan fsmet, dljer 
milli bir havada aynı 
okuldan Niyazi, Rum. 
ba ve Tangoda Balıkeılr 
Altıeylül okulu üçüncü 11nı · 
fından Aydın Sadık l'enlz, 
yine aynı okuldan Günıelt 

Akyürek, Fokıtrotla Matma· 
zel Gratakap K.lat birinci · 
itil kazanmıılardır. Tertip 
heyeti tarafından birincilere 
muhtelif hediyeler verflmtı 
tir. 

Efer ıeblr ve kaeaba civarın
da aakeri ml\dafaa. hazırlığı 
yapılmıı lıe dQıman tayare)e
rl üzerine topla, mltraly6zle, 
tüfekle ateı edilir, düıürül
meğe çalaıılır. 

1 - Tahrip bombaıının 

ıekll yu•arlak ve uzun olur; 
uçları sivridir. Büyüklükleri 
üçe ayrılır: 1 - Hafif tah· 
rlp bombaları elli kıloya ka
dardır; 2 - Orta tahrip bom· 
baları elif kilodan yüz ktlo
ya kadardır; 3 - Aiır tah. 
rlp bombaları yüz kilodan 
iki bin ve daha fazla ktlo · 
ya kadardır 

-~~ ...... ~"""!"'"'!!!!l!"!"!"'!!!!!!!.-!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!"'"'!!!!l!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"""'""!!'!!!!!I • le rlne refakat edecek tir. 8. 

Halkevl.nde Atletizm Ethem Aykutajyi yoJculuk · 

Balo ıeç vakte kadar de· 
vam etmlıttr. Baloda bulu
nanlar, baloyu tertip ve idare 
eden KültQr İtJarı B. Ece Şa
tıroğlu tle Hükumet Doktoru 
B. Salp Girayı muvaffakıyet · 
!erinden dolayı tebrik etmtı · 
lıerdlr . k "'b} 1 1 ~ ua a ar da büjükiü1tlıiıeğô-

Tahrip bombalarının ucun. 
da bir kapsol vardır. Bu 

re puçalara ayrılmııtır Her 
parça (Grup] da,.birer (lnzl · 
bat, acele ııhht yardım, itfa
iye, gaz arayıcı, aaz temiz· 
leyfcf, can kurtaran, enkaz 
kaldıran, tamir eden) teıkt· 
Jitları vardır. 

Bunlar emir alır almaz 

ca afet alır; arkaaındakJ pa
muk barutunu ateıler. Pa · 

muk barutu bombayı parça· 
lar, bu parçalanmadan çok 

kuvvetli bir hava ta:ıyıkı ha
ııl olur, duvarları yıkar . 

2 - Yangın bomba11 üı· 
tüvane ıekllndedlr, ucunda 

kapıol vardır, bir kilodan bet 
kiloya kadar ağırdır 

Bu bombalar iki türlOdür: 
B lrfıl fosforlu bombadır, iç 

derhal vazifelerini ıörmeie 
baılarlar. İnzibat memurlan 
tehirin emniyet ve asayfıtnt 
korur. Acele ııhhi yardım 
teıkllitı yaralıları kaldırır, 
tedavi eder. Haatahaneye 
gönderir. İtfaiye ıurada , bu 

rada çıkan yangınları ıön-
dürür . ı 

Gaz arayıcılar nerelere 

inde fosfor vardır . Patladıiı 
zaman mavimtırak ve ııhha· 

ta muzır bir duman çıkarır. 
Üzerine ıu dökOlürse ıöner 
gibi olur, fakat yine yanma
fa baılar. 

zehlrlt gaz dütmüı olduğunua 
ararlar. Gaz temizleyiciler 10. 

kaklara kireç kaymağı dö . 

ker, gazları temizlerler Can 
kurtaranlar, yıkılan binaların 
ve dıvarların altında kalmıı 

olanları kurtarırlar Enkaz kal 

dıranlar ıokakları kapıyan 
yıfınları kaldmrlar. Tamirci· 

ler e lektrik, ıu, telıraf telefon 1 
ııbı teılaatta vukubqlan bo 
zuklukları düzeltirler. 

Müassesalta: 
Huıuıi ve reımi her mü

esaeıenln imlrlerl kendi 

müeueıelerlntn korunmaH 
çarelerini yukarıda anlatılan 
ıeklllerde temin ederler. 

Oit~at: 
Düıman tayareleri ekaerl

ya birkaç türlü bomba atar · 
lar. 

Evve la tahrip bombaaı 

İktnciıl "Elektron Termit 
it bombadır. Buolar durma" 

dan yanar, üç bin dereceye 
kadar hararet neıreder. En 

çok bu bombalar kullaoılır . 
Beı yüz kilo ağırlıaında bü

yük yangın bombaları da 
vardır . Bunlar bir yere dü 

ıerae yaomağa baıladığı za 
man elh metreye kadar yan· 

larına yanaımllk mümkün 
olamaz, o kadar tlddetlı ha 
raret nepeder. 

3 - Zehlrlt gaı bomba · 
il 

Bu bombalar iki türlüdür: 
Bır kıımı uçucu gazlarla do-

ludur. Bir kısmının içinde de 
kalıcı gazlar vardır . 

Uçucu gazlarla dolu bom 
baların tealrt daha azdır . 
KGçük bombalarla ehemmi . 
yetil bir tı görülemez Pos· 
ken gazı doldurulmuı büyük 
çapta bombalar atılıra fena 
dır . Kalıcı gazla dold uru l 

lar dileriz. 

Müsabakaları ·"'" • ~-
8 ölge Bisiklet o.... .,.,a •• lcıttuttl 

Gece HalkevJ temıtl koJu 
tarafından Çocuk Haftaaı 
münaıebettle Kurum adına 
bir temıll verllmtıtlr 

Mrrltez lculüplerlle bölge· 1 ye bagıı B. ve t;, aümererf ı 
Yarııları 

Temıtlde Valimiz 8. Et 
hem Aykut da bulunmuılar. 
dır . 

kulüpleri atletleri araaıoda 
pazar günü ıtadyumda Atle. 
tfzm Ajanı Şevkinin idare
sinde atleUzm müıabakaları 
yapılmııtır. Saat IS de baı
lanan müıabakalara lftlrak 
etmek üzere Ayvalık , Edre· 
mit, Bandırma Ye Gönenden 
birçok atletler gelmtılerdlr, 

Gençler "Hl11el Şayia,, adlı 
lbnfrreftk Ahmet Nurlnfn 
eıerfnl muvaffakıyetle tem · 
ıll ettiler ve çok alkıılan . 
dılar 

Derece alan atletler (8) 

1 

May11ta lstanbulda yapılacak 
olan Atletizm bayra.mına tı 
Urak edeceklerdir. 

Müsamere bu ve yarın ge 
ce de temıll olunacaktır . 

......... 1111 • •• 

Bir Adliyeci -
miz Avrupaya 
Gönderilecek 

Müıabakalarda derece alan 
atletleri birinci, ikinci ve 
üçüncü olmak üzere ııraalle 
yazıyoruz: 

J 00 Metre: Süleyman 
(Edremit İ. Y. ]. Yahya (Ba· 
lıkealr 1. G ], Necati Pehlt· 

Adliye Vekiletf , vaz lfele van [Gönen l. y ] . 
rinde muvaffakıyet gösteren / Gülle: Mustafa Ôzçelık 
hakl~lerden her ıene bir (8alıkeılr i. Y ], Mehmet 
miktar tahııl için Avrupaya / Ôzateı (Balıkesir 1 Y.] , Şe-
göndermektedi r. rlf ipin [Balıkesir 1. G . J 

Haber aldığımıza eöre ıeh 400 Metre: Necati Pehll· 
rimlz Müddeiumumi Muavin· van [Gönen 1. Y.J, Şerif İpin 
lerlnden n. Necmettin Yeıl· [Balıkeaır İ. G }, llaaan Ôz· 
lıo de muvaffaklyetlnl gören ıaygı [Balıkeılr (. Y. J 

Adliye Ve"i.lett , gelecek se- Yükıek atlama: Alt Çağa 
ne kendJainl Avrupaya gön [Ayvalık A. S.], Cıhat Ku-
dermeğl muvafık bulmuı ve yumcuojlu [Balıkeılr 1 G.] 
bu yolda ıehrimlz Müd Haltt Aykut [ Balı kesir İ. Y. J 
delumumillğlne tebltğat ya 800 Metre: Fethi Yaıat 
pılm~ıtır. [Bal.kesir 1 G.] Hasan ôz. 

Genç ve değerli adliye ıaygı [Balıkeıir 1. Y. }, M"h 
el mlzi tebrik ederiz. met Şenkul [Gönen L Y. J 

Okulumuzdan dört kız ta· 
lebeye btrer çift ayakkabı 
hediye eden Müteahhit 8 Şe 
ref Eğtnllye, arkadaılarım 
adına teıekkürlerlmı ıuna-

Cirit: Muıtafa Ôzçeltk 
1 Bahkestr 1 Y J, Mehmet 
Ôzateı (Balıkealr 1. Y.]. Sa b 
rl Biriz 1 Balıkesir t G . J, 

200 Metre: Süleyman 
[Edremit l. Y.J, Yllhya [Ba
lıkeı l r İ G ], Nuri [Bandırma 
1. Y.], 

Bölae bisiklet birincilik 
müsabakalarına pazar günü 
de Bisiklet Ajanı B. Alt Atak· 
ıoyun idaresinde devam 
edil mittir 

Yaz kilometre meıafede 
yapılan mOsabakalara ıaat 
6,30 de Bandırmadan baı . 
lanmıı , Güçten Sabri 100 ki· 
lometreltk mesafeyi ( 4) saat 
(40) dakikada ıelerek birin · 
el, Bırltkten Mehmet 5 saat 
20 dakikada ikinci, Birlik· 
ten Süleyman 5 ıaat 40 da . 
kikada üçüncü, Yurttan f e . 
rlt de dördüncü olmuılardır. 

Btsıklet birincilik müeaba
kalerının ıonuocuıu önümüz. 
deki 1 Mayıı pazar günü 
( 125) kilometrelik meıafede 
ya pıJacaktır 

fa Özçelik ( Balıkeıir 1. Y.J 
1 fiOO Metre: Mehmet Çtn 

kılıç, [Ay valık l Y.] Feh 
mi Bakıcı [ 8alıkeılr 1. Y ). 
Necati Peh livan (Gönen 1. 
Yl 

Dıık: Nuri [ Bandırma I. 
Y.), Muıtafa Ôzçellk f Balı 
keılr i. Y. J Mehmet Ôzaıcı 
Balıkeılr l Y. J 

5000 Metre: Ahmet Ôz 
çakır (Ayva}ık A S .J, Niya 
zl [Edremit 1. Y. ), Kemal 
( Bandırma O. S .] 

Üç adım: Edip Keıkek 
(Bahkealr f G .),Niyazi (Ed 
remil 1 Y.J, Feth i Yaıat 
[Balıkesir (. G J 

4 X 100 Bayrak, Bölge 
takımı: H ı lmı Gençka, Sü 
leyman Genç, Nuri Ak yü 
rek , Necati Pehlivan 

' 

Sındırgı , (Huıusl) - 23 
Nlıan bayramı kazamızda 
meraılmle kutlandı . Gece 
birinci okul talebesi tara · 
fından Halkevl aalonunda 
muvaff akıyetll ve güzel bir 
temıJI verildl . 
Müıamerede 

halk bulundu. 
kalabalık 

,-==================-= 

j ISTANIUl RADfOSU j 
26 · Nisan · 1938 Sah 
Ôile neıılyatı: 
12.30: Pl&kla Türk muaf· 

kisi. 12.60: Havadis 13 05: 
Çocuk Bayram ve Haftaaı 
münaaebetlle Çocuk Esirge
me Kurumu namına Bakır
köy Halkevl göıterft kolu 
tarafından bir temıfl 13 30: 
Muhtelif plak neırıyatı. 
Akıam neıriyatı : 
17: İnkılap tarihi dersi: 

Üniversiteden naklen. 18.30: 
Çocuk Bayramı ve Hafta11 
münıuebetıle Çocuk Eılrge 
me Kurumu namına konfe · 
ranı: Fabrettln Kerim Gök. 
ay ( Çocuk Ruhu ) . 18.45: 

at r, halkı korku tur, telAıa 
düıürür , büyQk müeueaele · 
r l yık r. 

muı bombalar iki sınıfa rım . 
Tek adım : Edip Keıkek 

Mfthatpaıa Baıöğretmeni [BalJkeılr 1. G.], Fethi Ya-

4 X 400 Bayrak, Bölge 

Plakla danı muıtklıl . J 9 J 5 
Konferans: Beyoğlu Halkevl 
namına Bayan Nazan Danlı 
ment (Tarih ve edebiyatta 
Türk güzelliği) 19. 15: Bor · 
aa haber leri. 20: Vedia Ri · 
za ve arkadaıları tarafından 
Türk mualklsl ve halk ıar· 
kıları 20.45: llava raporu. 
20.48: Ömer Rlza tarafın· 
dan Arapça ıöylev 21: Tah· 
ıin Karakuı ve arkadaıları 
tarafından Türk muıuklli ve 

halk ıarkıları, ( aaet ayarı ) 
21.45: Orkestra 22 .15: Ajan• 
haberleri. 22 30: P lakla ıo 
lolar, opera ve operet par· 
çalan 22 50: Son haberler 
ve ertesi 16nün proiramı 0 

Arkas_ından yangın bom 
ayrılır: 

SONU VAR 
Raif Erdem ıat [Balıkeıfr 1. G .], Muıta 

takımı: Mehmet Ôzateı , Hü· 
ıeyln Kerptıler, Mehmet 
Şenkul, Haean Özaay11. 
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Karakter teıkilt meıeleal 
de (H·4) kulüplerinin baıh· 
ca ıayelerlnden biridir. Bu 
kulüplerde azalar, nefıe iti 
mad, ıportmenltk, nefıt 
kontrol, bıkalarına hizmet , 
meaullyet h ı11t, liderlik, eve, 
mektebe, köye, cemiyete ve 
tıe alaka duymak ılbi va 
11fları kazanırlar. 

Bütün bu yayım ıubelerJ 
için binlerce bülten ba11l 
makta ve paraıız olarak 
halka daiıtılmalıtadır. Reh 
berlerln bilıtlerJnl tazelemek 
ve onları zaman zaman il
mi ve pratik cemiyetlerden 
de yetlttirmek için 6nlver 
ıttelerln ziraat fakülteleri
nin muhtelif branı muta
ba11t1ları vardır. Ba muta· 
ha111ılar bölgeleri dolaıarak 
ameli ta•ılyelerde bulunur· 
lar, bizzat yaparak reııçber 
lerl, çlftçllerJ ve H-4 kulüp 
lerlnln azalarını tenvir eder
ler. Mutaha1111ların fdareal 
altında k11a mfıddeth muh 
telif mektepler teıekkül eder. 
Patates mektebi, kftmH hay
•anları mektebi, ıGtçülük 
mektebi llh .. bu mektepler · 
de halka btUıa11a göıterme 
yoltyle lüzumlu bilıller ka · 
zandmlır. Bir bölıenln bir 
ıenelik ziraat proğramı muh 
telif mahıuller için ayrı 
ayrı yapılır ve üniversitenin 
mutaha11ııları tarafından ıö
rüldükten ıonra kaUyet keı· 
heder. 

Radyo: 
Amerlkada radyonun bü 

yük bir terbiye vasıtası ola-

rak kullanıldıiını ıöriyo
ruz. Bılha11a ticaret makıa-

dtle yapılaA neırlyat tayanı 
dikkattir •e diğer proiram 

fara ıölgede bırakır . Bunun 
içindir ki prolramlarda de 

iltlkllk yapılarak terbiyevi 
neırtyatın çoialtılma11 için 

teıebbüıler vardır. ] 930 da 
nılllt radyo terbiyeat ceml
Jetl teıekkül et mittir . Bu 
cemiyet iinlveraite lerln lataa 
Jonları, terbiyevi ve diol 
cemiyetlerle teırtklmeıai 

ederelr radyonun ıumQll6 ve 
t1ıiie11tr bir terbiye orıanı 

olm&11na çahımaktadar. 

Ve hatta uzun zaman kalın 
ca amucam ıevJnecektt. Bir · 
kaç saniye içinde kendimi 
bu fJkre alııtırmııtım. Genç 
luıan , bu kadar çabuk git 
trılyecektınlz , tarzında ki ıi 

htrh cümleal birdenbire ha · 
kllcat oluvermlıU . 
Ôğleden ıonrakt saatleri 

1laaıl ıeçlrecektlm! . Beı . altı 

kitap karııtırdım , aağa ıola 
lfezlodtm, Hatime yüzlerce 

defa baktım, köye inip köy-
1--ı u •rle konuıtum , ılğara ıl -
hra üıtüne içtim, uyumağa 
çllııtarn .. . Ve nihayet saat 
beıte komtumun kapııı önün
de hazır bulundum. 

Burada duracağım: Bu ıe 
~hıttnln intibaları , kapalı 

lr Yttrdekl çiçek kokuıu 
Rlbt beni boiuyordu, onları 
hır klmıeye anlatmak ıhu
Yacını hl11edlyordum. . O 
aece hiç uyumamıı yatak 
le.ta kalkarak, herıey l oldu 
lu ıtbı yazmııtım Al bu 
lc&iıtları oku, yarın bana 

Onivırsitelerin yayım şu
belerinin ra~yo pıoiramt: 

Ünlveraltelerln yayım ıu
belerinln radyo prolramı 

çok önemlidir. Cornell ünl 
•eraltenln l 934 de temmuz, 

afulloı ve eyJQI aylarına 

mahıuı haftalık proğramı 

bize bu huıulla bir fikir •e· 
re bilir: 

Pazar günleri: Hububat, 
toprak, nebat haatalıkları , 

çiftlik tdareel , mahsulün pa -
zara göndertlmeıt, k6mea 

tılerJ ve ıiltçilldk . 

Sah günleri: Nebat lslahı , 

kör terbiyeal, böcekler ve 
seyahat konuımaları 

Çarıamba günleri: Zfraat 
büroları, " Çıfthk ve ateı 

kenarı tarluları,, zlrat tktl· 
aat ve çiftlik tdareıl , zirai 
mühendlıltk . 

Perıembe ıünlerl: Tabiat 
ta bu hafta , bir kitap oku · 
yalım, meyvacılık . 

Cuma günleri: Sebze ye· 
ttıttrmek, köy ıoıyal teıkt

lltı, mesleki mecmualar. 

Cumartesi ıünleri : (H-4) 
kuli'ıbii ıaatl, çlftltk hayva-

natı, bc'Slgelere aft havadtı· 

ler, gronıe (Çiftçiler cemi
yeti) proğramı . 

lu proğrımı dahil olan 
mevzulardan birkıç1. 

Kümea hayvanları: 

Yazın yumurtal arı naaıl 
ıaklamalı, 

Yazın ve sonbaharda civ 
ctvlere naaıl bakmalı, 

Yumurtlama muayenesi , 
raporları (Müsabakaların ne
ticeleri), 

Kümes hayvaolarma ıüt 

vermek, 

Kümeı hayvanlarına ıon· 

baharda neler yedirmeli, 

Kümeslerde ıuni zlyalarm 
ku llaoıl muı , 

Senenin yedinci yumarta 
derecelendirme ve pazara 
gönderme mektebi, 

Senenin ilk gıda tayini 
mektebi 

- SONU VAR 

gelir, ıonralarmı öğreotrııto 

Buruıuk 
ve güçlükle 

* .... 
kağıtları 

okudum .. 
aldım 

Ste 
fanın, heyecanıız zamanla 
rında bile yazdığı yazı okun. 
mazdı ... 

* * * 
Kajıtlarda ıunlar yazılı 

idi: 

"Aynı fistanlı küçük hlz · 
metçi gelip kapıyı açtı . Mu 
defa, beni pavtyona götür 
medt, tkl tarafı ağaçlıklı bir 
yoldan doğruca eve gittik. 
Bu evin içi ne kadar hoıtu! 
Her taraf dGzgün ve temiz 
dt, her tarafta bir köylü ıa· 
deliği vardı Masalar, dolap· 
lar, sandalyeler hepıt kayın 
ağacından yapılmııtı; yatak· 
lar ve pencere perdeleri a la · 
ca bir yerli kumaıtandı, yal · 
nız . duvarlarda aile efradı 

na att bazı fotoğrftflar var 
dı; masalarda güllerle dolu 
va:ıolar, birkaç kitap, bir 
iki taı ve maden parçası, 

rORltDILI 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Tesi•İn Şekli 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami fJaylı 
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Teılıln teıklll hakkındalcl 

uıul ve ıeratte giritmezden 
evvel tealıl yapanın ve malı 
muhaaaaaın ev1afından bir
az bahsetmeyi f atdeden halt 
görmtyorum. Müe11lıln, tl 
biri aharla vakıfan aabf, 
mecnun, matuh. mahcur, 
teevlyei deyne baıkaca mali 
bulunmıyan medyun olma 
makla beraber teılıln fifal 
ve tehdit gibi kerhi bir ıu · 
rette yapılmamıı olması tart · 
tır . Vakıfta aradıiımız bu 
evıaf ı lehine teıtı edilenler 
de aramayız. Meseli henüz 
gayri mümeyyiz yetim ço 
cuklarla matuh ve mecnun · 
lar vesaire lehine bir mal 
tesis edtlebllfr. 

Teala edilen male ıelince 

malum ve muayyen olması 

ıart oldutu ıtbl o male gay· 
rln hakkı teallük etmemeal 
ve hini akitte vakıfın malı 

bulunma11 ve tealıtn bir za 
mania mukayyet gtbJ mu · 
vakkat olmama1ı ve teatıte 

gaye Ye makaadm muayyen 
bulunması gayri müfrez hlı 
ıel ıayla veya 1ağlam bir 
alacak teefı olunabilir. Bır 
kimse tefrl" ve tayin etmek . 
ılzln bazı emvalfnf bir gaye 
ye terk ve tahıla edene bu 
ıuretle teılı thdaa etmfv 
olamaz Ancak o malt mu · 
ha11aaın ıdareıl için bir kay
ylm tayin ve o veçhlle gay 
ri muayyen olan mal teay 
yün ettikten euuı • vı:ıılufıo 

kaedettiği gayeye hasır ve 
tahılı ile teala taha11ul eder 

Teılıfn ıuretf teıkıltol göı 

teren 76 ncı madde ( teıla 
senesinde uzuvları ve ıureU 
idareıl göıterillr. Bunlar kafi 
derecede göaterllmemlt olur 
sa teıtıl, teftlt kendine ait 
olan rnakam tarafından la · 
zımgelen tedbirler yapılır . 
T eılıi ga yeılne göre teıkll 

etmek mümkün olmazıa te 
ılı eden itiraz etmedikçe 
veya teıfı aenedlnde htlafına 
ıarth bir hüküm bulunma
dıkça teılıln malları tefttı 

makamı tarafından mürnkün 
mertebe gayece aynı olan 

diğer bir teılıe tahıls ve 
teslim olunur ) lbareıtn l th 
liva eden bu madde üç fık
raya müokaıtmdır. 

Birinci fıkraya göre vakı 
f ın ihdaı edeceil teılıln ne 
ıekılde ve ne ıurette idare 
edllecejtnl tayin ve tah 
ılı ile beraber bu tıt ya· 
pacak ktmıelerl 1 n t t h a p 
ile isim ve töhretlerlnl dahi 
te1tı ıenedlnde btldtrmeıt 

lazım ve vakıfın cümlet hu 
kukundandır Maddede ya· 
lnız teılı senedinde denip 
vasiyetnamede denmemfı 

lıede aynı kayıt ve ıartın 

va1f yetnamede de zikir ve 
beyanı icap eder. 

Çünkü 7 4 ncü maddedeki 
(T eıiı resmi bir senetle ve· 
yahut vaılyet tariki ile va . 
cut bulur) ibaret aarlhaeına 
nazaran vasiyetname de reı
mi teılı ıenedt makamına 

katmcllr. Vazn kanunun bu 
maddede zlkretmemeıl daha 
evvelce bıldtrtlmekle malum 
btrıey olmasından ileri ıel. 

mtı olıa gerektir . Hatta ah 
valt fevkalade dolayıalyle va 
ıiyetclnln el yazııı ile ve 
ya ıtf aben takriri üzerine 
tanzim veyahut takrlrlne ıa 
hadetle hakim tarafından 

zabıt ıuretl ile yapılan va 
ıtyetname de bu kabilden· 
dır . 

T estıtn uzuvları hakiki •e 
hükmi ıah11lardan olmaaın· 
da bol• yol.tur f J711vl,.r te 

ıtıl mürakabe ve idare he
yetleri ve müd6r gibi mO 
teaddtt ıahıılardan mürek 
kep olacaiı ıtbl bir kiti de 
olabıllr. Uzuvların bu suret 
le teaddüdü halinde teaavll 
lra ka ldeılne rla yet edilir. 
Ve vakıf ın arzuıuna aöre 
hareket mecburidir. Müeulı 
reımi senedinde veya tahrl · 
ri ve ıtf ahi va.lyetnamealn 
de bu uzuvları tayin ve be · 
yan etmemlt bulunma11 o 
malt muhuıuın ıahılyetf 

h6kmtye lktlıap etmesine ma 
nt olamaz Şu kadar var ki 
ıahıiyetl hükmiye halini ka 
zanan mal matlup olan me· 

Türkdilinin Romanı 

A~l1lRİLİS 
Çeviren: Zeki Tunaboylu 

birkaç tane de deniz hay 
vanı kabuğu bulunuyorrlu . . 
Sanatkarane olmak iddiasını 
taıımıyan birkaç çapak, ih
timal de tarlalarda bulunmuı 
bir tkt lamba bir masa al· 
tındaydı . 

Bu yer kah hem ıalon , 

hem de yemek odaaı vazi 
feılnl görüyordu . 

Möıyö Ana1taı bahçeclh · 
fe alt bir k itabın okumaaı 

na dalmıftı , kitabını yana 
bıraktı , ıözl Gklerınl çıkardı 
ve ayağa kalkarak bent kar
ııladı. 8uta bl , konuıma ki · 
taptan açıldı , komıum, hah· 
çe itlerini pek seviyordu ve 
bu huıuata genlt bı!atıl var · 
dı . G üllerloln çeıttlerlnl &•er-

8 -
ken, önümüze bir vazo gül 
koydu ve lılmlerfnl ıaymağa 
baıladı : 

- Bu çeııtlerln hepıl gü
zeldir, hepsini Avrupadan 

getlrdtm . Birçokları pek az 
bulunur ve btnbir zahmetle 
yettıtirllm iıtlr. İıte b!ioun 
adı Kot Kvurdur, bu Ogüıt 

Midir, ıu ba lık kırmız111 ren · 
ge ve yuvarlakhia bakın . 

Bu, ten renglodektnln lıml 

de Ademdir .. . Hele, ıu mavi 
çizgili beyaz ufak güle ba 
kın ... Bu, bıltnmi} en bir çe 
fittir, hiçbir katalokta ve ki 
lapta yoktur .. Bunda n&11l 
yetfıtlğine f&ftyorum ! Bunu 
tik gören kızımdır ve pek 
haklı olarakta ona Amarl-
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Ortaşarkta Türk iye Ve 
Mısırın Mevkii .. 

~----------------------

,,iki memleket Ortaşar~ta mühim bir meı~i işgal ede· 
rek bütün sulh amillerini ıllerinde bulun~uracaklar~1r .,, 
Mııırda çıkan "El Mu kat 

tam,, gazetesi diyor ki: 
"Tilrktye Hariciye Vekili 

Rüıtn Araı, memleketimiz
de kalbten kopma hlr kabul 
ve ruhtan gelme bir ıevJnç 
ile karıılanmıttır. Milletin 
bütün ıınıfları Türklyeye kar· 
fi Mııır mliletfnln bealedfjl 
temiz •e nezih mev eddet 
h111lne tercüman olmutlar 
dır . Bu da, bir tark mlllett· 
ntn lıttklal ve tekamül yo
lunda llerlemeılnfn tevlit et
t i ği hlıden meydana geliyor. 
Ve buna hayret edılımez. 
Yarı reımi "Ul uı. gazetesi 
Türk Veklllnfn M111rı zlyare 
ti dolayıılyle makalemtzt 
lıaret ederek ileri ıürdüiü 
hükümleri gay~t doirudur. 
Yakın ıark harltaaına ba· 

kıp aynı zamanda Balkan 
ittihadını gözönOnde tular
Jana bundan doğacak ha· 
yırlı neticeleri anlarlar. Bu 

deni haklarını kullanabtlme
ıl uzuvların vQcuduna bağ
lıdır . Bu gibi ahval vuku
unda bir kayyum tayini ıu · 

rett ile bu cihet dabt teli.fi 
edılebtltr . Vakıf resmi ıenet 

ve •aetyetnameden baıkaca 
da tealı tn ıuretl ldareıl hak· 
kında birde ayrıca nizamna
me k a l e m e almıı 
veya aldırmıı lıe bunun da 

reımi olması ıenet ve vasi · 
yetname gibi ıfcllle kaydet 
ttrtlmlt bulunması lazımdır. 
Akıl takdirde kıymeti hu
kukiye ifade etmez. Bundan 
evvelki maddelerin mutale 
ası eınaaında beyan olundu
ğu veçhlle teılıle ıahılyett 

hükmiye iktisap eden mal 
hukuku amme cemaatların · 
dan olan devlet ve bunun 
uzuvlarından olan vilayet , 
kaza, nahiye, köylerden her 
hangisinde müeaaeı lıe ora· 
mn mürakabe ve nezareti 
altındadır . Bu nazaret ke1ft 
mayeta hareket bahıetmez. . 

Yalnız tealıln gayeıl ntn hu · 
ıulilne ve teılıl korumak gi· 
bl huıuılıua münha11rdır . 

liı lımin i vermtıttr . Bir gün 
bu çtceğ l, Rumca iım ile ka
taloklara ıeçmeat tçln Av
rupaya göndereceğim . 

Möıyö Anastaa daha bir 
ıürü iılmler saymakta de -

vam etliye de benim tirim 
Amarıliıte saplanıp kalmııtı 

Dün gecenin ıeaıtzltğl içinde 
olduğu gibi dudaklarını yine 

bu tatlı heceleri ıayrl ihti
yari defalarca tekrar etti: 
Amartlıı! Amaril lı! . Onlar
ca baıka lılm yoktu! Bu ke 
lime dudaklarıma ne kadar 
uygun gel iyordu!. . Amarlll ı! 

Ah, ne yazık kt, Teokrtt ı n 
Üçüncü İdlltn l burada ezber
lemenin imkanı yok!. 

Yakındaki odadan btr dü· 
züye bir gıcırtı geliyordu ve 
ben de zaman zaman kap•lı 
kapıya doğru baıımı çeviri 
yordum. Möıyö Anaataa bu 
nun farkına vardı . Gü lümıı
yerek: 

- içeride kızım ça l ıııyor, 
dedi . 

ittihaddan ıulh ve müıale . 

met namına hayır beklenir. 
Bundan ıonra Sadabat lı · 

mlyle maruf olan ıon mlıak 

ıeltr. Dost ıazete bundan 
bahsediyor . Bu anlatmalar 
Büyük Brttanya hlkumett 
Türkiye ve Yunanlltan ara. 
ıında uzun konuıma lardan 

ıonra kararl11ıtmlmııtır . Ve 
gayesi Akdenlzln ıarkında 
ıulh ve ıellmetl tah-

kim ve takviye etmektir. 
Halihazırda bu dereceJI bu· 
lan uzlaımaların daha ziya. 
de teve11ü ederek dtier 
memleketleri de tetmllı im
kanı vardır . Bu milletler 
araıında M11mn cojrafi mev· 
kil itibariy le cihan ve ıulh 
ve mOıalemet merbuttyetl 
itibariyle mühim bir me•kl 
ltgal eder. 

Türkiye Hariciye Vektll· 
[Lütfen ıayfayı çevirin) 

Bu da vakıfın reıml .enet 
veya vaalyetnameılnde ya
zılı bulunmadıiı hallerde na
zara alınarak teılıln ıaye 

ve tarzı tdareıi hakkında 
tedablrl lizime ittihaz ohı-

nur. 

Maddenin GtOncQ fırka11· 

na ıellnce: Teılıln ıayeal 

taha11ül edemlyecek Itır hal
de bulunur, ıenel veya •a· 
ılyetname veyahut vakıfın 

bunlardan baıkaca da tanzim 
etmtı veya eturmıı uhıuııu 
nizamnamedeki bu nizamna
mesinin de lktlıabı resmiyet 
etmesi ıarttır . İtte bu ılbl 
veaalkl reımlyede bir sara
hat vaua ona 16re, 1okıa 

makamı mürakabe vakıf ••i 
lıe fikir ve maksadına mG
racaat tle: meseleyi.halleder. 
Vefat etmlııe malt muha1· 
ıaıın müeaatıln arzu ve eme· 
ltne daha yakın, meıli. bir 
haatabane1e mukabil bir do· 
ğumevJ, bir mektebe • .,mu
kabil bir kütüphane gibi 
aayelerl yekdljerfne yakın 

olan baıka bir tealle verilir. 
- SONU VAR-

- Çalıııyor mu? Bu gü 
rültülü lf nedir acaba? 

- Sezdlil bir tı: Bez do· 
kuyor . 

Kendlılne 

ken kalktı 

açtı . 

hayret le bakar
kapalı kapıyı 

O zaman Jlk d~fa olarak, 
biz paytabt halkınca bilin· 
miyen bir tezglh aördüm: 
Bu taraflarda dokumak için 
kullanılıyor . . Tarihten önce
ki zamanlarda yaıamıı bir 
hayvanın lıkeleUni andırı

yordu ... Amarlllı alçak bir 
yere oturmuttu; kendlıtne 

yardım eden kız da yanında 
ayakta duruyordu, bu, pa · 
zarlık elblıelerlnı glymlf, ıl 

yah 1açh bir köylO ıiizell 

tdl. 
Amartltı beni görünce ba • 

ıtyle ıelim verdi ve gGlüm
ıedl: 

Şüpheıtz k i böyle bir 
tezgahı ilk defa görüyorau. 
nuz .. 

- SÜRÜYOR -
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nln aeyahat proğramındı'.\ bu 
meselenin görüıülmeslnln 
mevzuubahs edılmft olup ol
madığını sureti kattyede bi 
lemeyiz Türk meslektaıımı· 
zın kanaatince bu ziyaret 
böyle bir müzakereye bat· 
langıç vazifesini görmiiıtür. 
Şurası muhakkaktır ki Ak 
denizde Büyük Rrttanya ve 
halya arasında zuhur eden 
siyesi ıhttlafın tevJıt etUğ• 

müphemlyetler iki büyük 
devlet arasında uzlatma yo· 
lu tutulmuı dolayıaiyle ber· 
taraf olmuıtur. 

Ve aralarındaki uzun müd· 
dettenberl devam eden bu· 
rudet kalkmııtır. Bu de bü· 
tün milletlerin sulh ve mü 
salemete olan bailılıklarınan 
bir neticesidir. 

Türk gazeteleri umumiyet· 
le "Ulus" un kullandığı h
aanı kullanmaktadırlar. Ge· 
len telıraflara, bu gazeteler 

umumiyetle " M111r ve Tür· 
klyeyl uzun müddettenbert 

rapteden eıkt dostluk balla · 
r1nın tekrar tee11üıünü ve 
ahvalin deilımeıl dolaylsly· 
le husule gelen vaziyete mu· 
tabık bir ıektl alınmasını ,. 

,. ...................... .. 
i TÜRKDİLl ! 
: Pazartesinden baıka her : 
• • • ıün çıkar . Slyaıal gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıjı:400 • : • • • Sayısı: 3 • • • • : Günü geçmlf sayılar 25 : 
• • : kuruıtur. : 
• ADRES: • • • 
: BALIKESiR TÜRK.D1Ll : 
~ .... -........ . ....... ... 
temin ediyorlar. Bu, ıarıh 

beyanatta gizli hiçbir nok . 

ta yoktur ve • kanaatimizce 
ıtyaaetle lıtıgal eden müte· 

fekklrlerimlzln inamı azamı 

buna taraftardırlar. İıte Mı· 
ıır _ Türkiye münasebetleri 
hakkında söylenen budur. 
Ve kuvvetle ümit edilir ki 
yakında yakın ıarkta ve 
orta ıarkta Mlllr ve Türkl· 
ye mühim bir mevki lıgal 

ederek bütün ıu\b amlllerlnt 
ellerinde bulunduracaklar 
ve ıark alemini; Avrupanın 
tılerlndekl kargaıalıktan ve 
devletlerin blrblrlerlyle an· 
laımamaktan doğan endlıe 
it vaziyetten vikaye edecek· 

lerdlr." 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Mevkii: 
Durasılar Köyde 

Cinai: 
Ev 

Hududu: 
Doğuıu Kolcu oi· 
lu lımall, batıaı 
Hüıeyln oflu Ali, 
poyrazı Kolcu oi· 
lu Mehmet, kıbleıt 
Kolcu oilu lımall 
anaıı . 

Yukarda hudut ve ev11fı ya:11lı ev atasından lnUkalen 
Kolcu oilu lbrahlmlo ıenetalz temellükünde ıken 330 da 
ölümlle oğulları lımail ve Mehmet vP kı'P• H •• , .... ,.. t ... 1.1. 

ğı anlaıılmakla bu ev hakkında 5 5-938 perıembe günü 
mahalline memur giderek keıtf ve tahkikat vapacağından 
tasarruf tdd•aaında bulunanlar vana bu günler içinde yazı 
ıle Tapu Stcıl Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 
memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

TOIUtDILI 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş
letme Artırma Ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli aıaiıda yazıla Akhlıar lıtasyon bü· 

fesi [ t 6·938 den 31 -5 94 l kadar) üç ıene müddetle 4 5 938 
tarihine müsadlf çarıamba günü ıaat 15 de açık arbrma 
uıulıle Balakeılrde 3 üncü ııletme btnuında kiraya veri 
lecektlr. 

İıteldilerin 56, 25 ltra muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla 2490 numaraı. kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni mani bulun 
madığına dair beyanname ile aynı gün ve ıaate kadar ko· 
misyon relıliğlne müracaatları llzımdır. 

Bu tıe ait ıartname üçüncO tıletme müdürlüğünde ve 
Akhisar istasyonunda parasız daiıtalmaktadar. 

Senelik 
Clnıt Muhammen be 

Akhisar is· deli 
tasyon büfeıl 250 lira 

Üç senelik 
Muhammen 

bedeli 
750 lira 

Muvakkat 
Teminat akçesi 

Lira Kr. 

56 25 
4 - 1 - 116 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Enc'iimeninden: 

1 - Elulltmeye konulan ıı: 
Nafia dalreılnfn Şavrole marka 2 numaralı kamyonu için 

ç ve dıı 4 adet ve 1 numaralı Fort kamyonunun ön teker· 
leklerl için 2 ki ceman 6 lastik 9 mayıs 938 tarihine rast 
layan pazardesl günti ıaat 14 de ihaleıl yapılmak ilzere 
JS gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

lç ye dıı beher liıttiln muhammen bedeli 150 kur· 
uıtan 6 laıtlk 900 lira ve muvakkat teminatı 67 lira 50 
kuruıtur. 

2 - ihale muayyen vaktinde Hükumet konağında 

teıekkül edecek vlliyet daimi encümen odasında yapı · 

lacaktır. 
Bu ife alt ıartnameyl görmek ve öğrenmek lıtlyenler 

her gün için vllayet Nafta dairesine veya Encümen kale· 
mine m6racaat edebilirler. 

3 - Ekıtltmeye gtrebllm_ek için lıtekltlerln yukarıda 
yazılı muvakkat teminatını mal11ndıiına yahrdığnıa 
dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeıt ıarthr. 

( Mehmet Görgün) adlı 

mühürümü 24 4 · 938 de kay 
betttm. Badema imzamı 

kullanacağımdan kayıp olan 
mühürümün hükmü olmadı· 

4 - 1 - 125 

ğı ilan olunur. 

Balıkeılr Kuaplat ma 
halleılnde Bekir oğlu 

Mehmet Görgün 

26 NiSAN iNi 

~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i Özger Biçki, Dikiş, Çiçek Yur~u i 
• • i Talebe Kaydına Başlamıştır. ! 

Er~Eerkdeiğclroı MHemalultrplauığaun~maao: 1 Ayva 1 k Husu si Muhasebe i Arzu edenlerin Yeni Hükümel arkuıoda Çan tay ıo· i 
: kak (25) numaralı Yurd Dirt:ktörlüfüne müracaatları . : 

halleıinden Kazlm oflu Ke 
mal Kocabaıa: 

Erdekte Kalllp oğlu Meb· 
mede ilama müstenit ma 
masraf 27 küsur lira borcu· 
nuza karıı icra takibi ııra· 

ıında teblli olunan icra em· 
rlne istinaden doıyada mcv 
cut verdiflnls mal beyanı 
üzerine kayıt ıuretl tapu 
bllcelp Aktaı mevkllnde iki° 
hlsaell bir dönümlük ıayrl 

mezru metruk ıahaıoıza alt 
gayri menkul htsıe mahal 
len 2-4 938 gününde haczi 
yapılmıt ve üç yeminli ehli 
vukuf hl11enize yirmi bt'f 
lira kıymet takdir ve zabıt 
varakası tutulurken hazır 
bulunmadıtıoız cihetle icra 
ve iflas kanununun 103 ncü 
maddetıl müclbtnce üç gün 
içinde z:abıt varakuını ted· 
kik ve bir diyeceğiniz varsa 
söylenmesi için vuku bulan 
davete karoı eski tkametaahı 
terk ve yenisini blldlrmedi
f iniz ve ıemtl meçhule git. 
Uğlnlz mubaılrln ıerhlnden 
anlaıılmı§ ve vaki taleple tl
lnen tebliği lıtenmlo oldufun
d n buhususta bir diyece 
ğlnf z vana bir ay içinde bıı. 
zat veya kanuni bir vekil ile 
söylemenizi ve bu müddet 
içinde müraca"at vaki olmaz 
88 müteakip muamelenin ık 
mal olunacağı teblığ mak
nmına kaim olmak üzere 
\\ p olunur. 

Borcu 
Lira Kr. 

Heıap No: lımi M e~1u r 1 uğu ~~an: ı .~ .~~::~:::::::::::~:~~~~.~~ .. ~~~:~:~·~:: .. :~~~~·~.~ 
••••••••••••~~•••••••••••••••••••••••••••e••••••~ 

192 26 5-6 

459 77 5 

303 10 243 

955 13 yekun 

Altınova Çoban oğ· 
lu Mehmet veresesi 

" .. " 

" " " 

,, Tüfekçi Hüseyin 
Ağa kerimesi Zarife 

.. " " 

11 Dönüm 
tarla 

20 Dönüm 
tarla 

90 Ağaç 
zeylin 

9 Dönüm 
tarla 

4 Dönüm 
tarla 

Şarkan, ılmalen, cenuben 
Oıman vereseıl, ce-
nuben, Dalyan, garben 
Nikola yani Dalyan tar
laları 

Şarkan Hüıeyin Kahya, 
garben, Hüıeyin Ağa, ti. 
malen yol, cenuben Dal· 
yan Nikola, elyevm hazl 
ne tarlası. 
Gün do. Dalyan, batı Ni· 
kola Yani, tinıalen Dal• 
yan, cenuben hazinel 
milliye tarlaları 
Şimalen Halil Ağa, gar. 
ben f laaan Ağa ve Ali 
oğlu Ddaver, cenuben 
Rüstem. 
Şark ve flmaH Rüstem 
Ağa , garben Şaban . ce 
nuben Ali usta. 

Şakir kızı Rana Tarla Şark ve ·cenubu Emin 

oğlu veresesi, garben 
Bınoaz, ıtmalen maliye 
tarlaları. 

" .. 

Tarla Şark ve ılmali Emin oğ · 

lu vereselerl, garben 
Leman tarlası, cenuben 
maliye tarlaları. 

Yukarıda cins ve mıktaYJ yazlh gayri menkuller 9 4 ·938 ıününden 30 4-938 gününe 
kadar 21 gün müddet müzayedeye çıkuılmııtır Taliplerin yevmi mezkOrde Ayvalık~ 
kaza idare heyetine ve bu huııusta izahat almak isti yenlerin Ayvalık Muhaaehel Huııu · 
siye dairesine müracaatları ilan olunur. 4 - l 120 

Gönen Belediye Riyasetinden: 
Gönen kasabuanın elt'trik teslıah 50,312 lira 43 

kuruı keıif bedeli ile eksiltmeye kunulmuotur. 
2 - Keıif evrakı, plin vesaire 5 lira mukabilinde 

belediye dairesinden alınacaktır. 
3 -Ekılltme 18 5 938 çarıamba günü saat 15 de be-

lediye encOmenl huzurunda yapılacaktır. 
4 - Ektılltme kapah zarf usulü tle d1r 
5 - Muvakkat tamlnat mtktan 3773 liradır . 
6 -Şartnamenin 2 nci maddesinin (E) fılcraıı muctbtn· 

ce tallp\t'r ehliyet veslkalarmı aörıtereceklerdlr. 
7 - Tekhf mektuplara 18 5 938 çaroamba günü ıut 

14 de kadar belediye refs iğlne verllmehdlr. 

4 - l - 126 

Balya Kaymakamlığından: 
1 Me•cut plan mucibince Balya köylerinde 27 par 

ça göçmen evi yaptırılacaktır . 

2 13. 4 938 Tarih nden itibaren 15 gün müddetle 
münakaaayn konulmuştur . 

:.:S İhale ~8 4 38 perıembe günü saat 14 de Balya 
tıkan dairesinde yapılacaktır · 

4 - TaliplerlP yevmi mezkurde yüzde 7,5 teminat 
akçelerile müracaatları 

5 - Şartname ve plan Balya iskan dafresinde olup ıs· 
tenlldıği zaman görülebilir 

4 - ı - 121 

Sahıbi ve Baımuharrırl: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 
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