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Ceza ve 
Terbiye 

Son ıün 
lerde, okul- " ıWilli ah 
larunızda t I dk ı m ız , 
L l · 
•dp 1 medrrı i ve o unan 
1 L hur esas b&luat \ 

uıu l 
lertnın ktfa orlu tu /\. 
etaıııııı üze. l'İye olll fl· 
rhıde muhdı r. ~ 

ıaze 

leler •üt ,4/alurk 
l 

un 
,, d l }':l ';.!11 o uıu 

' a ı ı d ı __ B ___ , 
Yaz ı ar . unların 

"'&aında bütGn mubarrirle 
tini ıef erber eden lehte 'fe ,, h ' 
be, te anket açanlardan 
•ı,lıa, clımani cezalara da. 

nGsn . 
l taan& lıtlyen ve "mem· 
elcettn b bet •tına har inzibata 

l aetirdtler" dtye peda· 
toklar un 
1_ ıtı taıa tutan ma · 
"•leleri d 8 e a6rüyoruz. 

b 
u Yazılaran maktada ve 

•kıkat ld e ne derece uyaun 
0 

ufunu incelemeden evvel 
terbt ' 
G 

Je meıeleıloın matbuat 
1 hınla d -le rın a bu derece all-

a aörmeıini mektep ve 
~:•leket heaabıoa büy6k 
I •eınnuniyetle karııladı
lt~:•:• ıöylemellyiz . Fakat 
r edelim kt, muharrir · 
ertrnızın bu m6hlm terbiye 
lbeıeleıtne el koymalarından 
ile lcad 
1 ar ıevioıyorsak bun 
ardan b- k d ır 11mının tarıhte 

e•rlni tamamfamıı bir •n 

~idbat •lıtemlnfn enkazı ile 
a eta 1 ı · h 
1 • a at yapılma11na 

'

•te•elerine de o derece 
l\ilü t l Joruz naan, bu yazı 
•rı bı r araya getirince "cis· 

tnani 
cezaya dönmek içın 

Qeden bu kadar acele edt 
Yoruı 

' nası\ oluyor da bu 
llQrda ' 

• Pedaaojıyi mektebin, 
~ektebı de inkılabın hari 
cl>~de mChalea edebıl iyoruz? 

IJ r 
e •oracatı geliyor. 

Ctılba . 
•d Dl cezaya taraftarhk 

ea lllubarirlerımlz dGnya 
nan he d ' 
p d r ıl&yle yazılmıı olftn 
f' •aojı kitaplarını bır . de 
•cık 01•un tözden reçlrmek 

tahlb U 
c 

1 
e ne katlaoıalardı , bu 

ea, ad 
b r •n f11yda ummakta 
u kad 

ı ar acele etmıyecek· 
tr ve 
"' ıonradıtn maksadı-

ıı d k 
i:zahl aya df'ğıld ı; diye 
dı . arda bulunmıyacaklar · 

Bıı; , b 
<>rt u muharr irlerin . 

• ı.a bt mandan arta kl'llmıf 
r ktltıe d . h 

içtn . ıalpllnini terci 
•tle •hu,"cı, rea liteyi ve 

terbt . . 
<:alcı Jesını perde yapl'l 

•rı 
ctye Yerde, cezay" gelın 
tnelct ~•da, talebenin ve 

eqtn d 
Uirl(i l urumuna göre 
hır "' e ~sttkiyetı olan geniı 
b tlQat 
ı,,,1 Q Ye karakter ter 

161lceı terinde muıbet dü 
h tp 

tltlerdtk Ortay, koymalarmı 
tnıd,,, 

1 
Bunu yapmayan 

d 'ti liı Je erın, rejimin gettr· 
·ı'- 1'l ,, 
J " fllcı 1 e eıasla peclaıo-
k t tp 
Arıt lllc e Ve hareketlere 

''nıaa. 'Yat oluılarına mü· .... , .. ' 
ti, tıı,l 10•teremfyoraak bi 
tn Ur 16 

llbi Ct rmelıdirler . Cb 
r l' 1htt»ın h Propaiandacıla · 
bdelerın ''tlcet ettıklt"ri me 
celetı" "e Vardıklara neti 
} '•lc,tı 'aza 11 • ı. 1iın1 belirtme· .. ,,, ( So,._ zırrahman Raşid 

tlcıncı tayfada ) 

T ekirdağh Hüseyin Pariste Yaptığı 
· ikinci Müsabakayi de Kazandı. 
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Avrupa Barışı; İngiltere ile F ransanın, A 1 -
manya - İtalya ile Anlaşmasına mı Bağhdır? 

Avam Kamarasm~a dün hııant!i uöıüimtreı o~du. ilslra ile niçin anlıımak iste- Atat ürk 
mediğ : ni ~ildiren Edenin bıyını tı sid~~Ua ılkı ılandı ve istifası teesıüfla karşllındı . . .. . . 

Londra, 22 (A. A) - Avam baı•eklle tlddetle hücum et yapıldıtını ve bu itilifname Hal~etlannm yıldonumünda 
Kamarasında don hararetli m~ıtir . fıçı partisi btr ade muctbtnce ltalya, lngiltere- çekilen hzim talnraflarlOI 
bir ce ' ıe olmuı, Eden, İtalya mı itimat takriri vermfttlr den mühım bir kredi ala - 1 

ile nıçın anhıımak isteme Bu takrirde Avam Kamaraaı, caiını yazmaktadır. İ8fek~üfl8f İ0f. bı'ldı"rdı'ler 
dljlni anlatmıı, baıvekil Edenın istifaaını teessüfle kar· Amarika gazeteleri "İn- ' • 
Çemberliyn de niçin anlat· ı1lar ve harici ılyas~tin se ıllfz ılyui buhranı ııddetle· Ankara . 22 {A.A) - RI · 

k d 1 vk ve idaresinde Majeateofn ti b ma iste ıjinl söy emııttr niyor loıilızler faııst bloku yase cum ur umumi kltlp· 
E ı ıtmdtkl müıavirlerlne asla 

denfo beyatıatı tlddet e önünde teslim oluyor. lnııltz llilnden: 
1 itimadı olmadıfıoı beyan ey· 

a kıılanmııtır . ler deoılmektedir hOkQmeU tehlikede. baılık 
lnııllz bat v~killoe göre, t tarı albndtı neırlyatta bu Daily H~ralt gazetesi n -

Avrupa barııı; Almanya , ltal · ırıliz ticaret nezarettle !tal lunmaktadırlar. 
ya, f:ranıa ve lngllterenin ya araaında gizli bir ltlllf Vaıtngtonda ılyaıi müıa -
anlaımas~na bajhdır. hltlerln kaydettiklerine 16re, 

Mtlll ltberallar ve İfçtler Fransa h.uzveltin ıtmdlre kadar ta -
hükQmeti tutmsfa karar kibettlfl ıiyaset Faılst dev · 
vermlılerdtr . ~ letlerile demokrat de9letler 

Muhafazakirlar ara11nda ff • • j 'I, araıında kati bir fark g6 · 
bazı noktainazar ıhttlaflarJ 8rfCIJ8 n8Zlfl m8flı8 '' zetmek olmuıtur. Eter ln-
aöze çarpm.tktadır . Muhal 
lef et partılerl ~e Edene mu 
zaheret etmektedirler. 

SOVJEt sel irlerile ao· ru· ııu· glltere Faıtıtlerle anlaıacak 
f olursa Ruzvelt artık b6yle 

Parlı, 22 (A.A .) - Fran· sarih bir fark gözetmlye . 
Hariciye ~nciimenl reisi sa hariciye nazırı Delboı, cekttr. 

HalkeYlerin . yaldönGmQ 

münasebetile. halen mevcut 

olan ve yeni açılan Halke'f · 

lerlnden AtatGrke, vatandaı· 

larm aamlmi ve yOluek bı.

le'rlnl 'fe k6lt6r çahımalaran
dakl ıuOrlu azmini bildiren 
telıraflar ıelmektedlr. Bun· 
da çok duygulanan AtatOrk, 
teıekkürlerl ve baıan dl · 
leklerlnln tlettlmealne Anado. 
lu Ajan11nı memur etmııler
dir. 

= Amerika ve Sovyet sef lr· -===z=ıı::::::.....::===--=======-==-=-ıı;;ıı;:===-=-=== 

Mısırda 
Yan as~eıi teşekküller ilı 
yesil gömletliler kulü~ü 

kapat;ldı 
Kahire, ~2 (A ""·) Mı 

ıırda yarı aak~ri bütün te 
ıekküller ve bu meyanda Ye 
fli ıömlekliler kulübü ka 
patalmııtar . 

lerlle yapmıı olduğu gôrOt · 
melerde flttlertn nutkundan 
ve Edenin istif a11ndan ıonra 
bidis olan beynelmtlel va
ziyeti tetkik etmiıtlr . ..... 
Almanya 

Mançoko hu~Omatini tamdı 
Berlin, 22 (AA.) - Al · 

manya, Mançuko bükQmetlnl 
resmen taiumııtır . · 

Köy Fen Memurlanna 
Veni Vazifeler Veri idi .. 

------ -------
Köy fen m~murıan, hız ulanın yeni programa göre ça
ltşJcaklar ve ~öı iılerina ehemmiyet ııreceklerdir. 
Ziraat Bai<anlağı , zirai kal

kınmada kendilerine mühim 

vazlf eler verilmekte olan ve 
çalııma sahaları gentıletılen 

köy fen memurlarmın dabı · 

li talimatnameleri hazırlan 

ıncıya kadar çalıtma tekil 

lerinı teıbit etmiıtır . Köy 

fen memurlaııoın teabıt edi· 
len bu eıulara tamllmiyle 

dikkat ve ıt1na göıtermelert 
ve bunft aöre olarak çahı · 

maları alakalılara tebhi 
edılmiıtır. Bakanhgın teabit 
ettijı bu esasları } azıyoruz: 

" J Teıkılatamızın köy 
terde muvaHaklyeti memur 

3 En mühim nokta, 
köye giren memurlarımızın 

köylere girdiklerinden . iti 

haren hiçbir zaman ve hiç 
bir suretle köylülere yük ol 
madau geçinmeleri ve kôv· 
lerlmizin Türk ırkına hu 
o'an miaaftrperverlıklerlnt 

suiistimal etmem~lrrldir Hi 
liki• her memur ayrı gay · 
rahk gözetmekıizln kendisi 
ne biraz maddi fedakarlık 

lara mal olsa da · köy hal 
kına kartı mükrim davran• 
malıdır . Bu arada ıene ken· 
dı ıtaaı niıbetinde köyde en 
muhtsç görecekleri kimsesiz· 
lere yardımda bulunmalıdır· 
lar. 

Yeni 100 Liralık 

Kağıt Paralar 1 Martta 
Tedavüle Çıkanlacak .. 
T ıdııülı çıkınlacık olan yeni paralınn ıiktın kıdır 

aıki kiğıl paralar tıdıvOldın kıl~1rllıcak 
Ankara. 22 (A.A.) - Ha· 

ber aldıjımı:ıa ıör" Türkiye 
Cumburl1eu Merkez l?an· 
kası tarafından bir 
mart 938 tarihinden itibaren 
yeni y6z liralık k6pürler de 
tedavüle çıkarılmafa baıla 
nacak ve beı liralıklar albit 
çıkarılacak miktarlar mutıa· 

1 

bilinde milteda'fil bankonot
lardan a1nı miktar tedavGI· 
den kaldırılacaktır . 

Yeni yüz lf ralaklarlD aı· 
lanı ıörmek iıtlyenler Cum 
hurlyet Merkez Bankaıına, 
difer bankalara 'fe kaza· 
lardaki malm6dürt6klerlne 
müracaat edebileceklerdir 

Romanyada Kanunu-, . 

esasi Tadil Edildi .. 
...;_.. _______ ____ ----

Yeni kınunuesasinin nesri münasebetila lral Karni 
millete hJaben bir bayanname nıırıtti. 

Bülu:eş . 22 (Radyo) 
Romanya kanuouesaıfli de · 
iittlrilmiı ve yenisi. d6n 
reami gazetede neıredllmit 
t ır . 

Yeni kanunuesasi; yaban 
cı tebaalara arazi taıarrufu 

için hak vermemektedir 
Bundan b111ka üç batın geç 
meden hiç btr ecnebi, dev 
let hizmetlerine glremlye 
cektir . 

ni kanunuesasi l>ueüo oeı. 
redilecektir. Yeni kanunu . 
esui atideki husuıluı der
plf etmektedir; 

1 - Fırkaların ilga11. 
2 Parlao1entonun llıa11 
3 - ltalyan1nklne mü 

ıabth bir korporatif temıtl 
meclisinin lhda11. 

4 - Öz Romanyalılaran 
himayesi. 

5 Hükumetin ıiyaal 

Tekirdağh 
Parista Mehmıt Arif ile 
yaptığı ikinci m~ıı~akıyi 

~a kızınd1. 
Ankara, 23 (A.A.) - Te 

ktrdajlı Hüseyin don Parlı· 
le ikincı ı6reıtni Romanya 
Türklerinden. Mehmet Arifle 
yapmıt ve dokuz dakıka on 
beı saniyede Arifi yenmtıtlr. 

iktisat · 
Vıkilıti tıbrikılırı •azi

yatini tıtkik ediyor. 
Bir kııım ıanaytde 16ril· 

len ıerileme hareketinin ve 
• kOçiUmenln aebeplerlnl tet · 

kik etmek llzere lkttıat Ve

kilettnfn lıtanbula g6nder· 
dili ıanayt mtıfettiılerl he-

yeti eYYeli Y edtkuledekt 
deri fabrikalarına ııderek 

f itlen tetlclklerfne baılayaca · 
kllr . 

' 
Teıviki ıanayt kanunun~• 

beı beyılrden aıafa kudret 

ye on ameleden;t aıaia tt'i 
tle çalııan fabrlkalar1n m.u• 

amele ve dolayaıtle lıtlhllk 

••rıtslnden muaf tutulma la · 
rı dolayaalle bazı aanayl ıu · 

belerlnde rörOlen . kiiçGlme 

hareketi btlhalH · clerl eaaa · 
yflnde ebemmlyetli bh ,ekil 
almıı bulunmaktadır. Kaslı 

çeımedekt b61lk deri fabri 

kaları birer lktıer HH bina· 
!arının aralarına bllmel~r 

'. 
çekerek hep bö1le lsüçOk 
fabrıkalara ayrılmıılar, bu 

ıuretle husule ıelen ~üçii~ 
kilç6k k111mların her bir~ 

beı heyıirden aıajı ku•••t· 
le tıledljindea ve ıene her 
bölmede on kltiden az tıçi 

bulunduiundan muamele •• 
tıtlhllk verıllerlndeo de 
muafiyetl temin etmlı~rdlr . 

Hem hazinenin hem de 
milli aauayltn ızararana olan 
bu hareketin önüne ıeçmek 
için teıvlkl sanayi kanunun· 
da tadtlit yapılmaıı lüzum· 
lu görülmektedir. Fakat dü 
ıünüleo bir nokta vardır ki. 
büyOk bir ehemmly~ti haiz 
bulunmaktadır. Memlekette 
otuı kadar büyük deri fab · 
rikası bolunma11na mukabil 
on bin kadar beı beyatrden . 
az lrnvvetle çahıao lma1lt-. 
hane ve debajhane vardır . 
Verilecek kararın bu büyük 
zümrenin aleyhinde . olma · 
mail da lüz~mlu bulunmak· 
tadır. Bunun için l~Usat .Ve . 
kileli meseleye ehe~miyet . 

vermektedir. 
~ 

lanmızan köylü üzerinde ka· 
7.&~acakları sevat ve aayaıya 

baih olduğuna göre her 
memurun ıtara bulunduğu 

köy aakialerlnin sevıı ve 
uygılanm kendi üzerinde 
toplamak olmalıdır . 

4 - Köy ziraat fen me 
morları idaremizin deruhte 
ettiii iı\eri takip ve tabak · 
kuk ettirmekle kalmayıp ay 
nı zamanda buluodu1<ları 
köyün rehbf'ri Vf' mürıidl 

olacaklardır . Bu ltib.ula me
murlarımız boş zamanlaran · 
da kövlülerlmizi gerek zira
"t ve gerekse umumi kül 
tür bakımından hıısbthalJer 

le, gezintilerle ve ıı üzer ın -

Y eoı kanunuesasi , Romeo 
topraklarından ecnebi bir 
devlete" an askeri kuvvetle· 
rin geçmesini dahi kati ıu 

rette yasak etmektedir . 

cina yetlerl daha ziyade ıld
detle tenkil edebtlmeıt için 
ağ1r ceza mahkemelerinin 
ilgaaı. 

Bükreı. 22 (Radyo) manya baınkili de halka 
Kral Karol. bir beyanname neırettlil bir beyannaniede · . 
neırederek yeni kanunueıa- Kralın her emrine halimi ·.:.: 
ti ile Romen devletine nl · itaat etme&lbf fstemfj, · Kra-< · 2 Bu gayeye ~riıebtl -

mek için memurlarım1z oto 
rtteler lnl kav betmemek ıar· 
tile köylülerimiz le hemhal 
olmalı, onlara ivilikte mu 
am«-1~ etmelidirler ı Sonu üçGncü tayfada) 

Azhklaran hakkı, yeni ka · 
nunueaulde de tsnamaktadır 

Baıvekıl Patrik Mıron, 

halka bir beyanname neı· 

rl'!tmiı ve yeni kanunu me· 
serretle kabul ~ylemeılni 

bildirmittlr. . 
BOlueı, 24 (A A) -· Ye · 

4 • ' t 
lam ' btr temel atmak, Ro· lın umumi hayat ' ve · me-
men milli bayatanda yeni mleket selimeU ~e parti '. 
bir çığır açmak Ye 'millete lldtrleri arasındaki 'ıhttlafı :·:· 
amiri yet vermek ıayeıl 16· ! ıona erdirmek [ lÇln fdareyl 
dlildGfünG bildlrmtıttr . Ro-: eli•~ ' aldılı•ı~ bildlrmlıUr , 



Ağaç Sevgisi 
w,ceolerde bir .,.. üzenndelu ı~lıtmiı bir atacın bet 

t.ı.odaiıoa alrlaQe ıçtmin 117.ladıgını ılıinetthrı f u hldt· 
te. ıehrtm6zde körlüler lçtn a~ılan •i•ç kursunun hütfin 
.,_.taa .. lar '"in ne k•der AJdA ı olttr.aR• kanaat rıi tı .. nde 
Uf~adırdı . 

~ı11ferdan b ri ürk .cieünün Ort• .\ r.uıdolu yaylıuında 
talttatan eımrillli tle naııl u vaıtıimı ''e k"<:'l toprf'ldıuıo 
...... Jetli ~•1:1ıe uvuıtufuou btltıoruz. 

Verlmıiz topraklar ajaçlandınlmal< iıtenir6'en , tabtaha 
ftU bol bol Yerdlfl ferlerde de fertler. her hangi bir fı · 
teklerinin tahakkuku ltlo, ~Her n tle '-tta ıle ai çlllra nf'd"D 
.. ldırmalı? 

,'Yakın zamanlara l<ada" ~•lları•nzl 1611 .,ecı ıe~el or· 
ın~nlaramarıa katti eller tarafından oaııl harap edtldtğlni 
btlt,oraz. Çok t6kOr ki , yenı ormaa kanunumur: llıu ırtbf 
•11,re bırer kelepçe vurmuı bulunuyor. 

Y.&ı11.1 bu da klft deflidir B6t6n kaJb~rrio •i•ç .evaı · 
ei tle .tot•1U111muı .-.e hunun için de ıcnft btr prope l•n· 

J ~ 

fta1a ıırıı memız lA:ıımdar f ote bu ıwrt'lt(edir ld • Ajaç p~T 
ı•mberlerl,. yeUtttcel&Ur. 

,, ....... •l•claamaıına yaaılarıle , ıöııerile w.. abftt>tı 
•il• hl,1.»et ~en Karrond, Alplerı •i•~h,an Pro.,per De· 
l90Uİ1t1e olmuttur. _,.. 

. llyle IManlar Wade d~ ned.n ~ ııaıe m h? 
' Birik Frantı~ 'fllrl Aeclre Theurletaln cleclJjı ııbl • .. !l'maaları• •• .. oJar1nd«' vatanın kalbi ı.·ar; ortn••11s 

htr 111alle.t it• bir millettir ,. 
Y11rdıeyerlitlo ka1naia TGrk kalbinde a aç aıkıouı da 

atMleameıı lrir kı•tlcıma be.icar. 

Kemal I'»mirar 

Ceza Ve Terbiye .. 
(8aıtaraft birlncı ea1f•d•) ı hürriyeti ve hakkı devrın ı 

dea •••el. ctımanl cezalann ıtyaııi cereyatJlariyle de lıuv 
•l\kleplerde ne zaman vı> vet buldu Ve nıhayet 19 
••n revaç bu1dufunu ve 11ncu aarm ıoolarm• riofru 
tt. huıueatta pedaıoJ nln clımani e•7"ların. m~lnep 
e,aaiihtı rolti , dine ve bu· hartct ıayılmatının her ta 
.... lııekarak teıl;tt edelim: rafta kenuhlathtını 16rlrü-z 

. el.Amdur ld, lımani ce· Ctımaoi ce7.alar cemıyetin 
Ai . ..Uak t.llıtmyetlDt, •erl t•11diw ı ık retlere u,n1adı 
"~JadMUı ldr ciMlplln man lı için acı tecrübel~rden 
ın.J•eei lçiDd&. arta zamanın aonra WMekt•f)l•rdrn lcaldml · 
rahul meeueaelertode 1• · mıtbr . 

~~ııtır. Ya,Jnl& i laay•t ıçto. 8ızc lf'lmce; Meırutlyeteı 
h ' fani d6nya.da türlü mah kaasr olan tedrlı " t~rbt 
•umtyete lr1"'tlanm•k. •ücude 1e durumunu. "Verbalızım. 
~- ehaek ve bu ıuretle tn ve "'Barbarı.:hn,. tfıbirlerı le 
hu yllrıeltmels o terbı1enın kara'kterlze ~df!biürtz . Nok 
en . hiJlk dGıtuna idi loıao t&1ına •armciya kadar ki 
lqı ıtir6 '9allnde btreı teb• tabıD ve 91Lualllmln dedigı 
ve uıalr sıbl ae•" ıdore eden n i ezberJ~melı. ,ocutu tabii 
:ıemaMD •'?afi ftillamı da haldu ~lan oyundan, har~ 
'-'a ruhu ve wthniyetf kifi ketten. ıahıi v~ m6ıterek 
.. ecede ~iJotdu. Ayrıca• te,t:bb6ılerden lı ve frede 
tocUk ••hu, fi, kolay q.. uoııuundan rnahrum ~ımek 
"tm•~ları cAa henOtt bllto. kaıkah bir terbıy.. ı•ıteıni 
...,ordu Hay•tan her Hf · içinde ..eonuna kadar hır taı · 
ha.ıltld dtn1 ka,~tlerln ,., ak gibi aevk~tmf'!k •e höyle 
•• ol..,_ hit' de•trde. mek· b r laayall ıaflırao nıihaU 
tep kadar ailede de elıma müeyyide olarak da da1ai• 
11i eeaaları d.rain ve terbi· •e ıop•J• •e ~16 c1tmani 
yeMa •. ,.ı ... bir parçaa cezalara 1.,aıvurmak ... lıte 
ı.tt •.v erballzim ve Rarbarlzlm., 

Netelcfm ~u de.,in mek· tlblrt1le karakterize etull
ter, dtttpltlrindf' ıopalar o mlz meırutlyet öncesi nıek 
kadar çok lrullaaılmıthr ki teplerimlzla man:ıara11. Bu .. ,ta. Jlavaktan koruma ça- ıtddete rajmen aettce- ne ol 
re1ert., adh kitaplar 1 elden muttur? 
el~ dolattntf •e bir d~ralaa Ojrettıklerıauzın k•çta 
nede mualltm dellttllı za. kaçını. cocuja, onun kaf aaı 
man, ııaıfı yeni alan öfret· na ve hayatına mal edebil 
mne muhteıem •e sİıl6 mlıızdir? Bır tarafta tokat, 
demlrbat ıopalara meraetm tekme •e ıopa ıalert derı · 
le Se•lr 9e teslim etmek hanelerden •tiUltrlcen cebinde 
••t olmuıtu C11maat ceıEa aekladıfırakı ıtıeainden dP.rt 

lan. daha ıonra , zillet ıara · eınaa1nda k~mıt'• rakı ıçrn, 
ları •• bofa:sa aath teıbtr kama 9e rüver•erlerle m'k· 
le•halarlyle yanyana jezvit tebe ıelen boca11nı11 .,,. u · 

l!Qektettlerinde ıörürliz . lıa.iaılar1a•n yolunu kt lf'D• 

~a,alı 17 ınct aıır içınde ıokajın orta11nda hoca.mm 
em liretiln metodlar1 bu· yüz6ne çürük yumurhı a tan 

f1111unca. tedrl# ıahaıından talebeler aıörulmrn>ıt · rni 

llar" bıraluldı. Bir mlddet dlr? 
dalıli. terblJe, kellmeılle leh.. Ciımani ceza uıuiüne dö 
dit edilen hareketlere m6n· nGncf", t8rlü alrıi teılrl~den 
haıar k•ldı. 18 inci aıırda b"'L:a, muallimlerin Lbzat 
a.. tle ı batlır•• çeculc .,.. claat.. reak11l1eıalarla 

-----
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SEHİR HABERLERİ 1 
J 

Zeytinli Köyünde Ka ~ h 
Bir Vaka .. 
---- -

Bir Köyl~ Geceleyin Arası Açık j 
Olan iki Kişi Tarafından J 

Y ... aralandı. 
Edrenude bağlı Zeytinli 

k~yln3en Bekb 'lğlu Muı · 
tafarun, Sı.lth ollu HOıteyln 
ve arkadat' ibrah1m f)ilu 
Huan adınde lkt kftt fit? 
anıı açık bulunmakta ol 

duiuodan ll6seyu, ve Ha. 
nn Muıtafadan tnttk"n' al· 
.mak &çııı far~t le ll"makta · 
darlar. 

Mutıt6fa; b ir acün öoce. 
k6y k h•eaioden ıece ıe-ç 
vakit e•tn~ aıtmek Gıer• 

ay11lmı1hr. Fal.tat btra:ı 
tlf!r1t>dıkten ıonre an11ıın 

ikt meçhu\ adamın blcumu· 
na ufuımıttır. MOtec:avızler 
Mustafa \ ı bıçı.k ve sopa 
darbeleri llltındt\ kanlar 
lçlndı!! yere ıermltludfr C6· 
rGtt6ye ve Muatafanın hav 
kmıın" vetitenler Lav ıın bır 
hRlcle bulU&'lft1' Z8Hllıyı knl · 
dırmtff ıt r Vıt tf'd a•t~ i! RÔft 

dernı iti erdir. 
'Teea•üri yap"n ve orta . 

dan Jra,boi•n ıkf kftinlrı 
Hiheytn ile Ha.an olduğu 
& nlıttılrn • ı, hır müddet JOD 

ku1ı!aımıyae;akların1 lı lm te· 

mio edebiltr? 

re. her ıkııf de yftklll•,.m•ı

lerd" . 
Muıtaf •n'f1 yaraııı Bfır ve 

tehltkelfdb . 
Edremit mfü.ldeiumumılijtı 

hidtu halıkınd!t t.ahLıikahı 
de VA!!\ et.mektedtr . 

-H ._ m r:ı... 

Bir 
1 

(ğlenceda dıkkats ·zliCin do· 
ğurduüu facia 

Korucuya ballı ÇarkaCJ 
köyündr. delıl&anhlar aece 
leytn toplanarak aralarmda 
eılence tf'!rtfp •tmıılerdir . 

Emio oğlu l 5 yaıla11nda 
ki tbrahim toplantıda ya· 
nanda t~tıdıjı :Caradai ta
bancatnnı çıkeraral• kurca. 
lftmaie baıtamııt&r 

Tabaocl! btrd~nbtr"' rıtet 
a l mıı 11e ç•knn kurıunlerden 
birJ lbrahtm ojtlu 1 lülfeyloin 

•oJ tar,.fına isabf't ederek 

la ın pedtsgojtk btrer rea• 
lite hrtline- gelmeııt ıçtn ted· 
bırler ahon1aaı , Cumhuriyet 
ıenelerioın ıçinde hirblri ar· 
kati gelen uaeaul haMketlc~r 
ve ha.ml.-lerdtr. lçindcı bu 
memlekete göre pedav.•Jt ıl~ 
uğraıanlarao · dıt em~g•· olan 
bu ı;ahımal.Hdan. meal~k 

ve tn«'tmCeket ancak f •ide 
.ıcarıııüttiir Ve Y•~D• T ürklye 
bu yü:ıı :len keodı kendine 
olduıju k11du , düuyeya kartı 
da lftdece ıftıbar edebJltr. 
Bunu. memleketimi~I ıelıp 
gören pedagoji üetadları ıöy 
lüyorlar, üenzerlerhı~ baıka 
nıerolt!ketlerde de rıut aıell 

nen bır kaç vA'htet vaka9'a& 
ve daha zlJ!\de ped•goj•DiD 
temı:nnılerme kulak aıulma 
daiı için vuku bu••n m-avzıi 
inzibahız..ıkl1'rı , cezayı- ıel-

meden evvel b lr çok f lrenle 
rt olan b•r terbıye siıtemı 

aleyhane kull"nmafa ve onu 

Meırurf1et d.,v.rinın peda 
ıokla~ı, muhakkak ki blH, 

çocuk ,]Qnyuı. çoc:u'k Allka 
ları :ve bunlarl• birlikte ye , 
ni öireUm ve yetiıttrme 

yollım, çocuja inaaıtea mu · 
ametede h•tunmamn uıul. 

len Ü7.ertnd" lem ftkt1'14"r 

ıetirm•ıttr Ôiretnıenin ve 
t~rbıyennı l.endl11lrıe mahauJ 
b ft takım ~atdeleri, tarzları 

ve tekn !iı olduju teli.kluat· 
nin bu zan:ıandan iUbaun 
İıtAnbul muallim mt'ktebinın 
mezunları \le neıray•h tle 
memleketin d6rt hu ağ1na 
yayılmıfa batladaj ı nı v ber 
pedaıojı h• vaıunın bızde dt• 

m~ıald bir muhsl bulmaje 
koyuldutonu aı>rOrüz Ted 
rieat 11rıecm4uuund•n baıka, 

buıün i\:İh bazılara noluan 
dabi Hyılaa il df!f ıı olarak 
dihınlze çe•ıll~n fenni ter 
ht1e •e terhiJt' dertler;. 

ı baııbot bir anaıa membaı 

aıbi tav jf etmcie h., kktmıa 

var nudui' Daha ıonra bt 
z m ı.bı mktUiıp getıreu bir 

cemiy~tte dlj~r müeue~ele

dmlzın yenıJeııneıini 11y111n 

buluyoru~ de mektt"µ tnzt 

batının Hkiıl ~lbi olınumı 

mml t.-kllf edcbllı)·oru~? 

.. tlınl terbiyeı "'tf al,. •e '"tP-r
biye taribıp gibi peda~oji 

ltitaplara "' ta:ım tttr lıtyt!d~ 

ınlulip" ribi hauket Jftpan . 
e erler bu muı~hedemf7,ll) 

canlı vetıkalardar Cumbuu · 
yet eeneler•ne ıelinct', peda 
gojı liler aUirii :ve te tbıkatı . 

bu zamanda yeni bir d evre 

ıayılacak kadar hızlftnmtf • 
ve ıuur kazanmııtır 

Çocuk ruhu. umuo~i ve 
huıuıi tedriı usuHuı peda 
goji ve p~daıoJiy~ tatbikatı 
ıtıbarit"le ıçtitna.t}'at ve pc· 
dagoji taribl ıih l ona ders 
kitı) plerındon bnıka <.ler5 \ e 
terbiye m~ıeldntni incelt· 
yen yQz1erce • tercüme v~ 

tehf eaer1erı bu arada net~ 
redilmıı buiunu\'or inlulabuı 
amaçlenna ve mem!,.Scetin 
ihtiyacına aöre proğrem ve 
taltmat hirleımeled n ban 

Eıaıuotlıt içten gelerı kuv 
\'etlere Ye itbirliğıne da yan· 
ma1101 lıtemedi~irtı iı. mek 
tep ınzibatını , pedagoji ho 

colarımı:r. ve p~degojl mün· 
teıiplerlmh: hize hallandıra 

ballaod.ra anlattıkları ıçın 

dP.iil r4ogr udQn doğruya 

Cumhurıvetin ruhuna . kıy 

.of'!tlcrane 11c h.,valma taal 

Iük ettı~i ıçlt1, "mil.i ahli 
kımızın medeni ve bür eıae 
farla t&k•iye edilmealnin.., 
zaruri otduğunu Cumhuriyet' 

adma Atatürk sövlediff ıçin 

benın11lyo1uı: . 

. fa.:an- llıfzırrahnıarr Raşid 

Ayvalık 

Sporcularının 
Toplantısı 
Ay•alık (Huıuu} Halk 

~ vı h\raf1ndnn ıporcular ıe· 
feflne µazar akıam1 bir ı:t 
yd~t "'ertlmlttir 

AyvAhktaki her fld ku,Op 
mensup'arının bulunduiu ho 
%1yafPtte Mtniml haıblhaller 
olmntlm Halkevı '1aıkanı 

Keııı-n Alatur, spor terbiye11 
Vf! Ayvalık ııporunun yQkıel 

ınett P.trafandıoı rü~el '11r: hı 
tabedr- hu unmuftur 

Ztyef~tteo ıoura füı lke'YI 
ılS!bsrtt ka.'u terafmd•n bir 
tcmıil ı.•erilmit v~ ıyi b!P' 
ı~c~ ~çlrllmlıttr . 

Bir tayin 
Huıuı muh111f!b~ meınut • 

larandao B. Hıkmet Çtettn, 
nalıler. Ankara defterdarhiı 
memurlufurııa ta vtn edllmtt 
tir 

-- ··-
Gelenler Gidenler : 

Mezunen İıt nbulda bu· 
lunmakta olan memleket 
baatahan~tıi kulak, bojaz, 
burun ınutaha11111 Ooıttor 8. 
K'imtl Seıhoğ lu danmüı ve 
iıuıe beı!amııtlr 

~ llueuıi mubaıebe mü· 
dürü 8 . Raıtt Sekeadi~!e. 

vıllvet Jandarm• kumanda 
n1 B Hultst Aueven. Ayva 
lıfe gltmjıleı dir --
Balkırinde bugün tam-

1il var 
HallıevhuJe bir-Lc1ıç ıün 

evvel ternail edilerı 4 Ceu 

Köy 
~ 

O tullarında t ğ tmenler ıt 
raat darsleıine eh1mmitıl 

ısrecLkler 
Kültür Bakanlığı. ejlt~ 

li köy o"ullannda tadı" 
edlimekte bulunan köy ok-' 
lıırı müfredat proğtamı tı' 
laiında 7.treat it1eriDe h-' 
gün tçtn bır ... ,.., ıt yırnı1f 

tır . 

Ziraat fan 1 iyetine ayrıll• 
caatle her efltoıeo , b• 
lunduğu köyde çocukl•'' 
yephrılmH• mürrıkOn afif 
7lraat tı!crındeo en mG!ıf_
leri ilııerinde duracalr. aııll 
11n.da talebeslo" k ula~ 
ö rendtil f allJet ıekıll~r-
aöıterecek. ıereken ...... . 
ları knllandnacallhr. 

Zlr•at f aalıyetlert ar•"' 
da me•sime 9e m11balll t11 

tara göre ha,van bakı_.. 
arıcıhkt kümu bayvaol•ff 
yetlttlrme, fıtlancı'ık ve tD•t 
vacalık, batcıhlc. sebzeet l• 
tula zlraati. ıütçülik ,ı~ 
lfler ,,aptmlacaktır 

Su Yüzünden 
Kanlı Kavga 
Şamhya ballı Toyhellf 

lcöyünden Hekar oilu 60 y•f 
larmda Mehmet ıl_, yıne ~ 
koyden Hann ojlu Salı 
anaıoda kavga çıkmııtıf· 

Kavı•cia Salih bs lta Ue ı•J 
dırmıf, M~hmrdi ba11odf't' 
aiar vtt i.ehl•k~li 1111,rette Y"' 
r~lamıthr . 

l:iu kanlı ke vganırı •" 
"imalı. yüaünden çtkt1jı "" 
l8t11 mıtkta chr 

K•nunu ,.. adındaki uç perde
lik vodval aibterii'l'n alaka 

cfolayıııl~ b'l ~kt.,,•·· ~a t~k· 
rerlanacaktu --........ ~~--

l 
~ Neşıiyat: 

So~ıktı ssrhaı ılarık 
dılısıalar 

Dınkçi••r ınahalleıinden 
Mehmet Emin ile Sındırgılt 
Fatmıumı .terho(! olarak ao· 
kaklarcla uolaıt1klrırı gôrül
clüiüuden rakaianınıılard.r. 1 

Emınin ilz,.rlnde ruhsat..-~ j 
htr luma d!'l bu uomuıtur. ı 

Suııjtrhkta lif a va~ııı 
Suaıiarhk. 22 {lluıuai Mu 

babirimizden) - Son ıüra
lerde 'burada bazı Uto vak 
aları görülmüttiir. 

Halen üç tıfolu oldufu 
anlaıılmaktadar. Hut .. lığın 
teV1ian~ ruanl olmak içın dk 
oku?latde.ki b6tün talebeye 
ve halka tifo tıfıtı tatbik 
edılmfllıctedir . 

Çamısır çalmıı 
Karatl mahallesfnden H"k· 

kmın. Ulus otel•nde " •tan 
Kemelpaıalı Muellanm aite 
parçl\ çunaımnı çal&rak 
kaçtığı ıddıe ohıncluiundan 
vak•lenm•f· hakkınc11 tııh 
kik1t.ta betle. nmııtır 

Çocuk 
Çocuk Eı.,geme Kuruto" 

Genel M~.-keı:I tu8fınd•" 
çıkaralma~ta olan ( Çocuk) 
adi· deq~iolu (74} acü •1''' 
çılcnııttlr. Yurd yavruları"'' 
sattık. •oayl\l ı.ultor,,! du 
rumlllrımn inkltsfane hiır11tr.I 
eden bu loymetl: derır'~ 
çocuklara. çocuklu At\M 

bnıbalartl tavıiye ederız 

Annelere Oüüt 

•' 

Çocuk E"•rıeme Kura•" 
Genel Merkezi 1ıf 1r 1aıt•' 
bir vaı1na kadar çocujllll 
naaıl bllkılacajını öfretefl 
annelere öiütün bırtnci .. ' 
yıoı yeniden baıttrmııtar. 

ikinci ıa vı 6jüt; çocul"' 
nasal beıleııt>ceğ inl ve m• · 
maıımn nıuıl hazırlanıu:al' 
Dl öğretir " 

Hırtnci gayı öfüt birer a~ 
hk ,azılmı~ •2 tane mekttJP 

tur. 
Her ıki öğüt leri iıti yenle 

re kurum p raınz olarllk 16.,. 

derır .. Aııkarada buluneO 
Çocuk Eıtr~eme Genel M-'" 
kezi fhtk 1uhğma., bir y•11 

ale Rdreıı hıldır1renız &&afi~ 

Bir dami~ci ustasınm mu- -~~ ste••rtilen erinden-;,: 

vaff akıreti farksız O arAk n1Ükemmefetl 
VBpmBktttdır Ragıp uıte S-" 

Handarmadan bildJrildığınf: 1 köv. Erdek, Bi1rıdtrma , Ga· 
aöre demirci Ragıp adında ı nen be!edlyelf'rine, bu ar• 
btr uıta bilhaHa be!ed• halardao birer dane yap111ıf 
yeler 'e ıııbhi müeıse11eler ve hariçten ~et rt;~enferl 
tarafıode.ıı kullanılmakta 1 nazaran çok ucu:r. hır Hatl• 
ı:..t•ı. ate or•b•lanaı, Avnı· 'lie(t!ilttir 
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t!.ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
Bundan •- 7 

- a -
evve aı numarala hul olmak ıureti .le tegav-

~•kalede mevzuu babıimlz y\lp etml.f veyahut rey ve 

n •n kanunu medeninin 88 muyafakatana bildirebilecek 
et IDaddeıt ı le 90 cı mad· 
deıt karııl t 1 kudrette bulunem•m"k aıbt 
oo aı "' acak oluraa 1 90 ı ahval karıaaınd• ya oız bır 

~ maddenin yazıhı hn- tarafın rızu•nan klfl oldu 
'llGlcı '! 9o cı maddenin (kü . 
ç ' ana • b b funda maddenln lklncı fılr 

e a a11nın veya 
vaatatnl ra11nclan anhyoruF. Bu mu 

1 
n rtaa11 olmadıkça 

fi• enemea E l vafakatan bir talrım kayt "e Yenme lllnı eı 
ru11111ıda 

l •na veya babadan 
Ja na~ hırı •eliyetl haiz lıe 
:~~:~1~•81 klftcltr ) · ibare· 

d 
katı yeti lf ade ara 

"D a bit 
rnGbayenet röze 

çarpmaktadır . ÇO•lıii 88 el 
m•ddeıı f le halt n D t inci fakraıında 

ha (fe.vkalide ha Herde 
•e Pelr 

ınGhhn bir .1ebebe 
._ ..... l5 
mı 1 Ya11111 tlamal et 

t o •n etlcelc "'a kadı-
D~n b ••lenmeıtntı müaaade 

d~ e titr. Vaıi de dinlenir ) 
lyerek ı ı r aa arınıb laatane 

1111111 
t•rt koımayıp · yalnıa 

l~lfıart btr ftkU tle iktifa 
e tre1r adenıı rla•lar1 hlkı . 
illi talc,ıt ile nrecell mi 
•••::den menedtyor. 90 cı 
"'• ede iae ldlçllc. ana ye 
hab&ıın 1

" •e1a vaıiıh,in rf 
ı:.aaı ol ttı d •-a ıaça evlenemıye 

eeflni kati ıurett~ ıöıteril 
lftlyor Ve •ete JU iki mad-

tarttaa aude ve pft• th:ıüı. 

olarak yazılı bir ıekt•de ol· 
maıı icabeder. Ve bu ıu 

retle verilen rizadan da dö· 
niilme:ı.. 263 cG maddenın 

( eYltlılc meYcut ıken ana Ye 

baba veli.yeti beraberce •~ · 

ra ederler, anlatamazlarsa 
hebanın reJl mutebt"rblr ) 

Kaydine sör• ana v~ ba
baların da muhalef.tl efkar 

haaıl olaeak Qluraa kanun 
babınnn reyini ter(!th edl 

)'Ofla da meutr 90 ~ mad . 
denin birinci f ılcruı eıaa 

kaideye bir tıtlınalyet teıktl 
etmtı ve ıu ıuretle ana ve 

babadan her lktılnln rlza11 

111n inzimamı lözumunu ile 

rh6rmGtUlr BinaPaaleyh 88 
el madd~ ile 90 cı madde 

·ara11nda 16r6nen mObayenet 
as el maddenin llıdnct fıkra . . 

rasına ıil'e fewkalld~ hal 
ve pek mühim btr ıebep ~t 

bi ahYal YUlcuunda bu iki 

de Yelcdtierine ariiba1in bl · 

~rer ahlrlm tefldl edtyor, 

ıi e Yine Mezlulr 90 ca mrıd · ıenetn •~ menıup oldukları 
emn ınefbun• muhalıfı ••- f 

•lnni G 
"" aUenın teri! lr.rhıı muhafaza 

1 ' ıte ... ıt olmq.ı bu· ve dopcak çoculuo ev•el 
unanla i t lr ' ç n rl1:ayA lüzum Vt> ahir menfaatlnt temtne 
' 1111•dıinn anlatıyor Bu 

llDaddenın ~--ı . f 
VR ncı ıkr•••na 

:aara• bu t.aptaki riz" •e 
"••falcatm yalnız baba 

ve va ı 
..._· Y• nu: anadan detti 
~ fklıiftd d 
1... e e tadır olması 
•Z. .. ct" 

9 

Yalnız bı 1 . d r nan r1zaaı kif t 
._~llldlr Ştı lce dar "'" ki ha 
•'ll Yel y 
b et .... ve ba~adan 
trııınde hUkmo hlkl l L • 

'•kıl11a 1 m e .,, 
L 1 lıe veya hunludRo 
ufrlıt b11l d 

un uiu mahal meç 
~:::: 

.. v .... 
, 1 d eı ... ad ıaa t meıel• 

n e bta t ~ e y,. •n ı6ylemif 
••alı zira Flnld~ıtelni 

•eu titıı 
.:a maıumiyeUne ınan 
:ıı:ıııtaıaı 
dt ı me•zuubetiı defil 

81, J 

~Ul>Utn Y 18kl tçtı . 
8oı huttfen ıeh"detinde 

''
0 ••n b ld aı u uju hata be 

lı:tJet . 
dtrd, ki y aarnı•ıyetle in••-
ctaa eatlaod apM'taNaı. 

Jett.. .. .. -ı l. 
•ittir ...-"' terıııı: et -

- Bu 
r>labtltr •izin ıçin bir delal 

' •atı ldn d•jtl, 
Ruaa L • d 
Şt11adı 

aa111 eğilinı 

ne Y•pahm? 
lll•h " h . le) ı..,! • retaın "e hi · 

Vıllia._ 
Duıııa 1 l ır ••iare. yakh 
relt: nı iıtahla fçine çeke 

tiır f ._ 
Stı •lt hutm v.ıu. dedt. 

I iti 1 L 
ı:.ırlalh il\ •• btr hıte laa · 

•ıbtıı 
•ınta ~. neden her bt 

~'llay 
4'. _."' et Rf'ceıinl nere 
~ı.,._,1 clitlnı ötreamei~ 

C orıunua? 
'•n~ b 

M '' ıaaünü açtt. 

tın aba~erntnel fikir, ya· 
leıteıaın tan Ulbuen Fınk . 
tı,..._ b hrclunile ı.bkika 

At •tlarıı 
öl11aenu 

1
"• .. e rnücadeleıtndıe 

l' ' .... 
.......... _ •ili --. • ç•Wı Gra 

matuf olftn emel ve gave . 

dola,tatyle hlkiaı tarafınclan 
verilen müaaade ;!,, tadi••ç 

luının teni ve tadlı hu 
baptaki ktttdeı umun•lye ve . 
~aaıiyeye karıı bar ahklnn 
iıllsnaıye olarak kabul et· 
mek sureti ilP tnübay.-
netln teriılc ve t~ltf edile-
C4!'ff kflnatmdeyım 

AVUKA'f 
K o~ı m Sa ne/ Payb 

Sonu Var 

ne heyecanla ö~le hlr ııçra 
dı ki az k11J4en hftl'dafmı 
de•ıttcektl 

Muhakkalc ıu kurıuna 
tutulma benı uııhileıttrdt. 

Telefon yenlder1 ç11lrhjın 

dan resekt6rü 1tldı 

Allo... Fakat ıüph~ 

ıb . Si~ı bekltyoru1: 
· Kım? 
Bolıton bi~im ltt sr6Tüı· 

mf!k ıatiyor . 

Sıyah muıaınbaaımn altı 

nıt, Rolıton itina ile ıenif 
yaka11 bir ıradenla çlçeil 
ile ıüılenmiı bir ,ımdria 
geymittl Maaanın yanında

ki kohuia oturdu "'e bir 
ltardak •lıktyl lcabul etti . 

Loop da gecıken bir 
yemekten dönüyorum, dedi . 

• yapılacak Lır ıey 'llduiu 
takdirde ıflf! yardımda bu 
lunmak üzere. e•lme d6e 
melc iıtemedfrrı . 

Grane: 
lıte bızdP meıetenin 

•ehamettnclen bahıediyor · 
duk, dedt , hen yapılacalr 
hiç btr ıey bulunmlldığı ka 
naatındayım . 

Bolaton batım salladı: 
Bu çetin meaele. dedi. 

Veatlint da hal çaresi bul . 
rrıak için çok para ıarf edi· 
TDr Ha•tlha•• dtrtkttnu.e 

• • 79'0 o . 
Bürhaniyede Halk Adetleri 
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yapıl&n eİbiıte ve dtğer h-' • 

<liyeler, bfr telli bohçay• ••· 
rıhp davetlileri~ . alayla, luz 
e•tne ırıdilir . Orada kahve. 
ıijara , ıerbet ıçthr . Burada 
(E.ltı) veya (G6riimC".e) ı~r 

vana '"' kadın nlıanhk el· 
biselerUe Hacıüıl6tü dent 
len (Abani, büyükçe blr bat 
6rtüıüdüı) btr bat ört6 ile 
geltnı hazırlarlar Ve her 
her iki kadın ~elinin kol 
tuklarına girerek ntısn uda 
ıına 16türürler. Gelen k•ln 
vahdtnln elfnl 6plülcten aorı 
ra; e,raftan. olkihla ha
nımdan bırlılntn de elini 
6p6p önün~ oturur. Bu ha 
nım ııelintn evveli baıını 

aç•p parmaftna ıelmu yü 
zük ve tarafevnln hal ve va\c· 
tine ı6re beı alh beıtbtrhk, 1 

bir kaf yüz 7.lyn111t alt•nıı blf 
çift lc6µe ve elmaı tine t• 
kar. Ve uiurlu olaun, dly• 
beoı ovalı yemt!Dt,ı de ıeU 
ntn baıına koyduktan ıonra , 
menıtm bıt., luadan' toe• 

ra: ıehn odadaldlerfe 
hepıfntn elltırtnC lper ve 
tebrik olunur. Bu eınad• bir 
tepıi tlzerlne telli bir bohça . 
aerillr. Otuz kadar çe•re. 
mendil orta11na htr sürahi 
ıerhet konup damada ı•der. 

Glvevt; aelen bu meodtl ve 
çe•relerden bir kısmını tal· 
dıçlara birer bardalc terbet 
le hedıye eder. 

YAZ&N: Kemal Özer 
yemek, ıalı g6oti kız tara · 
fından bütün akrabrthı r, er 
kek tudından yalnn~ genç· 
fer kı7. evine da vetltdlr Ye· 

• mektem evvet eilentı y11pı· 

hr ÇıoıeDe d~f~tler çalar, 
kızlu oynar. Yemekten ıon· 
ra bahçeye inilir Bu eına · 
da davetli. davetatz herkeı 
~u blabahia iftlrak eder. 
Etlentt de••m eder En aon · 
ra; ıelin eynar •e eilf'ntl 
bner, httkeıı dağılar Yalı 
nız Mmiml arkadeılar, do11t 

Jar •baha kRdez düi6n 
eYlnde kalırlar . Çarıamba 
trünü hafta baftnda davet 
edilen hanımlar toplf'nır. 

Uç dört def çl, dümbelekçi 
davetltleri karıı1ar. Bu f:I 

ud. muayyen tepıtlerln 

fbertne yufka ıerlltp keı 
kek, ptllv, nohut konduk· 

taa •onra üzerine bl r Hd 
fufka daha 6rUilerek yenir , 
Hem Mk~lr. hem de lrta eYln· 
deki keılrekl~r ,enlo •11e · 
ntldflf ten ıoara. otlan tara· 
fı alayla önde, hazırlenmıı 
çiçekli. tetu bh- l<"dının Y•· 
nında bulunen kı7 evine ıt 

dlltr. iki genç ıelintn lcol
tutuaa ıtrer Ortada oturan 
anımların etrafında Oç de· 

fa deflerle daire çeYrtllr, ~ 
Jtn el öper. Ve tik 11tlclhh 
bir kadın gelinin avucuna 
luna koyar. Bundan aonra 
hPrlteı ıeltn~ para verir 

Ge!tn de el öpHek içeri· 
Je ıöUirllQr Tekrar eilenti 
baılar, sabah" kf'dar d~ 
vam eder. 

Pertemhe ıünü ojlan evin· 
dr. ptıen kPıkıekler deltkan 
hlara yedtriltr Buvüa celtn 
erkek evine ıelir . Arabalar 

DüiCin Kurban bsyr,.mınfl 
kadu uzaraa damat 16111 

bir koç g&nderir. V tt boy

ouzlıt n arasın" da t,1r beti 
btrltk altın t&kalır Kız •ar• 
fı da Kurltan bayramı ıOnl 
koç kaburı• dolma•• vr. 

çôreil , tatlı Ue &.m"d" Yİ 

vecek f6ndertr 
Nıbayet <iü~iine karar •e· 

rUtr Ve bütOn ~,ya hasır 
lanrnağa baılar Bulunmıyan 

f:fY" latenhuld.uı ıetirtihr 
06iün f)la•:llk haftanın ,,., 
ıar g6nl b\l f'f\1# aehn e1'i 
nıe teaıUm edthr. 

Paurteaı arünü davetlilere 

" ve çalıılarla, elay kız evi · 
ne hareket eder . Ônde da 
vul111r. arkada serhoı olmuı 
d'eler. tlblr 'Jlunan dellkan 
lılar. d,.ha arkada ~fendller , 

ıelfn enoe geldtklPri uman 
gl!ltntn mshallee4ndekl deh· 
kaanhtar alayı kıuııiar. Er 
kek hnıhndan lıet on lır" 
bahıtt verılmeden kızı ver 

daha on bin dolar v~rdım. j 
Fınkleateinin ne iıUyec:~iio.ı 
Allb bihr 

Vflltams: 

Veıtli.nd ıenetinı ken 
diıtle hirltkte ıötOrem~z -,;e. . 
df'di . 

·- Hayır, ıOpbeılz . fakat 
bu paraya karıılık ctddl 
maıai beklemelcte hakin 

vardır. 

Grand: 

Onun için ıarfettifi · 
mız kuvvetten daha fazla 
mı kuvvet aarfetmemlzt 
söy\E"nu:k ietlyonunuzil dedi 

H11tal. 
- S6ratlt ilerlemediiİmi 

zt kabul ediyorum, fakat 
his denlJerek JlrGyerua. 
eyet , bay bizi tecrGbe edl 
yor. EIE"r fıkırlerlniı ••rt•. 
~Halara ln•e •IJleıylDla . rloa 

ederim 
Grane bir parça alkol bo· 

ıalttı, bu ht11in< i hardait 
ıdl . 

Zamanımızı israf etU 
fimizı ıöyliyemezılnlz Fınk · 

!eatf'tnt t-le al1nız . meseli. 
<> bu aıııatte çalıııyor ' .. 

Vılliamıı ansızın bir öle 
ıürk yakaladı 

Bolatonun broo1. renkli 
çehreıi yumuıadı . 

Şikayet etmiyor. fakat 
ıize bu iti aydınlatmak tı · 

tlyordum. Bır elektrik Hn · 

sandalyıeıi üzerinde ölmek. 
l:.ir lllHUm için ne korkun<; 
talı'. 

Vılltamı: 
- Bir mücrim ıçın bu 

pek acaip detti. dedi 
Gra••: 

Ştmdlye kaller eld• 

Gütenberg 
ihtifali 

Matbm~ıiın 500 ncü yıı 1 

dönümü münasebetılı Al-
manyada haznhklaı y3p1hyoı 

Gütenberg m•tbaa maki 
neımt yapah. 1940 da 500 
yıl olacaklar. Bu mBaaıebet
le Kütenberı adına. Lapı:•t· 
de büvük bir ııerııı kurulta. 
cakbr. 

BütOn beı•myetin lcültürG 
fçtn çok m6htm Hyalan bu 
yıldöoümü ihtıfall ınini Al 
man prppa(ienda "" mAflfif 

nazarı Doktor GöbRl ı htma· 
yeıtne almıttar. 

Serıi Liıypzijde ven1 Rat 
h"nıda açılec" \ctar 

mez er 
Hazarlanm11 gel ın 1 t!vlnden 

-.akaeaiı zamanda dütOnün 
llfÇllt S(t!ltnfn ayakkabısını 
tak lıır v1t babtitl lllarak la 
de eder. Solcak lcapmnın 
yanına ıelen ıelın anne ve 
baba11nm, akrabalarının eli 
nl 6per. lledı,~:er ahr Kı · 
sın baba11 ıelinln beline bir 
nevi kutak baflar ve ıelA· 
metler . Alay ıokaklarda ı~· 
ltnt geozdtrir. Nihayet ıPlln 
erk•k eylne gelince katnpe· 
der lcarıılar . Araba veya 
otomobilden indirir El &p 
me meraıimiod~n ıonra , mü· 
nutp hedıyeler verilir. 

Gelinin koltuğund11n bir ı 
ekmek ıeçirirler. Gelın oruç 
ludut . Akıam olunca çor
balar içilir . Yatııı namazın 

dan ıonra ifÜ\ley tekbarler· 
le camiden 1ıelir . kapıda 

dua edılır 

M,üteaiubP-" sünntn sei 
dıçlar1 ı6•t'Jt epeyce yum 
ruk atarlar Yeyahut atmak 
iıterler. Damat açıkgöz olur 
ıa bu milhim darbeleri ye · 
meınıek için lcendfni muha 
faza eder Nıh"vet ıüvey 

odatıına gfrer . iki ra~it Dft 

maz kılar, R .. ltnin du-.ğını 

açar. Ve yüzgöriimlüiO o!a · 
rak münaatp bir hf'dtye ve · 
rir vtt n ıuteaktben dP. btre7 
yemel. veoir . 

·- SON 

•• ttiğlm i z yegane karakteri• 
tik ttlaanat bulduğunuz saat 
degıııkliğtdir, dedt. Bu apar 
tımftndan çıkmak içın kati
lin kullandıfı va11lavı düıün
meğı İl'tediğlmiz d,~ bir du 
varla kar11IB91yoruz .. Bunun 
haklunda bu akıaan direk 
tör Strom tle rörüıtük : apar 
lman ki litli imlı: bu hiçbir 
tüphe uvaadırmıyur . 

Yatağına oturdu ve ehni 
llaçlarandan geçirdı 

- Meıele bakkmdaki bil 
~ı yı bir parça dıole yinlz: 

Kapı müıtuna , apartman 
dahtlinden tamamen ıürıü 
lüdür . Kapı kilide uyan tkl 

anahtardan birale kapCAnmıt· 
llr. Bu kıltt kapıyı çekmek · 
te kapaoouyordu, fakat yal
nızca anahtarı çevirmekle 
k•panıyordu . 

iki anahtardan biri apart· 
manan Jçinde v~ ılıjerl Veıt 
llnttadu: • 

K.atal, anabtauız oHıl çı 

kablhr diye ıoruluyor. 

Bolıton bir an düı6ndü . 
Bayan Veıtlid bir ci 

aa1ete inandıracak tarsda 
totiharını maıke ıiyerek 
kendini ildOremıez mt? Ko· 
caaanın bayan Martin fle ev

lenmesini ılrmf"ği "''" arzu 
•tmedtillll bilı1or •U•UDUZ~ 

SA.YFAı3 
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Dünyaya 
BetJziyenyıldız 

G&lıyilz6ndeld yıldızlar 
ara11nda dünyamıza en çok 
İ>euziyt-ni Zühre ( Ven6• ) 

denilen vıldızdsr 
Zühre yıldızı güneıt•D 108 

milyon kilometre unktadtr. 
O da aıünealn etrafında d6-
aer . Fakat, bu d6nmeıtnl, 

dOnya ıtbl, 365 ıünde deftl. 
d.ıha çabuk, 225 atinde bt
tirtr. YAlmı, lcendl etrafınch 
dönmeat dünya ıtbldlr: Or· 
da da 1lrml dört aaatte htr 

~ftn dolar 
Z6hrenln kutru dA aıaJt 

)'' Ukarı dünva kadard1r: dol · 
ru bir ıayı lıteraenlz, yıldı· 
ııo kutru dilnyııının kutrıa 

nun y(\7:de 96 ıına mthavi 
dar 

Bu vıld11. güneıe bizden 
dabl.l 1•kın bulunur; O.Unla 
16oeı ara111Mia olan me•f• 
bizimle 1G1tet enıındak.i 
meıaf en'n onda yedt•I k• 
dard1r . Onun lçtn, Zlllarenln 
ıüneıh~n aidatı. harar.et t.f· 
zimktnin tici mlıllcbr .. .,,. ..... t........... ' 
Köy Fen 
Memurları 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

de tenvir etmefe yetlıttr 

meje çalatauklerchr 
5 Memurlar1mızın lıly 

de ya111ma tarzları ıayet 

mazbut ve k6ylüye 6rn•k 
olacalcbr. Gerek klSy &rnek 
e•lertotn inıaaaına kadar 
oturacakları odaların Ye f'f · 

yasının ve gerelcıe kendi ıa· 
h11lar11un temtzlttıne, tuYa 
letlertne itina edeceklerdir 
Her vaktt iyi gevlamekle 
beraber ~lhaaaa tatl1 ve 
mtlll bayram ıGolertnde ıt · 
ytnmelerine itina ederek bu. 
nuo medeni hlr icap oldu 
ğunu köyllye e'&ıtermefe, 

öiretmeie çalaıauklardır 
6 K6y ziraat fen me 

morları k5yde yaıa111a1arı 

için lüzumlu olup kurumu
muz dtrektörlülftnce teıbtt 

edilen teçhizah tedarC" .. de 

ceklerdir ... 

Rü•ıelverl ne yapabl· 
ltrdı? 

- Couan Doyleın bir ma 
salına okumuı olcluiumu ha· 
hrlayoruın; bunda bir kadın 
ağır bir taıa batla bir rü 
velver ıle bır k6pril (httlnde 
intıhar eder. Baıma bir kur 
ıun 1Llı1ar v~ taı MI ' lhı elin· 
den çekerek ıuya düıer ~he· 
rlock Ho1meı olmaaa bir 

maıum bu ıözde cinayet 
ıçtn mahk6m olmaı olacak· 
h 

Bu ne•lden bir mizan 
sen de ben hatırladım, fekat 
sl lihtn na11l ukfandıfını 

bahrhyamıyorum DIYanın 
altı muhtemel yeılne yer 
olabtllrdi. Fakl't tabanca 
orada yoktu . 

Velliamı yeniden bardak 

lar1 doldurdu . 

At•lıda, yolda, bir ıasete 
muveuU bat patlatarcaıına 
haykırıyordu : •Korkunç bir 
unııo. lkt 610 bir milyon 
dolar sar•'· izahatı okuyu · 
nuz ,, 

Grane sordu· 
Size 16re, Vooclburyln 

V eıtllnttan kurtulmMı içte 
her hanıt btr ıebep balaaa -
bilir mt? 

V oodbury mı? 
.. SOROYOR · 



SAYFA: 4 IORU>ILl 

··Roma yada, Gaga Kabinesinin ik
tidar Mevkiinden Ç kilmesinin 

Jebepleri Nelerdir? .. 
Romanya nın dahili l"e ha· 

rıci alyaaetir.de büyült- bir 
kargaşalığcı sebep olan mı ıl i 

hıristiyan partııtne mensup 
Goga kabıaesinin lstlfaaı 
(izerine iktidar mevkllne ge
tirilen patrik Miron Crlsle
anan riyaseti altında teıek 

kül eden yeni hültQmet , ef· 
kara umumiye tarafından 

müsait surette karıılanmıı · 
tır . 

Bitarllf ve siyasi partilere 
mensup gazeteler, memle 
kette nızam ve intiumı dı 

aiplıni iade etmek vazıfeıiy · 

le ııbaıına aetirtlen bu ka . 
bine hakkında kati bir hkir 
beyan etmekten ıctınap ed~
rek muvaffakıyetler temen · 
niıiDde bulunmaktadırlar. 

Mılli liberal partisinin or. 
gaoı Vıatorul gazetesi nızam 
·ve intizamı muhafaza bat· 
lafı altında neırettiğı bir 
baımaka lede; Goga - Kuza 
kabınestnin kııa bir müddet 
devam eden hükümet icra
atı eınaıında yaptığı yanhı · 
laklar neticeıi çekılmek ıztı · 
raranda ka ldığına itaret et 
likten sonra e:zcümJe ıöyle 
diyor: 

.. Memleketin efkara umu 
miyesl, proğramlarına ılk 

icraat olarak umumi nizanı 
ve intizamın iadesini kayde 
den ve yükıek vatanperv~r · 
fiği ve eğmi ıle ızhar ettiği 

bu yaratıcılığı bataracak 
olan yenı hükümeti büyük 

• bir ıevinç ve kati bir ut 

matla kartılamıttır. Nızam 

ve intizam, teıvık ve terak 

ki huıuıunda yaratıcı itlerin 
eaaı temeli olarak kalacak· 
tır. 

Güzel tanzim edilmlt bir 
devlet hayatanda , camlanm 
menaftlnl vikaye ve himaye 
etmlyeo hiçbir hareket ta· 
savvur edilemez. Tam bır 
itimat ha vaıı içerisinde se 
mereılnı verecek olan nizam 

ve ioUzam ve m~sai dııtpli · 

ni , içtimai hayatın baılıca 

esas ıartlarından birıdir. 

Yeni hükumet bu nizam 
ve intizamın ve dııiplinln 

i~deıt iç in, ıu esnada herke· 
sın yardımına mazhar ola 
cak t ır Bu, mübrem bir za 

rnandır Bunu herkes takdir 
ederek ita.at edecektir. ,. 

14 Şubat 1 Y38 tar ı hli 

Epoca gazete11 töy le diyor: 
.. Pat ri ğin riyaseti altında 

teıekkül eden bu hükumet 
m ill i ve hırlsttyan bir hüku 
mettir. Bu ciro, t edbir , kı 
yaset. itida 1 ve medeni me· 
tot la rm kullan ı lma11 buıu 

sunda b ir teminattır Yeni · 
den tanz ım edJlecek kanunu 

eııulnın . halkın hürr ivetme 

dokunmuyacağmı zannt'd ı 

yoruz " 
Müfrit ııaia mensup " her · 

şey v atan ıçio.. fırkasının 

organ ı Buna Vestire gHzete 

si d e ıöy l e diyor: 
" Ye ni hükümeti teıktl 

ede.n sa bık baıveklllerin ma 
zlleri bizim için bi r teminat 
olması lazımdır . Ümit ede · 
r iz ki öyl~ de olur Onun 
ıçırı m emleketin y~ni zima m · 

da~l a rını ltbaıında bekliyo 
Yanlı b ir adım atma 

mala ran ı da candan temennı 
ediyoruz. Aı}ır zamanlar için 
teıekkül eden bu hükumetin 
memleketin tarihind e nurlu 
hatı ralar l ırakmaınnı da ar· 
zu edıyoruz ~ 

J 3 Şubat 1938 tarihli 
Univenul gazetHı de net · 
r~tt i ğı bir baımalu, lede ez· 
cümle ıöyle diyor: 

Herk eı ıçln bir . sürpriz 
teıkıl eden yeni hükumet 
dün vazıfui b11ıına geçmiı 
lir. Pekaz lcımse, anbean 
düım~si beklenilen Goga ka · 
bınesin l n akıbeh hakkanda 
malum attardı. 

Proğramı vakıa timdi 
ilk M,.jelle kralın nutkunun 
ve beyannamesinin büyük 
bir kısmında müabet btr ıe 
kilde göatertlmeaıne rağmen 
ve birçok eıhastan terekküp 
edenlerin vezaif i henüz ma · 
luın olmayan yeni hükflmet 
hakkında timdiltk birıey 

ıöylenemez Memleketımlzin 

siyasi hayatına tamamiyle 
yenı bir veçhe vereceli ümit 
edılen idareı örf ıyenin teıisi 

hakkındaki yeni kararna me 

de buna bir mani teıkil et 
mektedır. 

Bız, çoktanberi büyük bır 
hahııle kuvvetli bfr ele sa· 
htp bar hükumet ıshyorduk . 

Ve bu hükumetinde muvaf · 
fak olabllmeıı ıçio, onun ıh · 

tlyatlı ve hakımane bır su 
rette hareket elmut lazım 

geldığiot de söylüyorduk. 
Efkan umumiye ümıt edt· 

lmiyen detıııkhkler netıcul 

maruz kal .. cağımız saraınh · 

lardan biri korumak için ıh· 

tıyarlardao mürekkep eflif 
hükümetln irıatlarma ümit 
bağlamaktadır . 

Efkarı umumiyentu mü 

revviçi 11fat1yle, haklkah 
umlmlyetle ııöylemek huıu 
ıunda takıp ettıjımlz yolun 
doğruluğuna kani olarak 

mü1aade dıldiğı nııbette -
Romen milletınln umumi 
m enfaatleri namına vazıfe · 
nlzt yapmakta devam ede

ceğiz ." 

Halk partiıl organı olan 

Dreptalea gazetesi de nt'f · 
rettiğl bır baımakalede ez · 

cümle töyle diyor: 

"Oktaviyan Goganın ri
yaaetı altmda bulunan hü 
kiımet istıfa etmltlır . Yerini 
24 saatten daha kısa bir 
zamanda mtlli ittıhad hüku 
meli almııtır . Memleketın 

umumi ahvali her bakımdan 

ağır bir va ziye te düıtüğün 
den meaul mehafillerce bu 
değişlk l ık gayr i kabllı teli 
nab bir hal almııtır ,, Dedık 

ten sonra yeoı hükümt'l 
hakkında ıu mütal eayı yü 

rülmektedır: "Patrik Mlron 
Crlıtearıın rly n s~tı aitıoda 

bulunan bu hükumet ile 
baıta d e vlctt hayatımızın 

muhtar cıc a lind eo Marnıal 
Avereıku .olmak üzere baş 
vekı!lerden mürekkep onun 
nıu.ırluı , b tlcüm e içtimai 

ıınıflar arasında normal mi · 
nasebatı idame etm f! < ve 
n ızam ve intiza mın kati o ll\
rak te minini teyit etnı f' k Vt' 
memleketin maruz ka laca ğ ı 

Ani zamanl.uda saltanat ta· 

rafında bir duvar t~ıktl et · 
mek üzere ıelmlttir,, Diyor. 

Neue Freıe Fre11e gazetetl 
nln 8ukreı muhabiri bildiri 

yor: 
Romanyada aaja doiru 

temayiil hareketi ıon ;ün
lerde hı11olunacak derecede 
ttddetlenmlttir. Bu istika:. 
mette atılan mühim hat ve · 
lere rağmen bu temayülün 
hızını henüz almamıt oldu 
ju görülüyor Bunun b1rçok 
ıebepleri vardır Evveli bü· 
kflmet içinde hülnimet proğ. 

ramınm tatbilnnde daha tlJ · 
detlı bir tempoyu lıUlzam 

eden bir cereyan vardır ki 
buoun müme11illerl nazırlar· , 
dan büyük •e küçük cuza
lardar .• Memlekettn bazı kı · 

11mlaranda ve btlha11a Mol '". 
davya ile ~esarabyadan na · 
zar Cuzanm si yut umdelerl · 
nln teılrt ahında bulunan o 
havalı balkının ıaf talika · 
mvttekl lnkltaf merhaleleri · 
nt btrdenbıre katetmek tıte 

dtklert ltitiliyor Mahalli ma . 
kamlar dahi hük(kmetln bu 
yoldaki tedbirlerini ta tblkte 
çok vüaatli hareket ediyor 
lar. Vakıa hükümet ifratlara 
müsaade etmemektedir. Bat · 
vekil Goga ida renin dı:ı;gtn 

lerinı kuvvetle 1 elinde tutu -
yor. Zaten müıarünileyh 

kendisini a mme efkar ve 
hl11iyatının tt'sirlerine bıra 

lcacak bir adam değıldır . Bu· 
nunla beraber Goganan ken
di hük6 -neti lehinde tezahür 
eden husıyat ve efkara boğ. 
mak ıatemiyeceğt de tabii 

dir 

İç ve dıt politika arasın· 
da bir ayrılık ıitmek imkan 
sızlajlının da bu lokiıafda bir 
rol oynadıiı muhakkaktır 

Vaki tebeddiilün beynelmi 
lel münasebetler üzerindeki 
akıt teaırı hükumetın beya· 
naU tle bir dereceye kadar 
tadil edilebılmjtıe]de tam• · 
mayıe izale edılememııur . 

Oığer taraf tan Goganın 

hük\1mete geçlıği gündenbe· 
ri Romaoyanm Almanya ve 
halya ıle olan münasebetleri 
kuvvetleomittir Vakıa bu 
ı ki devletin Romanyadakl 
ıç polıtika had11elerlne kar 
ıı duydukları alaka aynı de 
recede kuvvetlı değıldlr. Fa 
kat gerek Romada gerekse 
Herlinde Romanyanm ıç po 
lıtıka ahvahne büyük bir 
dlkkAt atfolunmaktadır . 

komanya hükumeti dos 
tane müoasebetlerioin daha 
zıyade takviyesini kendisi 
için faydalı bulmakta ve d ı t 

politikanın baıka cıhetle rln 

de arzu ed tl miyen yeni d f!: · 
ıtıııklikler yapmay11 lüzum 

ka lmak "lzın yeni iç pohtika 
ya devam edebileceği mü 

l ahazaıunı gütmektedir. 

Harpten 1'0nra ki Vl'l tlln 
daılı k kanununun t ll dıli hak· 
kmdaki yent karııırnam~, 

h u p sonundakı ta b•netln 
t hkıki hususunda mühim 
hü kü mleri ıhtıva etmek tedır . 

Bu h ükümler beklendığın· 

de n dA ha şld detlıdır Hun 

dan ba~ka meııe l a hükumet 
m .. kteplerinde Y l\hudı dın 

ıedrııiatınıo mf!ni albi ,aya 

mr······················~ i TÜRKDİLI ! 
: Pazartesinden baıka her : 
• • • ıün çıkar Siyaıal gazete. . • • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 : • • • Say111: 3 • • • 
: Günü geçmıt ıayı lar 25 : 
• • • kuruttur . • • • • ADRE~ • • • 
: BALIKESlR TÜRKDİLI : 
............... , ........ .. 

Kayıp mühür 
(Mehmet Acar) adlı mü· 

hürümü kaybettim. Yenlılnl 
alacağımdan hükmü elma · 
dıiı ilan olunur 

Çafıı nahiyeal Okuf köy(j 
ıhtiyar heyetınden 

Mehmet Acar 

nı dikkat tedbirler alanmıı 
tır . Bütün bunlar Goga hü 
kumetınıo güttüğü politika· 
nıo lıtıkametiot açıkca gaı 

termektedir 

j L± -
Balıkesir Vilay_et 

·Daimi Encümeninden: 
1 - 15 Gün müdde tle açık eksıltmeye konulan iı; Ba· 

lıkeai r - Sındırgı yolunun 58 net ktlometreıtndeki ahtaP 
Simav köprüsünün tamiridir. 

Keıif bedeli 4088 lira 6 kuruı. muvakkat teminata 306 
lira 65 kuruttur. 

2 Bu ite ait keıifname ve evrak ıunlardır : 

A · Eksiltme tartnameti 
R · Fenni ıartname 
C · Keııf cetveli . 
D Mukavele örneji 
H Nafia tıleri ıeraltl umumlyeıl . 
istekliler bu keııfname ve evrakı Balıkeılr vlllyet da· 

tmi encümen kaleminde veya nafıa müd6rlüiünde görebl 
lirler. 

3 - Eksiltme 7 Mart 938 tarihine rHtlıyan pazarte· 
ıi günü ıaat 15 de Hükumet konafında Vtllyet Datrnl 
Encümen odatinda yapılacaktır. 

4 - Ekıtltmeye bu gibi itlerle uğratan daire nafi• 
müdü~lüğündeo bir hafta evvel ve.ika alanlar ıtrebilir. 

5 isteklilerin yukarda 3 ünci maddede yazılı ıaate 
kadar muvakkat teminatlarını maltandıiına yatardıkla 

rana dair makbuz veya banka mektuplartyle Villyet Dai· 
mi Encümenine müracaatları llan olunur. 

4 - l -60 Utro 8•Zetealne Bükrtoı· 
den telefonla blldirıld . tıne 

göre Romanyada umumi ıe- Balıkesir Orman 
çim münaaebetıle göze çar-

pmaia batlayan faaliyet, Başmühendisliğinden: 
mutedil muhitler için enda Halıkeıir Vıı ayetlntn Kepsüt nahiyesine ballı Se· 
ıe verecek btr hal almak rçeören köyü civarında Ka labak kayın koru devlet or 
istidadındadır. Bi1ba11a Yu - manında 1 numradan 306 numraya kadar numaralanrnıt 
lıu Manıunun , int ıhapların 

449 metre mikap gayri mamule muadıl dildli kayın al• 
ıerheıt bir ıekilde cereyan 

cı yirmi giln müddetle açık arttırmaya çıkarılmııtır . 
etmeei için ıerek hükftmet 
kuvvetlerıne ve gerek diğer 2 Arttırma 8-3 938 aalı :günü saat on beıte Bah 
ıaf cenah teıekkOllerine kar· keılr Orman Baımühendtaliği binasında yapılacaktır. 
ıı mücadele etmek üzt:re 3 Beher metre mikibın muhammen fiatı 210 kll 
iılahh yuvalar meydana ge rut yüzde 7,5 muvakkat teminatı 70 lira 72 kuruıtur. 
tıreceğı htil<kındakı beyana· 4 Şartname ve mukavelename portjeleri Balıke .. ' 
ta dertn bir heyecan uyan ve Suıığırlık orman idarelerinden görülebilir . 
dırmııtrr . Bunlara muka bil 4 - 61 ~ 
hükümetin aldığı t edbirler 

de end•ıe verıcı mahiye tte · Balıkesir Vılayet .Daimi 
dır. Vekiller heyetı intıhap· 

larda sükun ve aaayifİ ko Encümeninden: 
rumak ıçın pollı kadrosunu 
genlt letmeğe karar vermit 1 - İdarei hususiye akaratıodan eskt Sıhhıye daire,t 
tir. Namzedlifini koyan bır ttt11alindekt kabvehanenın btr sene lik karına lıttkli çılJ 
ıahsın , baıka bir mmtaka- madığından müddeti on gün uzatalnııthr Muhammen bf 
da propaganda yapmuı hü· deli 60 lıra (muvakka t teminatı 4 lira 50 kuruıtur ) 
k\1metçe yaaak edıldiğinden 2 ihale 28 2 938 Pazartesi günü unt 15 de hükO· 
bu karar bütün politak me · met binasında Vıliyet Daimi Encüm en odasında yapıl• 
bafllde nefret uyandırmııtar. caktar . 
Liberal partlıinın yeniden 3 Şartnameyı 8Örmek istiyenler Daimi Encilmo" 
iohilale doğru glttlgi haber kaleminde görebilırler . 
ler ı de muhahf cephede te · , İsteklilerin muayyen vaktind e Enciim~nı D•lml11 

eatOrü mucıp olmuıtur. Dl müracaatları ili.n olunur. 
f d =========:.-:==============================~ ğer tara an nasyonalist ta · ~ 

~ed:: :~~~t'ay~~~:~~;~:~arr~~ Baltkesn Asl ıye Hukuk lahkasır Sulh Hukuk 
010 mebuı ıeçtm ınde Kod Hilimlıi nden: Hikiılinindıı: 
reaounun "de mir alaylara., 1 
yla blrlıkte hareket etmeğe Karaojlan mahaUeainden Ualıkeılrin ziraat daire••; 

kasap Recep kaıo valdeıl ne izafetle veluli avuk' 
karar v«"rdıklerini ve çünkü; 
Kodreanunun Romen men . Güılüabla yanında mukime Tevfik Zerdeclnin Sa•att• 

K dl k A t f d Pe nahıveıi 340 ıeneıi ..,e faatlarına uymayan tek bır a r ızı YfC ara ın an ı 
(Kocaaı Hayrullabın ) ıaıpli dür& Mehmet ve azaCI• 

kanaat taıımadığını söyle- ğine karar verilmesi hak Abdullah ve Savattepelli 
mtıtır . Kodreanunun yeni · kanda açılan davanın yapı l orta mahallesinden 340 • 
den polıtik sahneye çıkma1t makta olan duruımaaanda : ne11 muhtarı hacı lbrtııhl 
hükumet mehafilınde endııe Davacmın kocası Mehmet ve Suıığırlık mahallesi oıult 
uyandırmıttır. oğlu Hayrullahan 930 sene tarı Ahmet haklarancla •~11 

Yine Utro gazetesin,. Pa- sınde mOpteli olduğu hat ğı a lacak davum11• yapıl•' 
rlstt' n bıldirildlğıne göre L1t talık ıebebi le ortada n gaıp muhakemeıtnde müdd~i• 
vıoof • avam ce miye tinin bu olduğu ve o tarihdenberi leyhlerden Mehmedın göE11 

konseyinde "anti komünist kayıp bulunduğu ve o tll ri len adreı ve ıkametgib" 
paktı ,. nı m eydana geHren rıhdenberı de kendıaınden nın bulunamadı fı ve halcı' 
lere ka r~ı tıddetl ı bır hü- haber alınamadığı ve ne re d e ikametgahı meçhul bul"~ 
cumda bu lunacak ve Rı11 de olduğu, ıağ ve ya ö lü bu maaın~ blnaena müddiald .. 
ya nın uzakıa rk ııler lae fili l unduğu belit olmadığı ci- Mehmet hak~mda ili.nen t•b 
bı r suretle müdııhaleı l için hetle kanunu medf'nin ın Ujat ıfaama karar verilttt" 
gerekt"n ıeraıti ıhzar t;d e • 3ı 3:5.34 ve 35 inc i mad oldufuodan muhakf"me ı' 
ce k tir delerine tevfikan ilin yapıl · nü olan 25 mart 938 •-

H 1 · k d · ı dl ma11n• karar v-ril- rek du · h d O 8 k~' e z ıns ı en Vf' rı en · .. "' " rl in e 1&at 1 da ah rJI 
ğer bır habere göre halen rutması l Mart 939 ıaat 1 O sulh hukuk mahkemetiO"' 
M ı. . ı b" · ç d bırakılmııtar • I' OSKOVa ua ın in ve i hazır bulunma11 müdde•' 
w \ l k - k " K aip heklt ında malu" matı h M h _, gerı mogo o ma uzrre ı ı y e mede tebhğat ..-,, 
müme:ml heye t vardır . Bu o lan kl m11elerln, ılio tarihtn kamına kaim olmak aı• 
h ~yı:>tler gerek Voroıılof ve d en iti ba ren b ir sene içinde ili.o olunur. ~ ~, 
gP- rek Hudöniy tarafınct,.0 m a ümatlarını bildirmeleri ?" 
resme n kabul edi lmıotı r ve ilan •e m eresiz kt. ldığı tebeyyün ctmıı gıbı .,ud' ,ı 

Heyetlerin Rusya dan 81• takdirde Mehmet o$l lu Hay olunaca g ı vf" gatplik k•':-
.keri yardım iatedıkle-rı an rullahın gıJ i p l iğlne karar ve ıoo haber gününden ıttb•~J' 
l atı l makt ft d ı J aponya ıle- rıleceğl ve ö lüme mütea llı k hüküm ifade edeceji 1 

Ruaya a ra ıında· btr ihtilaf =h=11:k::l a:r:ı:n:· :h:p:k:-:ı:g:a=ib:i=n=ö=U=im=ü==o=lu:n:u=r ====-====~:::: 
haıgösterdigı takdirde bir H .KAR"'..ı S"h bı ve a .. ,muh1t rrıri : Ba lıkeıur Mehuıu ,.ı,. 
Rus Çın h a r!ci Mogol11tan 
ı ttıfak ı meyda na g~tlrilmek Çıkuım G enel Dır~ktör~U~ T BJL' AL 

iize r•d ı r . Buımyeri: Vilayet Matbae11 ·- 8ahkeıir 
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