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Mısır Ricalile Görüşmelerine Devam Eden: Baş vekilimizin 
Balkan 
Seyahatı 

Ereğli Bez Fabrikası 
Müsbet Neticeler Verdi 
Bu fa~r~~ımızm hir senelifİpf i~ imalatı 445.466 ti

lodur. ipliklerlmiz Avrupa iplikleri ıyanndıdır. 

Hariciye Vekilimiz, Kral 
Tarafından Kabul Edildi. 
8. T aıfit Rüıtü Aras saraya gelirken Mıs1r gençliği tıraf mdan yaıasm Türkiye .• 

Y ışısıı Atıtürk.. Sesler ile şiddetle altııland1. 
Ankara, 12 (A.A) - Ana· 

dolu ajanıı huıuli mu ha bl· 
rinden: 

Hariciye Vekllfmtz B. Tev· 
flk RüıUl Arat dOn harici · 
Je nazareUnde ıereflerine 

verilen buıuıt ziyafette 
hazar bulunmuıtur. 

B. Tevfik Rittü Araı bu 
ıün de kral tarafından yapı
lacak olan Mmr parlimen 
toıunun açıhı meratlmlnde 
hazır bulunacaktır. 

lıkenderlyedekl Yunan 
kolenlll dönüıte lıkenderl· 
yeden ıeçerken koloni tara-
fından ıereflerlne verilecek 
olan ziyafeti kabul etrr.eılnl 

Hariciye Vekilimizden rica 
etmfıtlr. 

Kahire, 12 (A.A ) - Ana
dolu ajanıının huıuai muha
biri bıldtrlyor: 

Hariciye Vekili Dr. Tev· 
fıls ROıUi Araa buıün aaat 
12,30 da Majeıte kral Fa
ruk tarafıodan kabul edil· 
mittir. 

Hariciye Vekillmlz ıaraya 
aellrken saray clva11nda bl
rlkmıı ol•n kala balık bir 
halk kntleıl tarafından: 

dolu ajan11mo huıuıl muha- ı .. Yeni Türkiye, yeni ruh, 
biri blldtrlyor: yeni devir Türklyeıldlr ... 

Hariciye Vekili Dr. Tev· Demekte ve AtatGrkOn 
fık RütUi Araı bu ıabah eh rehberllil alt1nda baıarılmıt 
ramları ıezmlt ve bu civar- olan inkılap hareketlerini 
da yapılmakta olan haf riya birer birer sayarak Oımanh 

R. Ctldl Bayar 
BGkreı, 12 (Radyo) 

Türkiye Baıvektll 8. Cel&l 
Bayar, AUnadan ıonra Bel
gradı ve milteaktben BOk· 

h tetkik etmlıtlr. lmparatorluju lle buaGnkü 
Bu sabahki ıazeteler Ha· Türkiyeyi mukayese eyle. reıl ziyaret edecektir. 

rlclye Vekilimizin laken · mektedlr. Doıt memleket Baıvelıtlı, 
deriye ve Kablreye ge El h Balkan Payitahtlarında bü-
lıılerlnl ve buna alt haber· e ram yaz1tını ıöyle bi· yiik tezahOratl4 karı!lana• 

tlrmektedlr: k lerle lıtlkbal mera.imine, ca tır Ereğli bez fabrikamızın dahilinden bir görünüş: İplik lğlerl 
halkın coıkun tezah6rahna ·eızM11ırhlar Avrupat.la· B. Celal Bayar, Balkan 1937 Batından itibaren lmalabnı tekııf etmtıtir. 
alt taftlllt ve re.İmlere aentı r1n kızıl ıultan dedikleri devletleri payitahtlarında ıa · t b J 937 1 • Hamldl, haıta adam dedik· muntazaman it emeye aı Yı ı zarfında Erellf 
ıütunlar ayırmıı bulunmak bır1ızhkla bekleniyor. lamıı olan Sümerbankın bez fabrlka11 443,872 
tadırlar. ler( lmparatorlufu pek iyi 

b 1 1 l d d F
•ı Ereill bez fabrlka11, ıeçen Ura kıymetinde 948,674 kilo 

Nım reımi Elbelajat "Tür · l lrlz. nıl tere en beı e· • t• d 
f bQ nk Al ı 1 1 1 S 1 n e 

ıene lrinde ılparlt Ozerlne pamuk ıahn almııhr. Bu pa· 
kiye ve Mmr" baılığı altan a J , manya ve ta · ... 
d d l l k Çalıımamıı. daha ziyade pi· muldar btlba11a Akala Ye 

akt vazı11ndan Mıımn kar ya ya mua 1 mem e etin 
d T b A k h 

~ · yaaada tecrübe etmek için Klevland clnıt en iyi kallt-
eı Grkiye Dııtılerl Bakam atına aeçen tatür viran r .1 • h k il d d' 

TeYflk RGıtü Ara11a Ka- bir diyar fiıtünde k11a bir Bu ıs 118 e aram 8 ıyor türlü çeıtdler yapmıı ve ıt· eler araıından ıeçllmııur. 
bireyi ziyaretini meıut btr zaman içinde d6nyayı ken· Kudüı, J 2 (A. A ) _ Fı. oklar1ndan aatıılar yapm ı ı Türkiye pamuklu eadüıtrlıl· 
fınat saymakta ve Mmrlı- dine hayran bırakan bari llıtinde tethlıçılerlo faaliyeti hr. Fabrika, piyasa ile tem· nde en ince iplik ve bezleri 
ların ıevdlklerl Türk Mil· kalar, meıud hür ve mOı · devam ediyor. Dün Taberlya aN ıeldtil beı, altı •J zar· imal eden bu fabrikamız, 
leU ile, nefret ettlfl Oıman takti bir TOrklye 1arattı... civarında bir köye yapılan fında, en ziyade ihtiyaç hlı· en iyi kalitede pamuk lıtlh· 
1ı hükfımetlnl blrlblrlnden Akıam ıazetelerl de bu bukında e•ler yağma edil · ıedtlen çeıtdlerl tublt ede · ıal etmek zaruretlndedJr. 
ayırt etmlf olduğunu Ye bun· ziyarette ıenlt ılUualar tah· mit ve Ha7fada bombalar rek ıene ıonuna doğru bu Fabrika faaliyetini, ter6· 
dan dolayıdır ki BQy6k Şe ılı eylemektedlrler. ablmııtar. ıtandard çeıtdler üzerinde belerJnfn verdlfl mOıbet ne. 
fln baıardıiı lnktllplar1D Mı . -=:ıc:::::ıı:===-=============-•==*=====-;=;r:sz~=-~~~~~~..:;;;~~~ 1 tlceler ve lıçllerln tbtlıaılaı· 
11rlaları da Türkler kadar • ma11 ve artmuı nlıbetl•d• 

(emektedir. Ve bu meıud ne baıında yalnız 682 laçl 
dalma ıevlndlrdlilnl kaydey ltalyanın Kuvvet Ve Nı·. aydan aya gentılemlıUr. Se· 

ziyareti bize Türklere karıı çahıtırmııken ıene ıonunda 
- Yaıa11n TOrklye .. Ya· muhabbet ve Atatürke kar· 

fa At t"" k t 1 • N 1 d e ? l19t miktarı bini germfı Ye ıın • ur .. fi aayıalar1mızı izhara veılle .... Avazelerı içinde tezahü· vermııur. Demektedir. y e e r 1 e er ır e tkı ekıple çalıımaya baıla· 
ratla alk ılanmıt mııtır. Ereilt fabrlkaaının 

1 ve ıaray Kahire, J 2 lA.A.) kar1111nda baıta Majeste bir ıenellk iplık tmallt ye· 
Anadolu ajan11nın huıuıl 

Kral Farufun Baımabenclıl muhabiri bildiriyor: ltılyaıın Dıılz Kunatlar~ Hususunda lkl Tarıfll Zaafı Vardır: kanu 
445

•
466 

kilodur. ilk 
•e ıaraJ erklnı tarafından Mmr matbuatı Hariciye altı ayhk imalat yekunu yal· 

k•ırı·~~~:.;;·11~ .kılımı. aıı. X;~!~~ 0~.b~r:;~1k •1~!~~ 1 • itılyanin petrıla sı~ip ~ulun111m111; 2 - Mali miyetinin kötülüüüdOr. Bu :::. 
1 
!!i.0~pıı~10 ı~!ı~t~~~~ 

:::.:~1::.~::1 ,:;:;::n,1!~; ~.':."ı::~~':t~:.t:n:m•:~;~·:.::~ yüzden itılyı, büyük zırhlılar yapmak hususundaki yansı iştirak edemiyor ~~~~ A~~~e
1

~ıı~.~~~· .~:~~~ 
v k B k 1 D J d D lt J d 1 d ·-----==-=:-====! bez lmalltıntla da gör(lyo e yeme te aıve l ve ıı· arına evam etm.-ktedtrln. uçe, a yan ıenatoıu olruya Franıız A plerln en ·-

~!:: ::z~:n~~::n~!·,t=~hlr zet~:I ~a:t:~:;k~f:~;~: ~~~ :::::~~~·~·::·:~de:.:~J·:.: ~:!~;~.:=~~.:~::ıu~~JI;~::: 1 n g·ı ı tere :~: lçf}:;e7 2 J ~:;4~1r:::re a!~~ 
K 2 1 

an bez lmalib, ikinci altı 
ahire, 1 [A.A. J - Ana- tandakt yazmada: nutuk ıöyledl Yalnız aılce · demtıtır. Anı uıtan ıonra 

1 

rl vaziyeti mütalea eden bu a1ıl Tlrol Alplerloe telmih ~ ayda Jllzde 172,4 artaıla 
Ziraat Vekaletince Şehrı·mı·., Je· nutku tetkik etmek ltolyanın ettltl akla ıelebıltr. Burada lır~amut adasını ilhak etti 572,736 metreye çıkmııtır . 

.,gı • kuvveti ve niyetleri hak· aeçldler henOz ıım11kı ka- 1 Erejll fabrikaıınıa imal ________ ....;.._______ • ıtanbul, 12 (Huıuıt) - ı 

M 
kında bize sarih bir fikir palı deilldlr. Bu da pek ta 1 ettlil ince ip lkler Avrupa· 

ereınosYetı•şt• s verebilir. blidlr, çilnkn ıon zamanlara nılltere,cenubl Arablıtanda dan ıelen benzerleri ayarın · 
1 rm e U Harbamut hük6metlnl tlhak 

- Evvela ordu hakkmda ma· kadar Avuıturya, ltalyayı ka· da olduiu anlaıılmıı ve pi· 
etmlıtlr . Sebebi, zenaln pet· d d d k 

b T Ed 
itimat zikrediyorum: "Kara pıyordu; fakat ıtmdl, kendi- • ya1a a •ıar an ıenlt mi -

es·ı es·ıs ı·ıdı· 1 rol kaynaklarlle dolu olan t d ldb J.t.t .ıt. d d 
• • 

hudutlara huıuıunda, tabiat, ol tehlikede hlıeden talya, ar a a • a muıaa e e · bu hükumet araztılnla, ltal· ildl"I h ld k Xb t .a 
ltalyaya mfihlm bir emnlyd Brennerde sttıtde daha faz- • a e ço r•• e ıur· ya tarafından lıtlll edllmeıl .. t" Yt E x)ıd ı l 

Villyıt için yanidın iki ıHU muhy11 olundu. iki bin 
kıcinin hııtıhöı tıdııi adildi. 

Ziraat V aklletl; Bandar· 
lhada olduiu albl buyıl 
ıehrlmlzde de bir merlnoı 
Yetlıttrme ıubeıl tesiı et· 
llılttlr. 

Bu ıubenin ıefllilne v~te· 
rlner B. Salth Atabey ve 
••iıtanlıldarına da veteriner 
B. HGınQ ve ziraat mual. 
h-.,i B. Celll tayin edilerek 
vaıtfelıerloe baılamıılardar. 
Şef ile aalatan Hnınü Hara· 
da açılan merlnoı yetltllr· 
ille kununa ııttrak etmek 
Gıere Karaca beye ııtmtı · 
lerdır . 

luyal Karacabey Hara-

ıından vlllyetlmlz ayıar de· 
posuna btrt ıafkan Arap, 
dlierl de yarımkan Arap ol
mak tlzere iki a1gır muba 
yaa edllmlttlr. Bunlarla ber 
raber mevcudu J 7 ye çıkan 
aygırlar afat için ıu kaza· 
lara ıönderilmlttlr: 

lklıl Edremit, blrlıl Bür· 
hanlJ•J•, biri Ayvalıja, Gç6 
Su11fırhla, biri Bandırmaya, 
tklıi Gönene, lklıl Manyaıa 

ıöndertlmlıtlr. Merkezde de 
afat için d6rt ayıarla bir 
ayıar merkebi bırakılmııtır. 

Diler taraftan damııhla 

(Sonu ikinci ıa1fada) 

unıuru temin etmfıtlr. Bazı la kuvvetlenml1e çahıacak· muı ur. ne re• e ma korkuıudur. (S k f d ) ıeçtdlerl aımııkı kapatıldık· tır . ~- onu l inci say • a 

tan ıonra- ki ıtmdl bu ııle ikinci nokta: 1 Mu11olial · 
me11ulOz-Alpler ıeçllmez nln bir veya birkaç manev· 
bir hale ıelmlt olacaktır.,, ra •e hOcum orduıu 1arat .. 

B. Mu11ohnlnto dolrudan ( Sonu QçOocil ıayf ada ) 

lngiliz - ltalyan Anlaş
ması Vann lmalanıyor 
Romı~a ~avım ıtıaktı ılın İngiliz - itılyan görD1-

11111in~ı tam bir ınlıımı ~ısıl oldu, 
Roma, 12 (A.A.) - loıt· 

Ilı ltalyaa anlaımatının per • 

ıembeye tmzaıı bek1ealyor. 
İki taraf araıında ıe~en 

•Ozakereler neticelerinden 
l:tabıeden Korrlera Deli& Se· 

ra Habetlıtan meaelHlnln 
(Sonu tl&rdDncQ eayfada) 

·r ayare Piyangosu .. 
Son kııi~anin birinci cıkilnda 14, 178 numırıh bi

lete 40 bin lira iııbat etti. 
Ta1are piyanıoıu ıoo ke . 25 000 

tldeılnln birinci çekllltlnde ' 

~~~anan numaralar ıunıar· Lira Kazanan 
40,000 

Lira Kazanan 

14178 
Sonu 178 le biten auma· 

ralar 1000 er Jtra mnk&fat 
alacaklar. 

8709 
Sonlar 709 la bitenler 

1000 ner lira mQklfat alır· 
lar. 

1,500 
Lira Kazananlar 

34506 2049 1474 
( Seau OtGacn aa1fada) 



HA\' A TEHLİKESi 
~~~;:;;;:::;;:;; •••••••• ::::::=::::: 

VE KORUNMA ÇARELERi 
- 1 -
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ı Bugünden itibaren Kari/erimize Hava Teh- ı 
likesine Karşı Korunma Tedbirlerine ait 

( Yazılar Veriyoruz. Öğütler Dikkatle Oku-1 
[ nursa Bu Tehlikeden Korunma Çarelerini ] 
( Herkes İyice Ve K o/ayca Kavnyacaktır. ) 
~ d • o ~~ ....... .......,.__, ...... ~"'--

Hav teh'ikesi zu~uıunda 
halk ne yapmahdır 

İkaz düdü~ü -
Ha va tehhkeaine kar ıa 

koymak için gerek li olan 
tedbirler ahnmııtır 

Halkın da kendiılnt koru 
maaa lazımdır. Hava tehlt
keai batlamak (izere oldufu · 
nu halka haber vermek tçtn 
düıman tayarelerinln ıehlr 

üzerine do~ru ıelmekte ol 
duiu haber ahnır alınma& 
acı acı, 11k ıık, kııa kısa 

canavar düd\llü öttürülecek, 
çanlar çahnacaktsr. Bunun 
adına (ikaz diidOlil) derler . 
( Tayare ıellyor. Kendlnlzl 
korumala hazırlanınız ) de
mektir. OfüUik çalmuı iki 
dakika ıürer. Duyanlar duy· 
mıyanlara haber vermeli, 
bütün memleket halin itini 
gücünü bırakıp korunma ha· 
zırhklara yapmağa baılama· 

lıdır. 

Korunma hazırhğı yapar· 
ken hiç teliı etmemelidir, 
iyice bilinmelidir ki tehlike 
zamanlarında telit ve heye· 
caoa kapılmak çok fenadır, 
tayare hOcumundan daha 
fasla zararlıdır. Böyle za
manlarda çok aakln ve ıo

ğuk kanlı olmak en birinci 
ıarthr. 

İkaz düdüğü çalmağa baı· 
layınca halk dOkklnlıırını 

kapar, daireler, mahkemeler 
tatil edilir. Sinemalar, fab · 
rtkalar, bankalar, mek 
tepler tatil olunur. Herkes 
evine ıtder. Sokaklarda, va· 
zife görecek memurlardı n 
baıka klmıe kalmaz. Ara · 
balar, hayvanlar, ahsrlara 
çekilir Otomobiller, otobüı
Jer, kamyonlar ıarajlara alı· 
nır. 

-Evlerde alınacak tedblrler-
Her evde aile rehl olan 

zat o evin ( Hava müdafaa 
komutanıdsr) kendi yuvuını, 
çolujunu, çocuğunu hava 
tebltkeıiodeo korumak için 
ıu tedbirleri almakla mü
kelleftir: 

1 - Tahrip bombalarına 
kartı koruma: 

Tahrip bombalan raatge· 
le her yere ahlmaı; eo 
mühim aıkert biDalara, köp
rülere, mühimmat depolarına, 
fabrlkal ra, lıtaeyonlara, 
elektrik müe11eıatına attJır . 
Bunların yakmlarında bulu 
nan evleri de yıkar . En iyi 
çare, böyle ehemmiyetli bl 
naların yakınlarında ev yap 
mamak ve oturmamakhr. 
Eter mutlaka oturmak mec 
burlyetıncle beniz ankaz al 
tmd kalmamak için ikaz 
düdüğünü tııttnce aile relıi 

hiç telaı etmeden çoluğunu, 
çocuiunu alıp daha emnl 
yelli bir yere çekilmelidir. 

2 Yangın bombası: 

Beton evlerin 9atılarını 

deler, çatı araaında yangın 

çıkarır. Beton evlerin çatı 

aralarında yanac:ak etya 
varsa hemen kaldırılmalı, 

bol mıktarda kum hazırla 

malı, kürek. ıu bulundur 
malıdır Bir ~vın üıtQoe 

yanıın bomba11 düıene he· 
men bombanın üzerine kum 
dlSkmelt . Su atmağa ıelmez, 
bomba daha fazla tesir yap· 
mala baılar, parçalanır et· 
rafa 11çrar. Bomba kendi 
kendine yanıp bittikten ıon· 
ra eler yanıın çıkmıt lıe 

ancak o vakit ıu ile ıön · 
dürmeie çalııılmalıdır. 

Yangın bombaları ahıa, 
evlerin her yerini delip ge
çebilir, her tarafta 1an1ın 

çıkarır. Bunun için bol kum 
dökerek bombaları ıöndür 

meie çalıımaktan baıka ça· 
re yoktur. Tehlike artaraa 
evden çıkıp daha emnlyetll 
bir yere gitmek l&sımdır. 

Belediye Uf atyeal 1angınları 
ıönd<irür. 

3 - Zehirli ıaılara karıı 
korunma: 

Dütman tayarelerlnden 
zehirli ıaz ahlmaıına karıı 

en iyi çare, evin bodrum 
katında evvelce hazırlanmıı 
olan (Gazdan korunma oda· 
11na ) 11iınmaktır Sıiınma 

oduının tavanı, davarlars de
llkılz, sağlam olmahdır. Yalı 

nız ha va ıeçecek yerin keçeli 
küçük bir pencere olmuı 
kafidir . Kapı çok iyi kapa· 
nabılmell, kenarlarsna 11lak 
keçe mıhlanmah, içeriye 
hiç bir delikten hava glrml · 
yecek ıurette ıımııln kapalı 
olmalıdır . Yalanız bir lnıan 

için dört, bet saat kapalı 

kalmak üzere dört metre 
mıı. lbı yer iller ki , ııtınaiı 

ona göre heaaplamahdır. 

Evin aile relıl ikaz dOdü 
ğü çalındıiı zaman ıığınma 
odaaının nokıanlarını tamam
layıp yiyeceği, lçecefl, defi 
hacet gereil ile beraber bü· 

tün ev halkını buraya aak· 
lanmağa hazırlanmalı, kireç 
kaymağı almağı da unutma · 
malıdır. 

- Alarm dOdDIO -
Düıman tayarelerl baıka 

taraflara gider, yahut ıehrfn 
üzerine gelir. 

Şehrin üzerine iellyor lıe 
bu ıefer gene düdfikler, 
çanlar daha acı olarak çal
mağa baılar Buna ( Alarm) 
düdüğü derler ki, tehlike ba· 
tımızın lzerlne ıelmfı de 
mektir. 

Karakollardan poliıler dü 
dük çalar, mahalle bekçileri 
düdük öttürürler. Davullar, 
tenekeler çalınmağa baılar. 

Sokaklarda otomobiller acı 
acı korna çalarak koıarlar. 

Halkevloden hoparlörlerle 
(Alarm .. Alarm ) diye baiı· 

rırlar. 

- SONU VAR -

rcıuu;a.ı li NlSAN lWll 
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SEHİR HABERLERİ 
Gençlerimiz Muvaff a
kıyetli Bir Temsil Verdi 
Halkavi temıil kolu akşamki musa11eıalerinde gelenle-

rin ~akh takdirlerini toplad1. 

Hıdkeui Göıterlt Kolu Bir Temsi ide 
Halkevl temıll kolu bir 

glin öncede oynadıiı .. itaat 

lllmı,, adındaki 3 perdelik 
komediyi aktam da aynı 

muvaff aklyetle temıil etti. 
Müsamerede Valimiz B. Et· 

hem · Aykutla daha birçok 
davetliler bulunuyordu. 

Batıl itikatların ve hurıı
felerla canlı bir tabloıu olan 

piyeıi gençler büyük bir mu · 
vaffaklyetle temıll ettiler. 
Ve ıelenlerln takdirlerini 
topladılar . Rol alan gençler 
dea bllha11a Danlı hoca ro 
Hinde 8. Mnmtaz Erenle, Şa 
diye rollnde Bayan Hülya 

Devlet Konser
vatuvarına Ta
lebe Alınacak 

Evvelki ıene Ankarada 
açılan de~let konıervaluva · 
rının muılkt yani ( teıanni 
lletlerl, piyano belteairhk) 
kıamına bu ıene de en az 
ilkokulu bltlrmtı olmak f&r · 

ttle kız ve erkek para11z 
talebe alınacalı Kültiir Ba
kanlıAından ıehrlmlz Kül 
tür Dlrektörlüiüoe btldırll 

mlıtır. 

Vıliyet dahilinde muılkl 
ye lıtldatlı olanlardan kon · 
Hrvatuvara girmek lstlyeo 
terin Killtür Dırektörlüiüne 
en geç may111n on betine ka 
dar müracaat etmeleri lazım 
gelmektedir. 

Talipler aymzamanda 
Direktörlükte örneği mev· 
cut bet ıualll bir fiti de dol· 
duracaldardır . 

Bürhaniyede 
Futbol 
Macları 

I 
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Gözalao, Din& rolünde B. 
Muammer Gazalan, Lala ro · 
lünde Salih Tozan çok be· 
ienlldıler. Keza Mesrur ro 
lünde Kemal Yalım, Şerif 

rolünde E Ôzgüven, Bekct de 
Kadrt Parıl, K.arakullukcuda 
E. Demirel de rollerini mu· 
vaffaklyetle baıardılar . 

İyi çalaıan ve 11k ıık ver 
dikleri temıillerle Halkevt 
ıahnealnl bot bırakmıyan 
temıll kolu f aallyetlnl bta 
her türlü takdirin fevkinde 
buluyoruz. 

Halkevlmlzl bu veatle ile 
blrkere daha 6vmekle zevk 
duyuyoruz. 

Dursunbeyde 

1 O Bin f mdtk f idım dikildi 
Dursunbey, (lluıuıt) 

Mevcut numunelerine, top · 
rak ve ıklımın milıaade · 

ıine ıöre Dursunbey ka· 
za11nda f ındıkcıhiın f ev 
kalide iyi netice ve 
recell dütünülerek ziraat 
dalreıi tarafandan Glreaun 
vilayetinden on bin fındtk 

fidanı ıiparlı edilmııtt . Fi
danlar bukere gelmıı ve 
Kavacık nahlyeıl köylerine 
diktlrtlmtıtır. 

Dursunbay~a zua1 kalkınma 
Baıta elmacılık olmak üze• 

re fındıkcıhk, lpekböcekcl· 
lığt ve anason zlraatfnln le 
min edeceğine kanaat geti · 
rllmtıttr. Bundan dolayı bu 
ıene bu dört eıaı üzerinde 
tam bir faaliyet gösterllnılt· 
Ur. 

Elma için beledtye fidan 
lıimda büyük mlkyaata bir 
dikim ve tecrübe yapılmıı · 

tar. Anason ziraatının lnkl
ıafı ve tohumların iılihı 

makıadlle 1200 kilo anason 
tohumu celp ve zürraa tevzi 
edilmektedir. 

İpekböcekcllijlnln artma· 
ıı fçln de yeniden Kireç na· 
htyeılnde bir dut fldanlağı 
tealı ettfrtlm ı ıtır. 

Her Vilayette 
Sağlık Miizesi 

Açılacak 
Vdiyetlerlmfzdekl aağlık 

müzelerinin halk taihiı pr
opafanda11nda almıı olduk· 
ları vazife ııtttkçe inktıaf 
etmektedir. HenOz ıafhk 

müzeıi olauyan vlliyetlerl· 
mlzln büdcelerlne öoCimüz · 
deki mali yıl içinde teıiı 

masrafı olarak JJereklı olan 
tahıiaatın konulma.ı ve bu
ralarda da birer müze açıl
ması düıünülmektedtr. 

Sathk müzelerinin bir kıa 
mı vilayetlerin aağlık direk 
törlüklerl içinde ve bir luı 
mı da halkevlerinde bulun· 
maktadar. Ziyaretçileri ıün 
den güne çoialan bu müze· 
fere pek yakında Sallık ba
kanlaiı tarafından ba11lan 
aftıler de gönderilecektir, 

KIZllıy müf ellisi 
Kızılay müfettltlerlnden 

8. Mazlum Rasim Can diln· 
kü trenle lzmtrden tehrlml. 
ze ıelmııttr. 

İstanbul ~.hir Tiyatrosu 
ıe~rimizı aılıcek 

Haber aldıfımıza göre lı
tanbul Şehir Tıyatroıunun 

operet k11mı birkaç temıll 

vermek üzere on üç klılllk 
kafile halinde bug6n ıeh · 
rlmtze ıeleceklerdlr. 
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flçık konuşma: 
H. Rıza ımzaıtle aante· 

mbe mektup gönderen ka
rUmtze: 

latedlilnlz malQmah bu 
ıünkCl nOıhamıza yazmak 
ıuretlle arzunuzu yerine ge 
tirdik. 

===-============-:ıı-=-=-=~ 

~BUL RADYOSU 
13-Nisan-1938 ~1rıamba 

ÔGLE NEŞRIY A Ti: 
12.30: Pllkla Türk muıl 

klıl. 12.50: Ha vadıı 13 05 · 
Plakla Türk muaıktıi l J .30: 
Muhtelıf plik neırtyatı. 

-----

AKŞAM NEŞRIYATI: 
18.30: Fauh Halkevı göı

tertt kolu tarafından bir 
temıll 19 15: de Plikla danı 
mu11klıi. 19 55: Bona ha · 
berlerl 20: Nezihe ve arka· 
dıııları tarafından Türk mu 
ıtktıt ve halk ıarkıları . 20 45 
Hava raporu. 20.48: Ômer 
Rıza tarafından Arapça ıöy 
lev. 21: Klaılk T<irk muıtklıl 
Nuri Hatıl ve arkadaıları 

tarafından ( saat ayara ) 
21.-45: Orkeıtra . 22: 15: Ajanı 
haberleri "22.30: Plakla ıo · 
lolar, opera ve operet par· 
çaları. 22.50: Son ha beri er 
ve erteıl günün proğramı. 

de teıekkGI eden bu üç kaza 

Bir Suclu , 
Beraat Etti 

Btr müddet evvel Duraun· 
beyin lııklar köyünden Meb· 
met ojlu Haaan tle bu k6J
den Mehmet araımda bir 
tarla meıelealnden kanlı bir 
kavga olduiunu ve bu kav
ıada Haaanın, Mehmedl bal 
ta ile 6ldürdüliinQ yazmıı· 

hk. O vaklttenberl alır ce· 
za mahkemesinde devam 
eden muhakeme ıonunda, 

aralarında çıkan münazaada 
maktülün Huanı öldnmek 
kudlle bıçakla ıaldsrdığı 
ve takip ile Haatını \'llcudu • 
nuo muhtelif yerle. tndea 
yaralama11 üzerine, kendini 
madaf aa makıadtle Haaan 
elinde bulunan balta ıle mü 
tecavtzden korunmağa ve 
kurtulmak için ıalladıiı 11 · 
rada baltanın maktGt Meh · 
medln karnına lıabetle 6lü · 
mine ıebebtyet verdlil an 
laıılmıttır. 

Suçlunun bu hareketi ma
dafaaı nefa ufrunda 1apıl
mıt olduiu netlcealne varan 
mahkeme heyeti, Türk ceza 
kanununun 49 ncu maddeıi 
mucibince Milddelumuml Mu· 
avlnt B. Necmettin Yeıilln 
talebi veçhlle ıuçlu Haaanın 
beraattne karar vermıı ve 
ıuçlu aerbeat bıralulmııtır. 

Müıtıri yüzünden cıkan 
kavga 

Şöfer Rahim, B&rekçller 
mahalleatnden ıMer muavl· 
nl Rüllemf A.bahane hanın· 

da müıterl almak yüzünden 
döğdüiO tlkl1et olundutun 
dan yakalanarak adliyeye 
vertlmlıtır . 

Merinos 
Yetiştirme 

( Baı tarafı birinci sayfada) 
yaramıyan rrkek hayvanla· 
rın enemeıi ve damızlık 

köy bofalarının muayene 
ve teabitı için vıliyettn muh 
telif kazalarında dört ve · 
terlner bu tıle meıgul bu 
lunmaktadır. 

Bürbanlye kazası ile mer· 
keze baflı KOpeler ve Çaiıı 
nahiyelerinin keçllerinde çı· 
kan uyuz haatalıiı ile mü 
cadele edilerek bu haalalıja 
tutulan iki binden fazla 
keçi tedavi edllmtıtlr. 

Ereğli Bez 
Fabrikası 
(Baı tarafı birinci sayfada) 
edilen ve kalate itibariyle 
memleketle benzeri olmı · 

yan bez çeıttlerf , ıofra la· 
kımlan veaalre çok beye 

Halkevl futbol takımı Gö· 
meç ıporcularlle bugün ıa 
mimi bir maç yapmııtır. iki 
taraf gençlerinin yakından 

tanıımalarına büyük yardı · 

mı dokunan bu karıılaıma

larm devam edeceği umul 
maktadır Zfra geçen hafta 
yeni kurulan Karaaiaç kö 
yü ldmanyurdu da Bürhanl· 
yeye gelerek netlceıl ümit 
~eren bir oyun çıkarmı ıtı . 

Bu ıuretle yakın mesafeler- 1 

kulüplerinin 11k ıık ziyaretler· .t••••••••••••• ••••••••••-ı. 
le maçlar terUp etmeleri : 23 l\Tl.SO n : 
beklenmektedir. : l ~ 1 

: 

nllf'rek tutulmuı, ılparlı üz 
erine çalıımıı olmamuına 
rağmen fabrika bütün ma · 
mulatına ıatmaya muvaffak 
olmuıtur. Fabrıkamn ilk fa 
aliyet yılının neticelerini tet · 
kik ederken. bunun bir tec· 
rübe ıeneıl olduiunu unut 
mamak lazımdır. Çalııma 
yılının ikinci altı ayında bl· 
rlnci altı aya nlıbetle aho
mıı olan yüksek randıman 
bu f abrıkamızın lnklıaf ıey· 

rlnln ancak ilk merhaleılni 

tııktl etmektedir. 

Gerek Karaağaçlıları ve i Çocuk Bayramı Haf-! 
ıerekıe Gömeçlilerl ıpor ala i tasının ilk günüdür. i 
moda görterdiklerl canlılık · 

•: Yavrulannızı bav- :. tan dolayı tebrik eder, bu J 

yolda çalıımalarmın ıürekll : ram için hazlflayınızi 
olmaıını temenni ederiz. \a •••• •• •• •• •• •• •• •• •• ••-' 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
~~.--~~----~~--~~-

Azal ıga Girmek Ve Çıkmak 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

- 44-
Ctmlyetlerln ıureti teıek · 

külGnü bundan ev•elkl mad· 
delerde görmilıtük. Teıek· 
lcGI eden bir cemiyete yeni · 
den aza kayıt ve kabul edl
lebılecell ııbı, me•cut aza
dan çıkmak lıtt) enlerin da. 
hı çıkablleceklerlnl 63 ncü 
nıaddenln (Cemiyet her za 
inan Jf'nl aza kabul ede 
bitir. Uer aza altı ay evvel 
lıtıfa arıuıunu bildirmek 
ıartı ile cemiyetten çıkmak 
hakkını hatıdfr.) İbaresini ıa 
rahaten bildirmektedir Ce 
mlyete girmek fıtlyen bir 
aza hakkında cemiyet e•vel· 
emirde llzım ıelen tahkl· 
katı yapar Nt:ıamnamede 
meırut olan evaafı haiz lıe 

lcahul edilir. Yeni aza ka· 
bulü için ıenenln iptida ve 
nihayeti ıtbı bir zaman ar 
anılmaz. Kabul kararı heye 
U umumiye tarafından veri 
lir. icabında bu karar ldare
beyetl tarafından da verile· 
'-tlır . 

ÇtınkO 62 ncl madde mu
cibince idare heyeti cemi ye . 
ti temıll etmek hak ve va· 
zlfeılnl haizdir. Cemiyete 
ıırmek talebi kabul de edil · 
•mlyeblltr. 

Ademi kabulünden dolayı 
hiçbir hakkı ttklyete ma· 
ilk deffldlr. Maddenin ikin· 
el fıkraaıoı lhttva eden (her 
•u altı ay evvel lıttfa ar· 
auıunu btldlrmek ıarh Jle 
ceaıtyetten çıkmak hakkını 
hab;dfr.) lbareıine gelince; 
bir cemiyete girmek hiçbir 
vakit o cemiyetten çıkma · 
ınak maniııoı tazammun et 
rnez. Cemiyete ıırmek hak 
ve ıal&hlyettnl haiz olan 
klmae o cemiyetten her an 
ve zaman çıkmak hak ve 
kudrettol de haizdir. Yalnız 
cemiyetten çıkmak için na· 
zara al1nacak btr cihet var 
ıa çıkmak arzuıunu çıkmaz 
dan alta ay evvel izhar et 
llleıl llzımdar . Bu -bharın da 
Jazıh bir tekilde ~lmaeı icap 
•der. Alta ay tenkıı edile 
lhez, tezyit edtlebıltr. 

COokl altı ay mutlakt1r r edı, ıeklz ay ıtbı tezyıdto
e mahzur yoktur 
Altı ay mOddetto k11alt1l 

ınaıı için nizamnamelerine 
bır kayıt vazetmft olıalar 
lcanuoun tu ıarahatına karıı 
nıuteber deftldtr. Bu altı ay 
müddet zarfında ( azalıkta 
buluoduiu müddete alt Jı · 
tırak hl11eılnl vermefe mec · 
bur olduğu ve cemiyetin 
lballarında btrıüna bak ıd 
dlaııoda bulunamıyaceiı 66 
:;1 madde lktlza11ndandır 

aabaı:a cemiyete olan al· 
dat borcunu ödememek ce · 
ltllyetten fıtlfaya mllnl teı 
kıl etmez Aldat laahhüdO 
•:talar araaanda müıavat üz 
:re olmuı tart olmadıiı ıi . 

f, ita ciheti dahi ıenentn 
lpttda, veya intiha, veya or· 
taıında ıtbl bir kayıtla da 
takyit edtlmtyerek her ay 
baııoda veya üç ayda birden 
•ertleblllr. Tasfiye neticesin· 
de cecnlyetro açığı zuhur 
ederıe azaları mOaavat dal · 
~•inde öd~meie.mecburdur . 

lier azalara kartı fazla 

re1e ıahlp olmak gibi ter· 
cth keyf iyeli borç ödeme 
huıuıuna müe11lr deilldir 

Cemiyetten lıtlf a etmek de 
yeniden cemiyete ılrmek gi
bi bir zamanla mukayyet 
deiddlr Çünkü ibaret lıanu· 
niye her zaman kaydı ile 
ıtrmek ve çıkmak için bir 
zaman aramadıiını göıterl 

yor, bu maddenin mehazı 

olan İsviçre kanunu mede
nlıinlo 70 ncl madduınde lıe 
(cemiyet her zaman yeni aza 
kabul edeblltr.] Diyerek ce 
mlyete ıtrmek için bir za 
man ıöıtermiyorsada ıkınct 

fıkraıında (her aza takvim 
ıeneelnden, yahut btr ıenel 
idareye muayyen lıe onun 
nihayetinden altı ay evvel ı 
çeklleceilnl bildirmek ıartı 
tle cemiyetten çıkmaia ka . 1 
nunen mHundur. ) Denl 1 

yor . Cemiyetten çık· 

mak muhakkak azamn tal· 
ep ve lıteatne batlı defıl

dtr. 
Çıkmak lıleml1en azanın 

icabı halde ihracına karar 
verlleblleceilnl 65 ncl mad 
denin (nizamname azadan 
birinin cemiyetten çıkarıl 

ma11nı mucip eıbap tayin 
edebileceji gibi, ıebep bey· 
an olunmakıızın ihraç mü 
ıaadealnl dahi verebiliyor. 

Her fkl takdirde ihraç al· 
eyhlne ikamet dav" oluna 
maz Nizamnamede ihracına 
datr bir hükOm mevcut de· 
gllıe ıhrnç ancak cemiyet 
kararı ile ve muhik ıebeple· 
re müıteolden olabtlır.) ibare· 
ıel bu huıuıu sarahaten göı 
termektedlr 

Cemiyetlerin ıebebl teı 

ekkülü, azaları araeında. bir 
teaanOdQ tam ile menafii 
umumlyeye bir hizmeti mah· 
ıuaa demek olduğundan her 
hanıl bir aza bu ahenıl 
bozar veya ef al ve hareka 
ta cemiyetin idame ve ga 
yetine muzır earünürıe o 
aza cemiyetten ıhraç olu 
nur. 

- SONU VAK -
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Tala~ için ~ir se~ep 
Talak davalartle en çok 

kartılaıan, Amerika mahke . 
mel eridir. Bu nevi d" v•lar, 
dünyanın her memleketinden 
ziyade Amerıkada ıık ıık 
vuku bulur 

Kadın veya erkek, tallk 
içfn hak kazanabilmek mak
ıadile btnblr dereden ıu ge · 
llrerek muhtelif ıebepler or 
taya atarlarlar. ~ahkemeler 
de, bu sebepleri ya kabul, 
veyahut da ret ederler. Yal 
nız ıunu kaydetmek lazım 
dır ki, Nevvok hukuk mah
kemeıl; ıon zamanlarda lcar· 
ıılaıtıiı bir talak d•va11 
için, Ceymı Onı.ltt adında 
bir zevcenin ileri ıürdülü 
ayrılık ıebeblne karıı müte 
hayylr kalmıt ve bu dava 
nın altından hala kalkama 
mııtır !. 
Ceymı Panzett kocuı Pan 

zettle ıenelerdenberl meıut 

olarak yaıarlardı Zevç, bir · 
kaç ay evvel, Vlynnaya ıe
yahat etmlt ve ıu, Voronof 
a1111 denilen nuneden nul· 

ltalyanın Kuvvet Ve 
Niyetleri Nelerdir? 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
mak lıtedlflnl ıöylOyor . Bu, 
taarruz etmek ntyellnde ol 
duğunu deill, mukabil taar 
ruza geçmek için arkada 
muktedir bir ordu bulunma· 
dtiı takdirde, ne kadsr ku•· 
vetlt oluraa olıun, tedafüi 
bir durumun faydaıızlıfıoı 

anlamıt oldufunu tf ade et· 
mektedlr. Franıızlar, meae· 
la Majıno hattı ıtbl kuvvet 

nlzaltı ıemilerlne kuvvet ve-
1 rfyor. Gerçi Akdeniz gtb( 

ı kapalı btr denizde, bir çok 
1 üılere malik olan faal ve 
kalabalık halyan denizaltı 

U bir ıatıhkimao ceıur aaker 
ler tarafından tutulması va
tana korumaya klfı ı~lece 

llne inanmaya faz la meyyal 
dırlar Fakat bu hattın gar· 
nlzolftraodan ftyrıca, düıman 

müstahkem hatta yarmaya 
muvaffak olduğu taktirde 
onu durduracak •e geri pOı 
kürtücek bir taarruz ordu · 
ıuna ihtiyaç var. 

Muasolinl ıonra materlyel· 
lerdeo bahıediyoı: ltalyada 
580.000 ltçl çalaıtlran 876 
mOe11eaeoln milli mOdaf aa 
için çalat hfıoı taerlh ediyor. 
Bunlar ıüzel rakamlardır; 

bizim de ayna ıGzllfkte ra · 
kamlar 11rahyablleceflmlzl 
ıaoıyorum. ÇOnk6 Franıa 

nın eodOıtrl potanıiyell hal · 
yanınklne çok Oıtüodür. hal 
yanın hemen hiç demir ma 
deni yoktur, ancak bir mil 
yoo tondan az cevher lıtıh 

Hl eder, Franıa lıe 40 mil· 
yon tondan fazla. lkt mem 
lekettn çelik iatthıalt ı 937 
ıenealnde Franaada 7,902,000 
too, itiyada 2 mılyan 087 ,000 
tondu. Fakat felaket ıurada · 
dır kt fraoıa kltglde daha 
az .. tıhsal etmektf'dlr. 

1 

Deniz huıuıuuda, Duçe 
mtlletlerto kudreUnln inkıta· 
fında denizin ehemmfytlnl 
tebarüz ettiriyor Btr çok 
olduklarını ıöyledlil halyan 
üıleri, petrol ıtokları ve de
nizaltıların mıktarı Ozerlnde 
lerarla duruyor: w ltalya ba 
Uln dQnyaoao en kuvvetli 
deuizaltı fıloıuoa aahlptlr . 1 
Bu huıuıta bOtün milletleri 
o kadar geçtik ki, bize ye· 
ttımelerl lmkln11z deillıe 
btle çok güç olacaktır .. . 

Ouçe, deniz kuvvetleri hu 
auıunda ltalyanın iki taraflı 

zalfı oldujunu itiraf ediyor. 
Bırıncl zaaf: ltalyanm petro 

la ıahip olmamaeı ve bunun 
ancak deniz yoltle ıetlrllebl-

leceğldır, rcabında düıman 
bombardıman tayarelerine 
hedef letkil edecek o ' an pet
rol stoklarının bolluğu bu 
yOzdendJı ... 

ltalyanın lklncl zaafı ma 
li vaziyetinin kötülüiOdür. 
Bu yüıden halya zırhlılar ve 
btlha11a 42,0LO tonluk zırh· 
lılar huıuıundakl yarııa itti· 
rak etmiyor Onun için dıe 

bini alausk Nevyorka dönün · 
ce. kar111, kendisini çok genç· 
letmit buldufundan. bun· 
dan ıonra kendıılne balımı 
yacığı ve aenç kızlarla dü · 
fÜP kalkacağı vehmlle on· 
dan ıoiumuı, oıhayet bu ıe 
bep tahtında mahkemeye 
müracaat "duek telak fıte· 

mııtir. 

lıte, Nevyork mahkemeıl· 
nln bir türlü halledemediği 

ve zevcenin haklı olup ol 
madığıJlı tayfo edeoıeıflği 

dava budur. 

gemtJerlı huıuılyle hava kuv-
•etlerl ve hafif filolann yar · 

dımlyle, Akdenlzı hiç olmaz· 
ıa nakliye ıemılerlne kapı 
yabllirler Baylelıkle deniz· 
altı ltal1anların büyük kozu 
dur; bu kozu oynamaları 

da pek tabiidir. 
Ha•acılık huıuıunda itte 

bir kaç rakam: .. Hemen 
hepıi yeni imal edtlmft bin 
lerce tayare,, "58,000 lfçl .,, 
"20 ili 30 bin pilot,, 

B. Daladlyenln mecliıte 
verdifl rakamlardan malöm 
olduğu ıtbt, Franaada bava 
endOıtrlılnde 40,000 ltçl var· 
dır. Ve bunlar ltalyadakl 
ıibl haftada 48 ıaat veya 
56 Hal detti, 40 ıaat çahı
maktadırlar. Bu yüzden Fran
aa, ltalyanan çıkardığının 
ancak yar111 k a da r tay. 
yare çıkara blluek bir vazı. 
yete dütmektedlr. Belki bu 
olıbete btle eritemiyoruz. 
Daha ıeçen ıene, franıaDın 
çıkardıiı bir tayareye mu 
kabil ltalya 3 ve ~lmanya 
6 tayare · yapıyordu. Bu 
tarlhtenberl hiç bir ıeyln 

deilımemlt olduğunu sanı· 
yorum 

Mu11ollnlyl dlnllyeltm: 
"Harp, düımana pertıan 

edecek, havalarını h&klm 
olacak ve halkın manevlya 
tını kıracak bir ıekilde tda 
re edılmek llzımdır. Bom· 
bardıman tekniil lllAh edıl · 

mittir, hareket halinde olıa 
bile, hedefe ieabet ettirmek 
lmkinı artırılmııtır. Hava 
harbi, yaranın harbinde her 
gün daha ehemmiyetli bir 
mevkfe namzettir ,, 

Franıızlar, eter mukadde· 
ratlarına olan alikalarını 

kaybetmedılerıe, bu ıözler 
üzerinde dOt üner.eklerdir. 
Günün birinde, lıpanyol 
cumhuriyetçileri han haki · 
mlyetiot kaybettiler. Netice 
ne oldu? Cephede hatları 

yaralmadan ıehırlerl bombar· 
daman ediliyor ve halkın 

maneviyatı azalıyordu; ya 
vaı yavaı, tahıl bır reakıi 

yonla cephenin de manevi· 
yatı bozuldu Geriden ana 
ııom, kar111nm ve çocukla 
rının tehlikede olduiunu hl 
len btr aakerh~ iyi harp ede -
cefinl eaoarm11101z? 

Bır kelime daha 8. Muı 
ıolinl Cenevreye kerıı mOı 
ftk da vranmamııtar: "Her 
türlü hayalleri ve ütoptlui 
red ediyoruz Onun içindir 
ki Cen~vrede bunları satan 
dükkindan ayrıldık,, 0Jyor. 

MOnakata etmtyellm Ce· 
nevrenln, 1918 denberl ıul· 
hun nlıbi muhafazaıında ro 
lünü, büyü< rolünü oynamıı 
oldutunu ıöylemekle iktifa 
edelim. Fakat Almanya. h 
alya, Japonya Cenevreden 
aynlmıılarH Aırl~ılk devlet 
lertn ht9 slrmemlf oldutunu 
da tlive edeltm . Bu .. tınkaf 
daha 1919 da cemiyetin 
ünlvereal karakterini ihlal 
etmittir. Eier Amerika 1919 
da Milletlu Cemiyetine gir · 
mfı ol11ydı, belki hlldtaelu 
baıka türlü cereyan ederdi. 

Taya re Piyangosunda 
Kazanan Numaralar .. 

(Baı tarafı blrtncl ıayfada) 

1000 
Lira Kazananlar 

23087 35930 96461 3285 
J108ı 37631 2023 19449 

10767 32236 33344 

2 00 Lira kazananlar 
7139 23334 29501 26118 
4925 11251 35323 2637 

14239 12639 6991 27898 
7062 21713 33004 20455 

30093 36447 3131 12349 
38823 4037 33465 28271 

1 O lira kazananf ar 
36716 21634 36878 16184 1 

Köy kanununa göre yapı
lacak haciz muameleleri 

Köyün mecburi itleri için 
toplanan aalma11 vermek lı• 
temlyen köylülerin, gelen 
haciz memurlarına karı ı ka · 
pılarını kapamak ıurettyle 

kurtulmala çahttıklar1 an · 
latllmııhr. Köy kanunu bu 
ılbl hallerde haciz memur
larının ne ıuretle hueket 
edec~ilnl taarlh etmedlil 
için tatbıklerde bazı karı· 

ııklıklar da ıörllmOıtür iç 
bakanlık allkalılara gönder-
dırdfii bir emirde bu itin 
icra kanununun umumi hü 
kOmlerlne tibt olduiunu bil· 
dlrmfttlr. 

Sayın 
Yurddaı! 

23 Nt1an Çocuk bayra · 
mı münuebetlle Kuru 
mumuz taraf1ndan 300 
f aklr ve klmıeıtz çocuk 
aeydırll~cekttr. Bu haberi 
alan hayıraeveo baı:ı ıa 
yın ailelerin de ayrıca bir· 
kaç çocuk ıeydlrmek ar 
zuıunu duyduktan ve yar· 
dıma muhtaç çocuklardan 
birkaç daneılnln kendlle
rloe btldlrllmeıl için Ku· 
rumumuza müracaatta bu. 
luodukları 1evfnçle karıı · 
lanmııtar. 

Bu hareket bize, mem 
lekettmizın, .. hamlyetll ze. 
vah arasında bu ıtbl çok 
dejerlt ltlerı yapmafa 
hazır olan daha birçok 
ıefkatlt alle&erin bulundu 
tunu hatarlatmııtır Hu, 
çok yerınde olan yardı 
mıo tarafıoazdan da eılr 

genmemeıtol ve kaç ço. 
cuk aeydirebılecek .. eniz 
IQtfeo Ualakeılrpa l aa bltl 
tlitndeki Kurum Beıkan 
lığına bildirmenizi ıa:rıı 
larunızla dileriz. 

Balıkeıtr Çocuk 
Eılrgeme Kurumu 

Batkanı: 
Dr. Kimtl Seılioilu 

~ocuk ~şif geme Kur umu 
Baş~anhğm~ın: 

Gürbüz Çocuk Müsabakası 
24 Ntaan pazar ıünü ıaat 

14 de Halkevl ıalonuoda ya-
pılacak olan "Gürbüz Çocuk,, 
müsabakuı için kayda bat 
lanmıthr . 1 • 6 Yaıına ka. 
dar gürbüz çocufu olan ai · 
lelerin yavruları ve nüfuı 
tezkerelerlle birlikte 2 J Nt · 
ıan perıembe günGne kadar 
her gün aaat 14 de Doaum 
ve Çocuk Bakımevl çocuk 
servlılne müracaatları rica 
olunur. 

4515 4914 1758 
12673 31408 33068 
26976 6492 15501 
27643 23298 19402 
14195 25 111 38560 
38882 26679 37365 
34928 29956 14588 
2s890 33081 17089 
21516 32928 37733 
37275 3)690 24482 
27209 706 10086 
16408 28713 38686 
23057 10030 16445 
4089 7975 7542 
2788 5062 1800 

35703 7094 33298 
18598 11528 3Jl75 
37765 33978 35140 
3272 

j5416 
29954 
21288 
5601 
9439 
5571 

27234 
438 

3690 
14478 
10385 
26307 
29335 
25679 
29221 
34345 

2229 
30194 

50 lira kazınanlar 
17667 16082 13808 
39610 2362 36311 
3516Z 30509 13353 
8612 13502 33182 

11090 36755 13240 
30240 22849 8248 
10 26 6654 2633 
ll44 32193 7394 
2162 22944 20595 

13123 12841 35177 
29716 30453 29167 
35219 165 5404 
17667 ısosa 7334 
37703 30402 13195 
5146 28045 889 
ıs206 9359 36235 
11116 ı8sos 2613 
21005 3g944 9748 
9743 6297 7622 

23131 28612 30106 
6037 10076 12202 
8446 2998 36795 

36468 34803 23198 
14909 20706 60 
17481 505 21468 
37292 30297 16345 
27508 19383 2604 
31691 18825 23377 
13319 13313 18201 
3179.38749.24210 

2261% 33179 26081 
17853 38996 92288 
30147 4020 4557 
38678 31213 

17878 
223 

l9141 
9978 

14350 
5597 

22437 
6779 
5229 

19677 
6045 

14817 
37884 
309g6 
25722 
36591 
33141 
10750 
4J78 
1917 

14584 
35876 
23337 
26400 
29115 
5930 

155 
23319 
2076 

12055 
8047 

13634 
37865 

40 Lira kazananlar 
863 ıı80l l5379 2129 

89 ı 9 26557 19850 34166 

J6265 21116 ~2545 37838 
36 ı 16 7 485 30305 24687 

3875 38005 16684 33807 
3l857 J3227 23547 2498 
3297Y 5507 39808 23419 
ı 354 32~62 12196 25863 
2994 ı 2423 18328 8854 

23 . 14 2:l628 18050 23407 
12726 19244 33672 36803 
3YO 1 U 651 O 27500 29862 
11623 9570 3568 '35147 
39269 8408 17297 31486 
32164 18992 27~19 12896 
33054 23691 15611 713 

ı i.25197 13806 14430 27133 
4097 5722 26316 14479 

22878 6627 11120 9401 
5086 38058 3650 24 ı 67 

34604 17163 2279 15242 
8525 22560 23968 5550 

22075 35784 27964 26703 
27930 9883 30169 15848 
2072 19535 3059 9900 

29846 7399 3092 230 
17829 28638 16374 12529 
28788 25865 12835 29680 
33053 15429 32300 209 
31602 t 192 3783 3283 
32537 2404 28559 9188 
20693 39621 35020 . J 0714 
29979 5501 34411 12784 

112 176.C4 16098 38124 
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Almanya Reyi~mı 
,. ...................... ~ 
! TÜRKDILI ! 
: Pazartesinden batka her : 
: ıün çıkar. Styaıal gazete .. : • • TERZİ Seçim Hitler için Tam Bir 

Muvaffakıyetle Neticelendi ... 
: Yıllıiı : 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 • : 
• • • Say111: 3 • • EKMEKÇIOGLU 

M. AVNi 
Loodra, 12 (A.A .)- A.•

ulturya - Almanyareyllmının 
netlceıl hakkında mütalea· 
lar ıerdeden Taymlı ıazete
ıl diyor kt: 

"Reyllmın fcratı için tak· 
tp edtlmtı olan uıullerden 

kati nazar, lnallterede Al
manya ile Avuıturyanın bir· 
leımetl aleyhinde umumt 
bir hlı beılenmemfttlr. Ve bu 
blrleıme, lngtltere ile Al. 
maa1anın anlat matı na kartı 
ufak bir mania teıkll ede· 
mlyecektfr. Bu blrletmenln 
Almanyanın kuv•etlnl arttı· 
racalı ıüpbetlzdır. lnıtltere 
de kendi kuvvetini arttırmak 
üzeredir. Müzakerenin iki 
tarafca ku•vetlertne lıttnat 
edilmek üzere ıevk •e idare 
edtlmeıl lıe muvafık bir ıe1· 
dır .• 

De1lı Telıraf yazıyor: 
• Avuıturyahların kendi il · 

hakları kart111ndakl battı 
tiareketlertnl ıcbterecek bir 
&let olmalı huıuıunda re1-
tlm, içinden cıvası ahnmıı 

olan bir barometre kadar 
maa&ıızdır. ,. 

Deylt Herald diyor ki: 
•fflklml mutlak. olen 

Httler, bize Kayzerl hat11la
ta1or. Almanya ae kadar 
fazla dalltfne o kadar et · 

ldıfne benziyor,, 
Nfyuz Kronik! ıazeteıln· 

den: 
• HUler tarafından intiha · 

batın arifesinde ıöylenllmlt 
olan nutuk, ıadece Hıtler 
propalanda11nın Almanyanın 

yeni eyaletinde ne derece 

mGe11fr oldufunu 16ıtermek
te bulunan reyllm erkam
ından daha manlladsr. füh 
rer, bu nutkunda cenabıbak 
namına ldarel hik1lmet ld· 
dla11nda oldulunu beyan ey
lemlıtl . 

Cenabıhak tarafından mnl
hem oldufu itikadında bu · 
lunan diktatör tentyetlerle 
temasını kaybetmektedir. 

Muhtelif, asırlarda ıulbun 
en tehltkelı bozuculara b6y. 
le bir ruhi halet beıltyen in
sanlar olmuıtur. 

Belırad, t2 (A.A.) - Al
man milletinin H1tlere miit
teflkan göıterdlil bafhlık 
Yuıoılav1ada derin bir teılr 
Japmııtır. Slya1i mehaftlde 
buaQne kadar bu mOhlm ve 
keılf btr halk kütleafnln ta· 
rlhte hiçbir ferde bu kadar 
baiblık 16ıtermeml1 olduğu 
beyan oluDmaktadar. 

Salahiyettar mehafllde 
kaydedlldtflne ı6re, Sloven 
ekalllyetl ile Burıencllendda 
kl Hırvat ekalllyeU kendi 

ırk ve kllUlrlerlnln ileride 
ıarantl edllecefl emniyetli• 
Alman vatandaıhlı vazifele
rini ıadakatle iyli eylemle · 
lerdır . 

Gazeteler Alman zaferi
ni bQyük harflerle bauyor
lar. Jutro ıaHteıl diyor kf: 

• BOyOk Almanya plebı· 
ıtl ıöıtermlıtlr ki zamanı · 
mızda mtlletlerln hayatında 
en bGyQk kuvvet ve kudret 
naıyonallıtllktlr .• 

Berlln, 12 (A.A.)- Alman 
milletinin ittifakla evet 
reJlnl vermlı olmıuını bOtGo 
ı••eteler büyQk harflerle 

tebarüz ettirmekte •e bu 
nun derin manaıı üzerine 
nazarı dtkkati celbeylemek 
tedlr . 

• • : Günü geçmlı ıayılar 25 : 

1 : kuruıtur. : 
: ADRES; : • • : BALIKESiR T0RKD1LI : 

Praj, 12 (A. A.) - Çe
koılovak gazeteleri Alman 

pleblıtlnl mevzuu bahseder· 
ken bılhataa Çek ekalllye · 

linin Anıluı lehinde rey 
vermlt olduiunu yazmakta

dır. Gazeteler, plebiıt mü· 
naıebetlle Çekoılovakyada 

tahrikat yapılmadığına ve 
her tarafta aaayııtn katlyen 

bozulmadıfına dair Çek mat· 
buat büroıunun tebhilnl 
memnuniyetle kaydediyor· 
lar. 

.......... ................ • 1 flrzuya,Modele Ve Moday . 

Ammontaı l"zeteıt ple· 
blıt netlceıl ha klınnda dl 
yor kf: 

Kayıp tıs~i~name ıe nü· 
fus côzdam 

Konya ıultanlılnden aldı · 

• Uygun Elbise: 

1 London Minister Ve Pa-l ris Ladüvez Akademileri-

l 
nin biçki Usullerile Dikilir 

Dikişte Zarafet Ve Sağlam· 
tım ta1dıknamemı ve nnfuı /ık .. Dikilen Elbiseden En 
cüzdanımı , dlfer evrakımla 1 

Müşkülpesent Müşteriler 
birlikte kaybettim. Yenlleri -

M emnun Bırakılır 
nl alacafımdan hGkümlerl 1 
otmadıl• ıt1n olunur. Saym Müfterilere Her Hususta Suhulet 

Balıkeıır Sıtma MOca· Gösterilir, 
dele Riyasetinde milı· IE A D R E S : Y E Ş 1 L L 1 P E K S O K A K N o : 11 
tabdem Muıtaf a oflu 1 - Balıktslr -

Niyazi Erkaya .................. l!:lf ................ . • Anıluı gayet tabii bir· 
teymlt ıtbl yapılıverdi . Bu 
tarihi anda bunu kaydetmek 
lazımdır . ,, 

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

1 E s K 1 ıı I MÜHiMDiR! Berlln, 12 (A.A )- Plebl
atln neticeleri ilin edtldlk

tan ıonra Httler Vtyanada 
Burkeltn kendiılne ıöyledtil 
ıözlere büroıundan cevap 

vermtıttr . Httler alınan ne· 
tlc:elerln ümidinin fevkinde 
olduiunu ı6ylemlt ve de. 
mittir ki: 

- Hayatımda en çok if
tihar etUflm saat budur. 

* * " 
Alman konıo loıhaneıtn 

den bıldtrildlilne göre 4,284 
795 kiti reyini kullanmııtır, 
•Evet. reyi verenler 4 270, 

536, "ha yır. reyi verenler 
9081 ktıtdlr. Muteber olma · 
yan reylerin ıay111 9178, 
müıbet reylerin nlıbetl de 
yüzde gg, 75 dır. 

İngiliz 
İtalyan 
Göriişmeleri 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 
Milletler Cemt1et1 önüne çı· 
kacak olan lnılltere bu ka 

rarını Romada imzalanmak 
Ü'Eere bulunan mukavelena-

me zihniyetine tevfikan al· 
mııtar. Diyor 

Londra, 12 (A .A.) - Tay· 
miı ıazeteıl loıthz halyan 
anlatma11nın metnini bazar
lamaia memur komitenin 

buıün Romada tıe baılı1a 

aajını ve metni hazırlama11 · 

nın pek muhtemel olduiunu 
yazmaktadır. 

Anlaıma iki hükume~ ara· 
11ndakt mnnaaebata dair 

umumt bir takım zeylJerden 
mGrekkep olacaktır. Her iki 

hükOmet aynı zamanda no
talar teati edeceklerdir. Bu 

notalar lnıılterenln İtalyan 
imparatorluğunu tanıması ve

ltalyanın da lıpanyadakl 
ıönüUQlerlol geri alma11 
hakkındad1r. 

Londra, J 2 (Radyo) -
lnılltere matbuatının Roma 

muhabirleri; lnıtltere ltalya 
mQzakerelerlnln tamamen 

ıona erdlflni ve muahedenln 
tanzim ve tahrir itinin de 
bitmek (izere buluoduiunu 
bildirmektedirler. 

i \ 1 ISTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 
: : istan~ul Alemdar Sıhhat Yurdu 1 EV YAPTIRMAK ISTlYENLERE: 

1 i 1 Böyle, gO-
ı ı zel bir ev· 
j . Y E N " de rahat 
1 ~ ömür ge· 1 çlrmek lı· 

....... Alemdar Sıhhat Evi ...... 
Dr. Operatör Süleyman Mehmet Tezerin 

İdaresi flltında flçilan 1 
ter mtıinlz? 

Bekledfil· 
nlz mevılm 

~ aeldi. Mal-

ı 
il, zemen l n 

" ucuzlufunu 
...... Alemdar Sıhhat Evi •••••• 

1

1 it,. fıraat bilip 
Bihımuın Cerrahi, Dahili, Nisai Ve Asabi " ntyettn ı z 

Hastaları Kabul Eder Ye En Biiyiik it. olan ı ıe 1 
1 Kolaylıgrı Gösterir Ve Hastaların ~ baılama -

ı it.. dan evvel 
İstedikleri Mütehassıs Doktorlar Getirilir. . 1 ttcaretha -

1 (YATAK ÜCRETLER/ 2- LIRADAN BAŞLAR) 1. 1 :::~z:;!· 
1. ···- · -· ··-·- · -- -··- -. - .. 1 ~·=~ k:u~ • 

1 kir temin 1 
Kirahk Kiremit Ocağı 
f...öyümOze alt kiremit ocajının bir ıeneltğl icara veri · 

lecektlr. 

lbale1i 15 -4 938 cuma ıünil öğleden ıonra heyet oda· 
11nda yapılacaktır. Taliplerin köyümüz ihtiyar heyetine 
müracaatları tlin olunur. 

Çaiıı nahlyeıl Okuf köyü muhtarı 
Mehmet Baydan 

3 - 1 - 105 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü Mevkii Clnıl 

Kcheler Kadıyerl Tarla 
Hududu 
Voiuıu Halalca köyü yolu, 
poyrazı hacı Çakır iken 
timdi hacı lımaıl oflu Ra · 
ılt ve molla Rıfat karıaı 

Şehri, gün bat111 Anebacı 

köyQnden Ali iken timdi 
Adem kar111 Hava, lnblett 
A11ebacı köyünden hacı 

Çakma kardetl Hatan iken 
timdi Köseler köyünden 
bacı Ahmet tarlaları. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla hacı Ey
yup oflu Eyubun iken 321 d~ kızı ve torunu olmadıiı 
halde 610mlle veraıetl yegloe otlu Halile kaldıfından ba· 
hlıle namın" teıcll edılmeıl lıtentldtiinden tahktkaf yap· 
mak için 24-4·938 pazar ıünü mahalline memur ıönderl· 
ı~cektlr . Bu yer hakkında buodan baıka bir hak lddla
uoda bulunaolar vana buıaaler içinde yazı ile tapu ılcll 

mubafızhtına veyahut mahalline ıelccek memura müra
caatları lOzumu tlln olunur. 

.ı: edecektir. ıJ 
it. Bu, tecrübe ile 1ablttlr. Her clnı demir, çimento, cam, ~ 
~ çivi, hırdavat ve bilumum malzemel lnıatyeyl ıayet ~ 

it. ehven flatla 1atmaktaylz. Btrkere deneyiniz. it. 
.C Her renk yağlı ve badana boyalarlle boya yajları 1 
it. ve malzemeıl de bulunur. 

1 1 Köylü ve rençberlerlmtz için pulluk ve her türltl 
" düzen de matazamızda ucuz bir flatla ıatılmakladır. 
it. Mua, kollu terllerle, kantar, litre, kilo ve metre 
fit gibi ölçü ve tartı düzenlerinin pazarı da mağazamız- ı 
it.. dır. 1 Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva ajaçları ve her 1 
" türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı ~ 
it. arttıran "KiMYEVi RUS GOBRELERL nl ıfz de tec· it,. 
" rüb~ edlnlz, memnun kalacaluJDız. 
it.. Saraçlar Başında Hasan Cumalıojjulları ~ 

1 Mehmet, lsmail, Abdullah !111 
~~~~~~~»V»?&~~~~~ 

Vil~yet 

938 Yılı yol vergisi Vlllyet Umumi Mecllılnce alta li
ra üıerfnden kabul edllmlttlr. 

938 Yılı yol ve bina •ergllerlnln Temmuz, Teırlnaant , 

arat:l verılılnln de Ağuatoı, lktnclk lnun ta l<ıtt ay 1 a ıı ola · 

rak kabul edllmlıtlr. 

Sahibi ve Batmuharrlri: Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: PUAT BIL'AL 

Ba11myerl: Vilayet MotbaHı - Balıkuir 


