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Kahirede TürkiyeLehine 
Tezahürat Yapılıyor. 

B.Faik urt
oğlu Z iraat 
Vekaletine 
Getirildi. 

Harici~& Vekilimiz ziyaret elliği Mı su milli ban~asmdan çlkarken halk taraf m~an 
alkışlandı. ~erefina Yunan va Yugoslar sefirleri ziyaf el verdi. 

Ankara, ıa (Husu i Mu 
ha birimizden) - Kamutayın 

bugünkü toplantısında ruzoa 
mede mevcut bezı kanun 
projeleri üzerinde görüıme 
lerde bulunmuıtur. Bu ara· 
da geçenlerde Manisa me 
buıluğuna ıeçilen ve bır 

kaç glln önce tahl ıfı ya -
pılan B Faik Kurtoğlunun 
Zıraat Vekaletine tayini 
hakkındaki Rıyaaeticum 

hur tezlcereıl okunmuıtur 

Ankara, 13 (AA.) - Ha· 
rtclye Veklhmtz B T evftk 
Rüıtü Arat buarün Kahfrede 
Mııır Milli bankal\nı ziyaret 
etmtıtlr Doktor Aras ban 
kadan çakarken halk tarafın
dan ııddetle alkıılanmııtır. 

Hariciye Vekilimiz dün 
Kahlredekl Yuaroılavya el· 
çiıl tarafından ıereflne ve
rilen çay ziyafetinde bulun · 
aıuı, Yunanfıtamn Kahire 
ıef iri de bugün 8. Rütlü 

le teşekkürlerimi takdime 
m6saadelertnt dllerlnı. Bu 
topraklar üzerinde bana göı 
terilen doıtluk necip Mısır 

mtllettnin memleketime kar 
11 olan hlaslyatının ıölgeal 

olarak parlamaktadır Bu· 
nun içindir ki h6kftmetl kra· 

liyentn olduğu kadar necip 
mtlletfnlz memleketim ve 

ıahıım hakkında gösterdık 

lerlne ıahlt oldufum ilice 

Memleket ve milletimizin 
münıuebatı şüphesiz ki es · 
kidenberi hususiyet arzet 
mekten hali kalmamış ve 

Çin 
nabane hütınükabule teıek· 

Aras ıereflne bfr öile ziyafeti kür edecek kelime bulmak 
ver mittir. 

zamanın tevlld ettiği bazı 

arızalar bu doıtluk ve sa

mimiyeti bozmamııtır Bu · 
gün bir ecnebi ziyaretçi ıı 

fa tile değil fakat Türklyenfn 
aıtl Mmr mtlleUne kard~t 

selamını, saadet ve ıeM.met 
temennilerini getiren bir de· 

lege 11fatıle doıt toprakta 
bulunduiumdan derin ıevlnç 1 Kuvvetleri dün $ar:ghayı 

ele geçirdiler Kahire, 13 (A.A.) . Ana
dolu Ajanıınln huıusi mu . 
hablrl bildiriyor: 

Dün geceki ziyllfet ıonunda 
Mıaır Hariciye Nazlrı lrad 
ettiği nutukta demlttlr ki: 

- Türklyenln dıı itlerini 
büyük bir kudretle idare 
eden zata büyük ıcvınç 

içinde merhaba dlyorunm Mı . 

ıırın Mllletler CemlyeUne 
ıtrdlğl zaman baıkanhk et· 
tiilnlz umumi heyetteki söz· 
lerinl hatırlayarak sürurum 
artıyor. Cenevredekl &özleri 
nlz kadar hiçbir ıey bizi 
orada o kadar memnun et· 
memııur. Bize orada çok 
Yartiım eltlflnlzl, onun için 
ecnebi bir mlıaflr değil : fa. 
kat bir kardeı ıtbl merha· 
ba diyoruz. Rabıtalarımız 
çok kuvvetlidir. Tarih bizle. 
rl uzun müddet beraber yü · 
riltmüı mukadderahm1zı bir· 
leıttrmlıllr. Milatakll Mısır 
bu maziyi hiç unutmıya· 
caktır. Aramızdaki ezeli 
rabıtaların yalnız ruhi 
IDanevi, dini deill ay· 
Ilı aile hayahnm rabıtalart

dır. Yarın teatt edilecek mu 
•hedento kardeıliğlmlzl tak· 
Vlye edeceğinden mearuruz 
Akdentzde ıulhun tdameıfne 
çalııan ıark atleılnln kıym· 
etil büyük uzvu Türklyeoln 
•iz aziz Vekilini tekrar se· 
lamlıyorum. 

Mısır hariciye nazırı ıöz 
lerını ı~yle bftlrmlttlr: 

- Sizinle aynı gaye, azim 
ve imanla ıulhun reıancU 

ile çalıııyoruz Türklyf'yl bu. 
aGnkü mevkie yükselten 
BG1ük Şefle muavinlerinin 
büyQk eaerlerlnf alaka ile 
lllklp ediyoruz. Dost Türki· 
Yenin beynelmilel siyasette 
1tgal etUfl parlak mevki 
den Mmr buyük ıevloç 
duymaktadır. 

Kadehimi milletlerimizin 
••adetine kaldırıyorum. 

Hariciye Vekilimiz Dr. 
Tevfik Rüıtü Aras Mmr 
liarlclye Nazırının nutkuna 
cevaben aıağıdaki nutku 
irad etmtıtlr: 

- Ekıelin11mızın memle
lreu.. hakkındaki doıtane 
beyaoatlanna bütün kalbim-

benim için çok güçtür Me -
mnuniyetle gördüğüm bütün 
doıtane tezahüratın uyandı 

,acağı hl11lyalı memlekdlm 
kardeı Mıaıra karı• dalma 
muhafaza edecektir Tarihi 

mefahlrle dolu eski mede 
niyete ıahlp olan Mıaır aıtl· 

letinin son ıene'er zarfında 

ılyasi sahada tahakkuk et
tiği fevkaladeliklerin ıaml· 

mi hayranıyım. Btıi blrlbl · 
r lmlze bağlıyan müıterek 

hatıralarımız olan bu güzel 
memlekete beni aıetirecek 

meıut fınah ıevlnç ve aa· 
bınızlıkla beklemekte idim 

içindeyim. 

Bundan sonra Hariciye 
Vekilimiz, yarın teati edile· Londra, 13 {A.A.) - Çin 

kuvvetleri Şanslnin cenu· 
bunu, Şrınghay ve Pinalu 
yu yeniden ele geçir mitler · 
dır. 

cek muahedenln ehemmlye· 
tlnl "'I milletin Akdenizde 
ıulhun teminine matuf it 

birliğindeki faydalarını taba· 
rüz ettirmlt ve M111rm aziz 
hükümdarının, muhterem de. Macaristanda 
vlet adamlarının takip et- \ 

mekte oldukları muvaffa· ı Nazı· proparıan~astnın ar· 
kıyetll ılyasetl adım adım ti il 

takip elt lğtm_izi tıöylemft ve 1 tuılması yüzünden dog-ın 
kadehini Ma1este kralm adı-

na ve sıhhatine, aıll Mısır 80dİS8 
mlllellnln ıelamet ve ıaade· 
tine kaldırmııtır. 

T ayare Piyangosu .. 
Budapeıte, 13(A.A.) - Ha 

vas ajansının muhabiri bil 
diriyor: 

Nazi propağanda11nın art 
maaı ıı mehaf ali erinde büyük 

Son ~eşi~enin i~inci çe~ilfşmde 27, 761 numaraya 
bir endlte doeurmuıtur Bor · 
sa fıatları gittikçe alçalmıı 
ve birçok eıham kıymeti 

2 00 bin lira isabet etti. yüzde on niıbetinde düımüı· 
tür. İktisadi hayatin her saf· 
hasında Yahudiler için bir Tayare piyangoıu ıon ke 

tldeılnln tklnci çeklltıtnde 
kazanan numaralar ıunlar 

dır: 

200,000 
lJira kazanan 

27761 
761 le biten numaralar bin· 
er lira alırlar. 

20,000 
Lira kazanan 
31795 

795 le biten bütün num
aralar biner 11 ra mükafat 
aldılar. 

15,000 
Lira kazanan 

33851 
85 l le biten numaralar bin· 
er lira mükafat alırlar. 

10,000 
Lira kazanan 
11 195 

3000 Lira kaza
nanlar 

1Be9 2612 

1500 
Lira kazanan 

38387 8798 11208 19351 
15122 34064 

1000 Lira kazanan 
35761 3 ı 708 27853 35002 
36525 2331 5601 27997 

5 O Bin lirahk mü~if at 
Beher numara beter yüz 

( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

nlıbetl tayin eden kanun 
dolayııtle marttanbert baılı
ca eahamın kıymetleri yüz 
de kırk kadar dütmüttür. 

Belediye mecllı lnin dünkü 
lçttmaında hırlltlyan - Mılli 
parttıtnden Andre Sillerik. 
milli iktısadtyatın muvaze 
ıtnl tehdit eden Yahudi ıer
mftyelerloln uzaklaımaıı key 
fiyetfnl proteıto etmlıttr . 

iST ANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR TiYATROSU 

ŞEHRiMIZE GELDi 

15 Nisan Cuma Gününden itibaren Şe iıir Sinemasmda 
TEMSiLLERiNE BAŞLIYOR. 

Behzat Butak 
Vaıfl Hiza Zobu 
Satd Köknir 
Reılt Gürzab 

Adnan Gürar6ç 

KADROSU: 

Hazım Körmükcü 
Mahmut Morala 
Muammer Karaca 
Kemal Tözem 
Hamdi Şarharil 

Bedia V. Ştatzer, Şevldye May, Perihan Yanal, Necile 
Tezcan, İlk Temıll: 15 Nisan Cuma Akıamı 

Saat Tam 8,30 da 
SATILIK KIRALIK -

= 

Komedi 3 Perde 

s 

Yazan: Andre Birabo 
Çeviren: M. Feridun 

-- -

İ giliz -1 alyan Görüş
melerinin Esaslan .. 

6 Mesele üzerindeki anli8iDadan biri de şu~ur: ltalyı, 
f ılistinde İngiliz idaresini ~ozmağa çahsmıyattır. 
Parfı, 13 ( AA. ) - in 

ı tllz ·• ltalyan müzakereleri 
hakkında Malen gazeteıl 
fU tafıllitı vermektedir. 

Akdeniz: 
Her iki tarafa bu denizde 

tam bir hürriyet veren 1937 
iklncikanun anlatması bir 
protokol ile teyit edilecek 
ve bundan baıka her iki 
taraf Akdeoiı.de yapacakları 
tahkimatı birbirlerine mu· 
a yyen Z1' manlarda ve mun -
tazaman bildireceklerdir. 

Kızıl deniz: 
ltalya, lngllterenln Aden 

üzerindeki himayesini tanı 
yacak ve her ikl memlekd 
bütftn gemilere geçmek hür 
rlyettnt tanıyan 1888 Süveı 
Kanalı mukavelenamesini 
teyit eylfyecektlr. 

Fıltatın: 

halya, İngiliz idarealnf 
bozmıya çalıımıyacaktır Bu 
ıiyaai rekabete ve radyo tle 
propağandaya nihayet ve 
rilmeıtnl tazammun eder. 

Libya: 
Anlaıma merlyete gtrdtk· 

ten sonra ltalya oradaki 
kuvvetlerinin yarısını aerl 
alacaktlr. 

Habeılıtan: 

logiltere, aza de•letlerln 
İtalyan imparatorluaunu ta
namıyacakları hakkındaki 

taahhütlerinde serbeıt bıra· 

kılrnıuını en lnıa bir müddet 
içinde Milletler Cemiyetin· 
den latiyecekttr. 

ispanya: 

Her tkl memleket lıpan· 
yanın ı lyaset ve toprak ba· 
kımından ıtatükosuna riayet 
edeceklerini taahhüt eyliye• 
ceklerdlr. 

Bu tafsilatı veren Malen 
gazetesi ıunu ili.ve ediyor: 

w İıpanya baklunda baıka 
bir kayıt yoktur. Halbuki 
blztm blldtllmlze gC>re daha 
düne kadar ispanyadaki g&
nüllüterln geri çekllmeıt tçln 
loglltere tarafından koıulan 
ııırt üzere müzakereler ce· 
reyan ediyordu. halyanlar 
böyle bir ıartın mevcudlye· 
tlnt ıtmdl tekzip edtyorlar • 

Daladiye. Kabinesi lti
m at Reyi Aldı .. 

Başvetil milli müddfaa mesı esi üzerinde izahat verdi. 
Parlamento. ~üyü~ etseriyetle hütOmete itimat beyan ıtti. 

Parla, 13 (A.A.) - B Da· ve çok mutedil bir llıanla 
ladlyenln riyasetinde teıek· cevap vermtı ve her taraf· 
kül eden yeni Fransız kabı· 

tan alkıtlanmııtır. 
nealne, Fransız parlimento-
ıu ttlmad beyan etmiıttr. Bunu mOteaklp, hiUuime-

Parll, J 3 (Radyo) _ Fr- tin beyannameıl reye kon

anıız parlamentosu bugün muı beı muhalife kıartı 576 
öfleden ıonra Heryonun rl· reyle kabul olunmuıtur. 
yasetınde toplanmııhr. Parlimento, gece tekrar 

Yeni kabinenin beyanna- toplanmıı ve kabinenin ma 
meal , parlamentoda bizzat li projelerini müzakere et· 
Baıvekıl Daladtye tarafın -
dan okunmuıtur. mek üzere bir saat tatil edil· 

mittir . 
Beyannamede; Franıız mil- ====-==:=ım---=--

letlne birlik tavsiye edilmek 
1 te ve bazı devletlerin, bir 

anda haritadan ıllfndiklerf 
bir zamanda, Fransız mille· 
tinin dahili ihtilaflarla ui· 
r•ımamaıı liıımgeldığl kay· 

1 dolunnıaktadır. 

Baıvekll Daladlye, Fran
sanın tehlikede bulundufuou 
ve bu itibarla, milli müda · 
faa itlerine ehemmlyet ve 
rilmeıi zaruıi olduğunu ıöy · 
!edikten sonra, Franaanın; 
hiçbir zaman baıkalarına 
boyun eğmlyeceğlol ve da· 
bili lılerlnde yabancıların 
müdahaleılnl kabul etmlye 

cefinl, btıyük, küçük ve 
ılyaıetleri ne olursa olsun, 
biltün devletlerle dost geçin· 
mek iıtedtğloi beyan eyle · 
mittir . 

Beyanname okunduktan 
ıoora ıö:ı alan müteaddit 
hatiplere baıvekll, derhal 

Meksika 
İngiliz notısım radalti 
Mekılka, J 3 (Radyo) -

Mekılkadakl ecnebi petrol 
f lrketlerl meıeleıf, yeni bir 
safhaya glrmlıttr . lnglltere· 
nin, bu buıuıta verdiği no· 
ta, Mekıika hükumeti tara· 
fınnan reddedilmektedir. Ho. 
kümetlerlnin mOdahaleılnl 

tstemlt olan petrol tlrketlerl 
bütün haklarını kaybetmek· 
tedirler. 

························"\ • i 23 Nisan İ 
! Çocuk Bayramı Haf-! 
İ tasının ilk günüdür. İ 
! Yavrulannızı bay· ! 
i ram için hazır!ayınızi 
'-······················" 



Folklor: 

Yürük Ve Çetmi 
Türküleri.. 

14 NlSAN 1111 

' -1 -SEHİR HABERLERİ 
YAZA 1\: Kh'MAI .. ÖZER 

- 1 -
Balıkeılrln btrçok köyle

rin 'e yerleşm lt Yürük deni 
len vatandatlıu vardır . Halk 
nazarında yerli, yent TQrk ve 
Yürük diye ikiye ayrılan ve 
her ik .. I de Türk olan bu köy· 

lülerln böyle ayrılmalarma 
ıebep de lıkin vazlyetlerl 
çok eıklden lcurulmut köy
lüler halkına Türk ve o za 
manlar aöçebe ve çadır ha· 
yatmı yaıayıpta ıooradan 

lıkin edilenlere de ·Yürük,, 
ve dığer bir kıımına da 
.. Çctmi ,, diyorlar. Bun
lardan batka, Kızıl Keçili, 
Kara KeçUI, Ak Keçtli, 
Çaparlı, Kubat, Yalcı· 
bedır, Hardal, Kılaz Ak 
kocalı, YQncü, lncl, Araplar 
Katıkçı gıbı adlarla anılan 

ve daha birçok aıiretler 

lıimlerlnl taııyan köylüler 
vanada btz burada bunlar · 
dan Çetml ve Yürülderden 
ne zaman ve ne ıuretle tı · 
kin edıldıklerlnd~n uzun uza. 
dıya bahıedecek deiılız 
Çünkü bu vadide kıymetli 

tetkıkler yapan Tarih Ôiret 
meni Bay Kamil Su tle, Bay 
lımall Hakkı Akayın çıkar · 
dıkları eıerlerde kafi bılailer 
vardır 

o e•ki ıevda11nın bütün t:r.le
lert üzer inde yürüy~rek ba· 
na , birçok Yürük türküleri 
ıöyledt, söyledi ve dinletti ... 

Valimizin T eş k i 1 Ata 
Gönderdiği Bir Tamim 

Biğadıçta 
Pehlivan güresi yapllıcak 

Emniyet 
Memurlarının 

T ekaütlükleri 

Ben Y ürilk ve Çetmi türkü · 
lerlnl toplarken; yüzlerinde 
Türklüğün atalet ve necabe 
tini tatıyan birçok Yürük 
ve Çetmllerle ve bunların 

içinde Y•tamıı köylülerle 
konuıtum, J onları ıaatlerce 
ıöyletttm, dinledim. 

İçlerinden bazıları halk 
edebtyatmın çok kıymetli 

örneklerini tetkıl eden bu 
tilrküler hanlyat ve halkı · 

yatımızla utraıan ıençlerl · 

mlze baılı batına birer tetkik 
mevzuu olmalıdır . 

Bllhaua Halıkeılr Halkevl 
bu huıuıtakl devam eden 
feyizli meaalılnl daha ziya· 
de kuvvetlendirerek köyler 
de ıöylenllen bu gibi t6rkü 
lerl daha ıentı mikyasta 
toplatıp ıeılertnl de notaya 
aldırarak bir kitap halinde 
çıkarmalıdır . 

Neteklm lialkevlmlz r ağ 
cılar ve Savaıtepeye alt 
halk türkülerini notalarlle 
bir arada ~nkarmıth. Bu Def 
rlyatın devamı çok faydalı 

olur kanaatindeyim 

Bundan on,onbaıgün ev 
vel Küpeler nahlyealnln De 
reçlftlik köytlnde, köylü 
lerce (Halil Aia) adiyle anı 
lan bir vatandaıla konuı· 
tum, (Hal il Aja) [Dııbudak] 
denilen bir Yürük kayünde 
uzun zaman kalmıt . Yürük · 
lerle blrhaylt ahbaplık yap· 
mıı . 

Bu türküleri Halli Ajanın 
•azından çıktılı gibi teıblt 
ettim Bunların içinde doiut 
itibarile öyle güzel ıözler 

vardı ki baklkaten ruh 
Ozerinde derin teulrler ya· 
pıyor. [Uzun hava} denilen 
yant ıealerl uzatılarak ·ıöy 
lentlen bu Yürük türkulerl 
aynı zamanda Çetmilerln de 
türküleridir Bu türküler; ellı, 
altmıt yıl önce ve daha evvel 
Yürük ve çetmllerln çadır

larda oturdukları zamanlar 
da, dağlarda, bayırlarda, 

derelerde ve muhtelif mev 
zular üzerinde ıöyledikleri 

temiz ve heyecanla hıılerl 

nln tercümanı olmalara do 
layıılyle de çok kıymetli 

dır. 

Yukarıda lıml geçen 
[Halil Aia} ile, Karamanlar 
köyünden (Kara Muıtafa} 
dentlen [65} yaılarındaki be· 
yaz aakallı ve yüzunde hl 
il eakl ıençhk çatla· 
rınm izleri ıörünen ve aaz 
çalan bir Çetml vatandaı 

(Uzun hava) makamındaki 

bu türküleri ıöylerlerkeo; 

gö-ılerloln yaıardığına ve ara 
11ra coıkun, coıkun (ey, ey, 
ay, ay] nağmeleriyle kendi 
)erinden ı•ttıklerln• ıahlt 

oldum!! 

Çepni ve Yüruk türküleri 
J - Sabahtan kavuttum 
biz boz bulanak 4 c:otkuna 

2 - Bülb6ller yuva yap · 
mıı (ale} [l] [eozlü j [ 2) yarın 

köıküoe 

3 Efilde lblyocuk) (3} 
öpeyim gel allah atkına 

4 Sevgili günlerimiz 
kıyamete galmuıu 

Elınede yakınıı a 
aevdljlm Menin kınaaı 

2 - Suya yollamaya 
korkuyor ıivur anaaı 

3 - Orta m•hallenln ben· 
11 [dudusu] (4) 

4 - Bat bizim evlere ıel 
mez oldun nedendir . 

( 1) Ela 
(2) Gôzlii 
(.'Jı bir yol 
l4) Kadın 

- SONU VAK 
--~o~-

~ocu~ Eıir geme Kurumu 
Başkanhğmdao: 

Gurbti:. Çocuk Müsabakası 
24 Ntıan pAzar rünü aaot 

14 de Halkevt ıalonunda ya 

Gazetemizde neşndilen hı1a tehhkesine ait y111lann 
takip edilmesi alitadırlara tıvsiyı urundu. 

Dünktı 11ayımızda .. Ha va 
Tehltkeal ~e Korunma Çare
leri,, adı a !tında bir yazı 

ıerlılne baı\ıyacağımızı yaz
mıt ve herkeae faydalı ola 
cak bir ıektlde tertip edilen 
bu yazıluın birlnclıtnl dün · 
kü ıayımızda karılerlmlze 

vermtıttk . 

Haber aldıiımıza ıöre aa · 
yın Valimiz , B Ethem Ay· 
kut, bu yazılardan daha ee· 
ntı faydalanılmaıını temin 
maluadlle bütün teıkllita 

bir tamim aöndererek bu 
öiütlerln herkeıc~ takip edil 
mHlne ehemmiyetle tıaret 
etmtılerdir . 

IOyük bir memnuniyetle 
karııladıjımız bu tamimde 
tıaret edilen aayenln tabak 
kuku için tamimden memur, . 
öiretmen ve muhtarların 

haberdar olabilmeleri mak
ıadile bu yazılarımızı bu 
ayın 19 talı gününden iti 

baren neıretmeil faydalı 
bulduk. 

8 . Ethem Aykut, bahıettl· 
ğlmlz tamiminde yukarıda 

yazdığımız tarihten ttıbaren 
gaztemi:ade bava tehhkeal 
ve zehirli gazlara dair çok 
faydalı ve berkeace bi lin 
meıl lazımıelen yazılar ya 

Bir Kedi 
Üç Çocuğu 
Isırdı 

Bır gün önce Sındırıının 

Gölcük nahiyeılnden Ali adın 
da birinin yedi yatlarındaki 

otlu Mehmet ıle Hatan otlu 
üç yaılarında Halil lbrahlm 

ve Mehmet ojlu bet yaıla 
rında Süleyman adında 

üç çocuk btr kedi ıle oynar· 
larken hayvan üçünü de tar 

malamıı ve bazı yerlerinden 
11ırmııtır . 

Çocukların haykmıına 
baaı köylöler arkuından 

koıarak kedıyl öldürmüıler 

dır. 

Hayvanın kuduz olmak 
ıhtlmalt gözönünde bulun 

durulduğundan uç çocuk da 
Memleket Hutahaaeılne te· 

da vl edilmek üzere gönderil · 
mltlerdır . 

-..e •• ı ~-

iki kız 
Kacırıldı , 
Şaml.ya bağlı Yaylabayır 

köyünden Adem kızı 17 vaı 
!aranda Medıha bu kövd n 
Ali otlu Oıman ile Haaan 

zılacağını bildirdikten sonra 
btlha11a töyle demektedir: 

"Evvelce kazalarda memur 
lar için tertip edtlmlt olan 
kuralardan edinilen bllaller 
zaman geçtikçe hatırdan çı· 

kabtltr. Bu bilginin vakit 
va ~.ıt tazelenmeıl ll :11mdır. 

Yakında halk için dahi 
konferanılar tertip edilecek 
tir ~u konferanılara halka 
verecek olanlar kunlarda 
ehliyet ıöetermtı bir k111m 
memurlar tle öiretmenler 
dır . Bu konferaoıları vere. 
btlmek için evveli kendileri 
çok iyi hazırlanm ı ı bulun 
malıdır. 

Gazetede okunacak ve 
toplanıp kitap halinde sak 
lanabllecek olan bu yazılar 
konferanıcılar için birer (De 
ra Kitabı) olabilir. 

J 9 Nııan 938 ıalı gOnün· 
den itibaren kaza ve nahi· 
yelerde bütOn memurların, 
öiretmenlerin, muhtarların, 

köy katiplerinin Türkdill ga 
zeteıini arayıp okumftlurnun 
ve herkeıe okutmağa ça · 
lıımalarının teminine hım 

met olunmutna tavsiye ve 
rica ederim ., 

VALi 
Ethem Aykut 

Sındır gıda 

Bir Hırsızlık 
Sındırıı pazarında ıergl• 

etlik yapan Balıkeılrln Vlc· 
dantye mahıılle•lnden Rıfat 
oilu Süleymanın ıerılılnden 
bazı eıya çahnmııtar. Yapı· 

lan tahkikatta bunların Bur 
Hlı AH oğlu Halil adında 

biri tarafından çlllındığı an
laıılmıı ve arama netlceıln 
de etyalarla birlikte yaka 
lanmııtır. 

Suçlu, meıhut cOrümler 
mahkemeıi tarafından mah 
kum edilmtıtir 

--:--~!Jl!ı,.. __ _ 

İki inek 
Bulundu 

Raııbof iki tnek bulun 
muıtur . 

Kaybedenler aıaiıdaki 
adreıe miiracaat etmeltdirler. 

Ba ıkeaır İnhiaarlarmda 
Ahmet Kocabıyıkoilu 

Yağcılar ~eç ilerindı uyuz 
hastahğı cıktı 

Y nicılar nahiye merkezin 
de keçtlf!rde uyuz hutalığı 

çıktığl hab~r verildiğinden 

Veteriner Müdürlüğünce ma· 
hallinde icap eden tedbirler 
alınmııtır ·---

Bığadıçta Çocuk baftaıı 

mOnaaebetlle 25 nlıan pazar · 
teal ıünO Çocuk Eılrgeme 

Kurumu yararına pehlivan 
güreılerl yapılacaktır GOreı 

lere bir çok pehlivanlar it· 
tlrak edecek ve kendilerine 
muhtelif ikramiyeler verile 
cekUr . 

Mahalli 
idareler 
imar Banka•ı 

Kurulacak mahalli idare 
ler tmar bankaaına köylerin 
röndermekte olduklara or 
taklık hl11elerintn it ve zl · 
raat bankaları ıubeai bulun 
mayan kazalarda ziraat ve 
it bankaları ıubelerine de
lil, potta ile belediyeler 
bankHına göndertlmeal lü 
%Umu alakalılara blldtrtlm tı· 
Ur. 

23 Nisan Ya_klaşıyor 
Cumhuriyetin 15 nci 

yılında yavrularımzrn 
kullıyaca[jı bu bayram 
evııtlki senelerden çok 
parlak ve ştnllklf olma
lıdır. 

Yurdun iıtikbal ümidi 
olan minimlnflt ri miu şen 
bir bayram geçirtmek 
için şimdiden hazırlana· 
lım 

l 1STAN8UL RADYOSU 1 

14-Nısan-1938 PerşL mbe 
ÔGLE NEŞRIY A Ti: 
12.30: Pli.ki• TQrk muıl . 

klıl. 12 50: Havadiı 13 05: 
Plikla Türk muıikiıl. l J .30: 
Muhtelıf plik neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRlYATL 
l 8.3ll: Heyoflu Halkevl 

aöıterlt kolu tarafından bir 
temıtl 19 15: Spor müaaha · 
belert Eıref Şef tk 19 55: 8or 
ıa haberleri 20: Sadi ve 
arkadaıları tarafından TOrk 
muılklıl ve halk ıarkıları 
20 45 Hava raporu. 20 48: 
Ômer Rıza tarafuıdan Arap 
ça ıöylev. 21: Radife ve 
arkadaıları tarafından Türk 
n.ıuıtklıl ve halk ıarkılara 

(Hat ayarı) 21 .45: Ork~ıtra. 
22: J 5: Ajanı haberleri 22.30 
Plakla ıololu, opera ve 
operet parçalan. 22 .50: Son 
haberler ve erteal rüuün 
proğramı . 

Emniyet itini genel dı 

rektör16lü, yeni teıklllt ka· 
nununa ıöre muayyen Y•f 
haddini doldurmuı olen me· 
murlarını tekaüde ıevkede · 
cektır . TekaOde aevkedtleeek 
memurların muamelelerinin 
yapılmaaına ıımdlden batla · 
nacaktır Bu memurlar 13 
temmuz J 938 de emekliye 
ayrılmıt olacaklardır 13 Tem· 
muzda tekaüde ıevkedllecek 
olanlar, J 304 doğumlu poltı 
memurlartle hu derecedeki 
dlier memurlar, 1301 dolum· 
lu komlıerlerle bu dereceye 
muadtl memurlar, 1299 do
~umlu müfettlılerle bu de · 
receye muadil memurlar, 1296 
dofumlu ikinci aınıf pollı 

ve emniyet müfettlılerlle bu 
dereceye muadıl memurlar, 
1294 doiumlu birinci ıınıf 

polıı ve emniyet müfetttılerl 
tle bu dereceye muadil me
murlar •• emnıyeU umumi . 

• 
ye tube ... direlıt6rlerl ve hl· 
rlocl ıınıf emniyet direktör . 
lOklerl fevkında emniyet dt . 
rektörleri ve muadil direk · 
törlüklerle bat müfettttlerdfr. 

Bunlardan ıicllll, iktidarı, 

mealeki bllalıl ve ııhhl halt 
itibarile daha bir müddet 
çalııtıralmuında fayda umu· 
tanların hizmet mQddetlerl · 
nin uzatılmuı için emniyet 
itleri genel dlrektörlüiG Ba · 
!tanlar heyetinden karar al· 
acaktır . Vtliyetler bu aıbl· 

lerin adlarım 15 nisana ka · 
c\ar emniyet itleri g~nel dl 
rektörlüjüne bıldtrecekler 
dir Tekaüde ıevkedtlecek· 

lerin v~ıikalaranın tam 
yollanmuı ve bunların uzun 
zaman maataız kalmalara 
nın önleomeal valiliklerden 
ayrıca latenmlıtlr. 

Temsil tabır adildi 
Halkevl temııl kolu don 

akıam da iki gece önce oy· 
nadıiı "itaat l •lmı., adında · 
ki üç perdeltk temılli ak· 
tam da tekrar etmlttlr. 

Temıllde kalabalık bir 
halk kütleıi bulunmuttur. 

Hal~evinin tısekkürü 
llalkevlmlz kütOphanesloe 

kıymetlı kitaplar hediye eden 
üçüncü ltletmede mua tefi 
B. Saadettin Ptrallye açık 

teıekkürlerlmlzl ıunıırız . 

Halkevi Baıkanlıiı 

·····························~ •••K••••••••wL•······· • • a • 

İ !\t\'IARİLİ8 i 
• • • • • • • • 
i Seve Seve Okuyacağınız i 
• • 
i Bir Romanın İsmidir. i • • • • 
: YAZAN: JORJ DROSlNlS : 

Haltl Aienın anlattığına 

bakılana . birkaç yıl önce 
de bir ftfk macera11 ıeçir -
mit bir kız sevmlt. anaaı 

o kızı alıvermemlt .. Bundan 
çok müteeulr olan Halil A~a 
almıf . yürümüf, ıellnln g\i 
zell lil de ite yaramı,. . . Hır 
çok zamanlar Yürüklerden 
ölrendtğl , kaptıiı türkOlerl 
aıkının verdiği temiz ilham 
larla aylarca, yıllarca ıöy · 

lemif. 

pılacak olan "Gürbüz Çocuk,, 
müaabaka11 için kayda baı 

lanmııtır . 1 - 6 Y aıına ke · 
dar ıürbüz çocuio olan ai · 
lelerin yavruları •e nüfuı 
tezkereleri le bırllkte 21 Nı · 

oalu Uüıeyln, Ramazan ol 
lu Hüıamettln adında iki 

arkadaşı tarafından. Çaiııın 

Okuf köyünden Halil kızı 

15 yaılarındaki Hatice de 
bu köyden Y akup otlu Ş" 
ban tarafından kaçmlmıılar· 
dır. Ş ıkayet üzerine tahki· 
kata beılanılmııtır. 

iki mıhalle gençlerinin maçı 
ÇEVİREN: Zeki Tunaboylu 

Aah Yunl\oca Olan Amarılıı Birçok Avrupa Dillerine 
Çevrilmtı, Beynelmilel Şöhret Kazanmıı 

• • • • • • • • • • • • 

[Halıl Aia); yanık ıeatyle 

san perıembe gOnilne kadar 
her gün saat 14 de Doğum 
ve Çocuk Bakımevl çocuk 
ıervlılne müracaatları rica 
olunur. 

lnönü mahalle11le ~ygö· 
ren mahallesi gençleri ara 
11nda Alay ıtadında bfr fut 
bol maçı yapılmıı , lnöofi 
ıençleri u - 2 ile aalip 1ıel 

mitlerdir 

Edebi Bir Eıerd i r. 

• 
Vann TEFRiKAYA Başllyoruz. i 

·--------------------~------------------·· '•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••-' 
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Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
-------

Cemiyetin Gayesini Vikaye 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 

45-
Cemiyetin gayeıl kutai ve 

ulvi bulunmakla bu gayenin 
tepdtl ve talyirl içın ıt 

tihaz olunan karar hiçbir 
azaya cebren kabul etttrlle 
lllez Ve bu gıbl bir bal huku 
ltu medenlyenln ıerbeıtU ta 
Uaıaltne mani teıktl eder. 

Aynı zamanda cemiyetin 
1ra1ealnl vikaye keyfiyetine 
de muhalif düıer. 

Bunun içindir ki cemiyet 
azalar1ndan bir ıube ayrıla
rak cemiyetin maksadı, te · 
telckül ve gayesini deığlıt l r · 

nıek için aralarında mütte 
haz karara dlier azalara 
kabul ettlrmefe hakları yok
tur. Neteklm 67 net madde 
( Hıçblr aza cemiyetin ga · 
Jetini tepdll eden kararı 

kabule icbar edilemez. ) Oı . 
Yor . 

nın rey ve muvafakatına 

uygun olmama11ndan ibaret 

kalmayıp kanun ve nizam· 

nameye de muhalıf bulun 

mut olmalıdır . Mahkemeye 

açılan bu kabtl bir davada 

müttekl azanın iddiası sabit 

oluna mezkdr karar iptal 

edilir . Ve bu iptal keyflve · 
ti heyeti urnumtye üzerine 

müestlrdtr. Ve o karara ip· 

Unaf'n iptal tarıhıne kadar 

yapılen bilumum muamelat 

dahi kenlemyekündur. Yal

nız bu mua meleden müteea· 
ılr olacak hüınünlyyet ıa • 

bıbi Oçüncü ıah11ların huku· 

ku mahfuzdur. lıbu davaya 

bakmaya aalahlyettar hakim 
cemiyetin ıkametıihında 

bulunan hakimdir . 

- SONU VAR -

rt1RJtOILI 

Yeni Bulgar Parlamentosun
da Muhtelif Guruplar ... -

Aym sonlauna doğru açılması ~e~lemlen parlamentoda 
muhalif gurup zdu. 

Bulgar gazeteleri ıeçımin 

netlcHI hakl<ında ıu muta 
lealarda bu\unmaktadu\ar: 
Bulgariıtanda 

dört hafta ma lle devam 
eden umumi ıeçtm, 27 oıar· 
tta Sofya eyaleti daht ltndekı 
lntıhaplarla ıona 1.rnıtt bu 
luomaktadır Bu seçimlerde 
göze çarpan namzetler ara 
tında kazananlardan u&cl 
parti lıderlerl ve menıupla · 
n da vardır. Ezciimle Bul 
gar naayonal ıotyaliıtleri 

demek olan ve vaktiyle 
"Milli hareket,. adını taııyan 
partinin lideri Profeıör T-ı 
ankofla Pastuh<>f; G rlgor 
Vastlef; Rıısıko Macarof gibi 
eıki parti liderleri bu sefer 
de ıeç lmtılerdtr. Yeni me · 
buılar aruaoda mııkt<'al 
Stambollık lnln kabıneıinde 
maarif nazırlıiı yapan Goı 
podtn Omarçevıkl de .ardır 
ve bu adam . namzetltttnt 
koyarken K6ae İvanof hü· 

kuaıeU proframına aadık 

1 
kalacafını alenen ılan etmlt 
ve bük <imettn organı olan 
Dneı gazetesinde huna dair 
bır yazıtı çıkmıttar Bundan 
maada dünkO Kfüe lvanof 
ve Andreya Toıef kabinele 
rinde bulunmut olan Slovo 
gazeteıl direktörü Todor Ko 
juharof da mutta&<ıl mebus 
lar araaındftdar 

Cemiyetin gayeılnl tepdıl 
eden bir karar ancak heye• 
ti umumiye tarafından itti · 
fakı lrl.tle uuhaz olunabtlir. 
Eluerly~U iri ahklmı bura· 
da cart defildır. 

Büyük Alman imparatorluğu 
T eessiJs Ederken . • 

Ayın sonlarına doiru açıl 
muı umulan Bulgar parla 
mentoıu hakkıoda blrıey 

ıöylemek lazım geline, dt · 
yebillrlz ki mOttakbel par 
limentoda muhalif grup. çok 
küçük bir a zlıktan lbarettır . 
Şimdilik hükümet proğramı· 

na göre çfthıacaklarını ilin 
edenler ıüphe yok ki, mOı 
takti olarak çıkanlardan faz 
fadır Muhalıflerln de liakal 
altı . yl'dt kııma ayrıldıkları 
tab ı id ır Fakat lttıkbalde ha
kiimetçtlerden bazılarının 

vaktiyle meotup bulunduk 
ları parti lider lerl etrafında 
toplanmalara ihtimali de aöz 
önünde lutulmahdır. Meıell 
Profeıör Tzanlrnfun adam · 
lara hu aradadır Bununla 
beraber bugün için ortalıkta 

fiattl nizamnamelerine 
b6yle bir kayıd vazetmlt ol 
ıalar bile hükmO yoktur 

Cemiyetten rizası ile çe · 
kUen veya rızası h lafına 
ihraç edilen azanın, cemiyet 
mallarından bırıOna hak 
lddta edemlyeceklerlnl 66 cı 
nıaddede ıörmüıtak. 

Cemiyetin aıayeılnln değiı· 
llleıtnı ıttemlyeuk akalllyet 
te kalmakla lıtıfaya mecbur 
olan aza cemiyetin malJa 
rından hl11etine düıen mık · 

tart lttemefe hakkı vudır 

Çünkü o mal, evvelce arala 
randa takarrür eden bir nl 
zarnname ile takip edecekle 
rl aaJeye haarü tahılı 

edllmıı olmakla bu ıuretle 
mahalli tarfın tepdtlı hı11e 

talebine tıtıhkak keıbetlirir . 

Azımn huku~unu vikaye 
Madde (68): (Azadan her 

bırı kanuna veya cemi yt tin 

nlıaaınamealn;, uyaun olma· 
Y•pta kendi munfakatına 

lkttran etmemtı bulunan bir 
ka,ar aleyhine ona Uttlldan 
itibaren bir ay içinde mah 
kemeye mOracaatla itiraz 
etrnete ıallhlyettardır ) 

V azu kanun it bu 68 ncl 
l'talldde ıle azanın hukukunu 
htınaye ve vıkaye etmltllr. 

Cemiyet azalarandan her
hanıt biri kendi arzu ve 
~uvafakahna tktlra~ ~tml · 
Yen ve aynı zamanda ka 
nuo ve nlzamnameve uygun 
düırntyen bir karara kartı 
k•hkemeye mürac rt atla o 
'"ara itiraz edebilir. Ve 

bunun için de ittili tııırih ln 
den ltlbarerı bir ay mnddet 
Vaıolunmuıtur. Bir a y ir!Ç 

llkten ıonra hakkı ıtiraz ve 
:lk& Yet sakıt olur Su suHt 
e nıuttalt olduğu karllr he· 
Yeti umumiye karan olduğu 
takdirde mahkemeye müra 
caıt eder 

idare 
dan 

heyeti 
mGttehaz 

tarafın · 

bir ka · 
'•ra k arıı mahkemeye 
gitmeyip heyeti umumiveye 

~Üracattt eder . Mahkeıne ve 
eyeu umumtye1e ııkayeti 

rnucıp olan karar 11rf o aza· 

Son günlerde, beynelml 
lel ıtyuet aleıminde ıayanı 

dıkkat had11elerin cereyan 

etmemlt olması ve Alm&n 
efkarı umumıyulnin her 
teyden önc.? plebıat hazırlığly· 

le m~11ıul bulunuıu, teıırlert 
nı tU birkaç güolük Alman 
matbuatında pek vazıh bir 

tekilde göstermtıtır . 

Hakikaten ıazetel er , baı 
ta Hıtler olmak ıartıyle, 

hükOmet ve partt erllanmın 
hemen her gün irad ettıkle 

rl nutuklarının metinleriyle 
dolmakta, arada mühim bır 

ıahılyetln, yahut bellı ba ılı 
bir teıekkül mcnıuplarının, 

l O nisanda ne lçio "evet,. 
reyini verecek lerlnl bil diren 

mektupları neıredılmekte ve 
bütün bunlar, halkı Hltler 

için rey vermlye da Yel mak · 
ıftdlyle çerçeve içine alanmıı 
veciz tözlerle, teıırlı reılm 
lerle veya kuvvetli ihtarlar· 
la ıüılenmektedir . Bu ltıbar 
la kayda ıayan hakıkaten 

htçbir ıey yoktur 

Yalnız 5 Nıaan tarıhli Avus · 
tur ya gazetelut, Almanya 
ekonomi nazırı Dr. Funkın 
Vıyanadıt memleketın ekono 
mık meseleleri hakkıoda ver 
dlil bir nutkun olduça mu 
faual metn ni vermektedir· 
ler. Buna göre Dr Funk 
ıözlerlne batlarken Alman 
yamn Avuıturya ı le birlf't · 
meıin · D aadt: tart hl. içi ı mai 
ve kültürel d~ğıl, fak at aynı 
zamanda ekonomık bir za 

rurel olduğunu hatı · lattıktan 
ıonra 11oılu111 kad r Avuıtur· 

ya ekonom t inin gn vet n.üt· 
kil hır vaziyette olduğunu, 

Avuaturyanın he rlçt~n yap 
tığı iıUkrazl ar d" yüzde 7 ye 
kadar faız vermlye mechur 
kaldığını tebarüz ettlreıek 
Anıl usu müteakip A vu ıturya 

Ş ı linın in nuıl 33 nishf'tınde 
kıymetlendırıldı§ ı nt ve bu 
ıuretle na11l Alman parau
nın beynelmilel ıeviveslne 

çıkarıl~ığını iz.ah ~d ı yor 
Nazırın bundan ıonra ver· 

dıil izahata ıöre Alman ve 

Avullurya ekonomlıt birbiri 
nl gayet ahenktar bir ıektl· 
de tamamlamaktadır . Ancak 
her akı taraf ımuıoda yapı 
lacak mübadelenin, A vuıtur
ya aleyhine dönmeıi, yani, 
Avuıturyanm kendi ıhityacı 
•çln kullaoılecaiı ham mad· 
delerin Almaoyaya ıayrı ta · 
bıi niıbette akmaaı, mucip 
olacajı ıarar bakımından 

ıayaot arzu deiıldar ve bu 
na mani olmak ıçln 2J mart 
1938 tarıhınde her iki mem · 

leket araıındakt mal müba· 
deletinl tanzim eJen huıuıl 
bir kararname neıredı ı ruit 

tır. Kararnamenan hedefı, 

Avuıturya mamul maddele 
rlnln Almanya tarafından 

fazla miktarda ıömGrülme 

tıne meydan vermemek ve 
Avuıturya ekonomtıloln ııtl 

ımarına ted çekmektir. 
Nazır Avuaturyamn dıier 

memleketlere olan ticari 
münuebatına tema• tle de· 

mııtır kı: 

"Bu arada en önce kom· 

tU devletleri zikretmek iıte 

rlz. Ekonomi polttıkamızın 
ilk iti bu memleketlerle Av 

uıturya arasmdakı tıcdıt mü · 
naıebah sekteye uğratma

mak, aynı zamanda Alman

'" yı da bu çerçeve tçlneı 
çr:kmek olacaktır . Avuıtur 

yanın evvelce muahedelerle 
airitmtı olduğu tuhhüt ler, 

Almanya tarafınd a n nüt "k 
surette taha kkuk ettlrılecPh 
tir . ,, 

Naz.r bundan ıonra Av 
uaturya çtftçilerlnln borçları 

nın hafıflendtrlltct>ğlnl. mr.m

lekette ı nıaata bılhaua eh 

emmlvet verlleceğınl ve Av 
ustuq·aya uzun vadf'll kre 

dıler temin o1 unacı- ğ•nı bil 

dırmiıtlr. 

Yine 5 Nıtan tnr ı hlı gıu:e · 

leler. Göbbel ı ln \ lr beyanna
mcııni neııetmektedtrler Bu 
be yannameye ıöre ayıu 9 
unda Vtyana belediye htn 
n ııı balkonundan "Hüyük Al 
man tıuparatorluiu ~ ilan ed 

ılecektlr . 

hl kim bulunan ruh "milli 
bir ideal etrafında toplana 
rak zamanın thtiyaçlanna 
uygun hareket etmek ve 
yarının büyük ve yükıek 

Bulgarlıtanmı yaratmak,. dan 
ibarettir. Vaktiyle ılyaaal 

partilerin büyük bir f aalt

yetle çalıthkları zamanlarda 
bu iti kendileri için bir ma 
ııet meteleat yapmıt binler 
ce kiıl vardı ve o zamanlar 
Bulgarıstanı partıler defli. 
partizanlar da idare ederdi. 
Hu menf aatçı lerden btr kıı · 
mının bugün de için için 
faalivet aarfelttklerl ve ya· 
rın mt!cliate elverlıll btr ha· 
•a yaratmak lıtlyeceklerl 

hatırdan çıkmamalıdır. Hu· 
nunla beraber "her teye 
rağmen gerıye avdet edılml· 

yecektir,. tlarını ıhtıva ey 
llyen kral beyannamesini 
harflyyen tatbık etmekte bu· 
luoan hükdmet devlet, ret· 
sinden aldıiı ku••etle, mec· 
lltte polltık hiziplerin ve 
grupl arın taaızuvuna mey 
dan vumiyece~tır Eaaıen 

meclısle hükumet btrblrlo · 
den ayrılmııllr v~ kral lca 
bında "gerıy~ avdet etmek 
lstiyen,. herhanaıl bir par-
limentoyu feııhedebılecek 

tir 

Bulgar basmında bugün 
bu kabtl mütalealar11 dair 
tek bir utar bile yoktur. 
G&zetelerln ı ı kı bır müra 
kabeye ve hattl aansüre tu· 
tulduğu malumdur. Bıllklı 

gazetelerde bugünlı ü intihap· 
luın mil i birliğe u l gun hlr 
netice verdlil hakkında neı 
rıyat yapı l mak t adır. Mesela 
Zora gı bl müıtakll ve olgun 
bir gazete bile bugünkü ın 

tıhaplerm en karakterlatik 
tarafıoı, vaktiyle muhtelıf 
grup ve partilere mf'nıup 

olduklıırmdan dolayı bir ara 
ya gelmiven münevverlerin 
bugün mi li bar gaye ehil 
fıoda topl n ı e ra" partisiz ve 
11nıhiz bir mecl l ı kurmala-
rında bulmaktadır . Bu gu.· 
teye göre bu ııte vaktiyle 
en büyQk rolü ıolcular oy-

Tayare 
Piyangosu 
(Bat tara fı blrtocl aayfada) 

ltra alacak 
596 12731 6468 16832 

29510 28374 30496 11375 
12678 29207 27281 16461 
38364 29937 29224 34952 
25 15 1 1835 3842 1 17 4 
30767 6802 38471 21703 
3308 804 1 6248 40178 

4332 l d720 23524 32507 
7401 7743 33191 21682 

22845 6807 13994 9~88 
28739 20842 31719 4350 
11600 20115 27713 16959 
39158 39158 39403 4480 
36657 23246 14278 27388 
10667 15926 3 1334 4402 
3758 17486 10889 37982 

18647 9030 7335 26831 
19669 5070 5761 26707 
25963 396 31297 296~3 
5790 10483 25354 16869 

16728 4022 3589 2873 
26436 1809 35429 31630 
~5057 39315 30051 39273 
34488 26744 14604 22934 
26485 38340 13355 38150 

5527 

Amorti alacaklar 
Şu numaralar da ikişer llrı 

amortı alacaklardır: 

1, 3, 5, 7, 9 

Sayın 

Yurddaf! 
23 Nlun Çocuk ba1ra 

mı münaaebettle Kuru 
mumuz tarafından JÜO 
fakir ve klmıeılz çocuk 
geydlrllecektlr . Bu haberi 
alan hayıneven baıu ta 
yın ailelerin de ayrıca bir· 
kaç çocuk geydirmek ar 
zuıunu duydukları ve yar · 
dama muhtaç çocuklardan 
birkaç daneılnln kendile · 
rlne btldlrllmeıl için Ku· 
rumumuza müracaatta bu
lundukları: ıevlnçle kartı 

lanmıttar. 

Bu hareket bize, mem· 
lekettmiztn hamiyetli ze. 
vatı araıaoda bu albl çok 
dejerll ıılerl y&pmaia 
hazır olan daha birçok 
ıefkatll ailelerin bulundu 
ğunu hatırlatmııt.r Bu, 
çok yerinde olan yardı· 

mın tarafınızdan da eılr · 
genmemeıtnl ve kaç ço. 
cuk geyd ırebllecek lıenlz 
lutfeo Balıkeairpalas biti 

flğ•ndeki Kurum Baıkan · 
lığına bildirmenizi taygı 
laramızla dileriz . 

1 \ahkeılr Çocuk 
EıirKeme Kurumu 

8aıkan1: 
Dr. Kimli Seılıo~lu 

oamakta tdl . Fakat bugün 
dünya had11e lerl; Bulgariı . 
tanın mat uz kaldığı felaket · 
ler ve bııhat1a Ruıyadakl 
ıon "temizlik,, lılerl bunla 
rı da kaft derecede müte· 
nebbıh eylernltltr . Diğer 
taraftan vaktlle muhtelıf 
p arçalara a Yflldıklarından 
dol ayı reyleri dafılan ve bu 
vüzdf'n mebuı çıkaramıyan 
avukatlar gıbı müoevvf'rler 
buıünkü lntihaplarda o eı 
ki yıkıc ı pıenslplerden ay · 
rılmıı ve ıçlerlndf'n ıevılen, 
doğru , •atllnıever ve milli 
yetperver k l mıelerln mehuı 

çıkmalarını temin eylemlı· 
lerdlr. fote bugünkü intihap· 
luda karakterlilik olan ci

het budur. 

SAYFAı 3 

Köy 
Mezbahalan planlan hazu · 

landı 
İç bakanlık, Sallık ve 

ıoıyal yardım bakanlıfı ta · 

rafından aağhk eaaaına ı&re 

hazırlanan köy mezbahl\la · 
rma ait p lan ve talimatna 

meyi vilayetlere ıöndermlı· 
tir. Bakanlık en kOçOk boy· 

da hazırlanan ketim yerle · 
rlne ı ld bu pllnın köyün 
kendi ihtiyacına ıöre a1nı 

eaulara riayet ıartiyle ae
ntıletilebtlece§lnt 1937 ana 

p lanına göre IQzumlu yerler 

de tnıaata baılanması ve 

mail imkan nlıb~Unde ka· 
naralerın pazar kurulan ve 

et satı lan yerler baflıl alın 

mak ıuretlyle pllnlattmlma

tını vilayetlerden lıtemlttlr . 

Radyolar 
Buyıl 
Ucuzlıyacalı 
N"fıa Veklletlnln, memle 

ketlmtzde radyo ıatııını daha 

lyf esaılara dayandarmak 

ve radyo1u halka daha ucu· 

za mal etmek için tetkikler 
yaphrdıiı yazılmıfh. Vekl· 

leti bu tetkike ıevk eden 

ıey b1lha11a devletin, her 
ailenin bir radyo sahibi ol-

maımı arzu etmetlne muka· 

btl radyo tahtlarının bir lh· 
Uk&r halinde bulunuıu ol

muıtur . 

Filhakika Türklyede rad· 
yo makineleri her memle· 

ketten daha yükıek ftatla 

aatılmaktadar. Vakıa bunda 

radyo makinelerinin bir kı

loıundan alınan üç lira ınm 

rük reıml, buna inzimam 

eden dızbarko veaalr rütum 
yüktek nakliye ücretleri •e 

komlıyonculuk gibi zaruri 
maarafla radyo makinelerinin 

hemen datoıa veresiye 11atıl. 

maıının icap etUrdlil flat 

zammı da amil ulmaktadar. 
Fakat ne de olta flatlar ıe· 

ne yüksek bulunmakta dar . 

Bundan bir müddet evvel 
radyo makinelerinden alınan 

damga reaml tenzil edtlmıı. 
fakat devletin b6yle bir fe. 

dakarhk yapmaıma mukabil 
radyo makineleri flatlannda 

eo ufak tenezzül vukua 
ıelmemlf, bu para radyo 

aatıcılarınıo cebine glrmlıtlr. 
Bunun için radyo ıOmrilk 

retlmlerinden yapılması dü

tilnülen tenzilat geri bara

kılmıı ve iti eıuından hal 
ledecek bir formül araml-

maia baılanmııtır Hatta 

icap edene bu it• bizzat 

devlet eliyle baıarmak yo· 

luna dahi gldtlmeıl takarrür 

etmittlr. 
Bu huıuıta katl bir karar 

3222 numarala kanun mucı · 

btnce tik defa verilmlt olan 

umumi telsiz telefon neırl· 

yat1Dı almafa mahıuı tetl· 
ıata alt ruhsatnamelerin 

müddeti o in bltmeılnden ev · 

v~l veri l mtı olacaktlr. Bu 

ruhsatnamelerin müddeti de 
mayıı ıonuoda ~bitecektir. 
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iddialı, Heyecanlı Büyük 1 Bandı rma asliye hu~uk 

E Zi 
IHBl1~ 

• Pehlivan Güreşleri: 
23 Ntıan 1938 cumarteıi günü eaat 14 te General Ali 

Hikmet ıtadında tddtala ve heyecanla güreıler yapılacak · 
tar. 

ikramiyeler 
Lira 

I - Baıa 
2 - Baıalhna 
3 Büyük ortaya 
4 Küçük ortaya 
S - Deıteye 

Kıyıp sa~adetname 

90 
40 
20 
10 
5 

927-9J8 Dera yılı Su11 

iırlık Kız ilkokulundan al 

dıiım diplomamı kaybettim. 

Yenlıini alacafımdan eıki

ılnln hnkmn olmadıfı ilin 
olunur. 

17 No.lu Alt Riza kızı 

Rahime 

,,. ....... !·········~···· .. 
! TURKDIL 1 i 
: Pazarteıtnden baıka her : 
İ ıün çıkar. Styaıal ıazete •. i 
: Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Aylığı:400 • : 
• • : Say111: 3 • • 
: Günü ıeçm tı sayılar 25 ! 
: kuruıtur. : 
• • : ADRES: : 
: BALIKESİR T0RKDfLI : 
t.a ...................... .. 

Bahkesir Askerlik 
Şubesi den: 

1 - Yedek ıubay yettıecek kadar okuyan k11a hız -
metlllerden 333 dofumlu ve bunlarla muamele gören da 
ha eıki dofumlulardan aıkeri ehltyetnameıt olmayanlar 1 
May11 938 de hazırlık kıtaemda bulunacak ıurette ıevk 
olunacaklardır. 

2 - Muhacır olupda memleketlerindekt tahıllleri ye· 
dek ıubay yetlıecek derecede bulunan aıkerllk etmemlı 
••yahut memleketimizde bu derece tahıll aörmüt olanlar 
ebltyetnameal olmaaa bile hazırhk kıta11na eevk olunacak· 
lardar. Bu kabil olanların ıubeye behemehal müracaat et 
melert llzımdır. Memuriyette olıa bıle latlına edilemez. 
Ntıfuı cGzdanlarlle ve iki fotolrafla 29 Ntaan 938 gününe 
kadar ıubeye ıelerek ıevk muhtıralarını almaları ilan olu· 
nur. 

Adedi 

1500 
1500 
200 

KGrek 
Kazma 

4 - 1 - 101 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapalı zarf uıultle ekıiltmeye konulduğu halde 
lıteklt çıkmamıı olan Edremltte yeniden yapılacak tik 
mektep lnıaatı S Mayii 938 tarihine teeadüf eden Perıem· 
be ıllnG aaat 14 de kadar bir ay zarfında pazerhkla verile· 
cektlr. 

Bu itin ketlf bedeli 26,941 lira 16 kuruıtur. 
2 - Bu ite alt evrak tunlardır: 
Proje, meaaha cıehell, ketlfname, vahidi fıyet cetveli, 

hatimliginden: 1 
Bandırmanın Paıa meacit 

M. ılnde Ahmet oğlu eskici 

Mehmet Hızır evinde mukim 

Ahmet kar111 Hayriye tara 

fından Karacabeylo Beylik 

köyünde Romanya muhacir· 

terinden hizmetkar kocası 

Ahmet aleyhine açtlğı boı 

anma davasında, müddeial

eyh Ahmedin ikametgahının 

meçhullyetine binaen hak · 

kında ilanen tebltğat icra11 -

EKMEKÇİOGLU 
• • 1 

. 1\ VNI 1 
1 • Flrzuya,Modele Ve Modaya 

Uygun Elbise: 

London Minister Ve Pa
ris Ladüvez Akademileri
nin biçki Usullerile Dikilir 

1 
1 • 

na mahkemece karar verll

mlı ve muhakemesi de 

4 5 938 çarıamba günü saat 

10 na muallak bulunmuı ol· 

duğundan yevmü mezkurda 

Bandırma asliye hukuk mah 

kemeıtnde bizzat veya bir 

vekllt kanuni bulundurmak 

istan~ul Alemdar Sıh~at Yurdu 

YENİ 
....... Alemdar Sıhhat Evi ...... 

Dr. Operatör Süleyman Mehınet Tezerin 
İdaresi !Utında FlçJ/an 

...... Alemdar Sıhhat Evi .. •• 

ekıtltme ıartoameıl, fenni ıartname, mukavele projesi, ba· 
yındırhk itleri ıenel ıartnameıl. lıtlyenler bu evrakı vı 
liyct Nafıa Müdürlüiünde veya Daimi Encümen kalemin
de görebıltrler. 

3 - Pazarhiı Balıkealrde hükümet binasında teıek· 
kül edecek Daımt Eocilmeode yapılacaimdan ilteklller bir 
ay zarfında her arüo için müracaat edeblllrlH. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için ] 938 yılı Ucaret veıl
kası ve Nafıa Vekaletinden almmıt ve bu nevi tılere gir · 
mele eallhlyet veren müteahhitlik veılkeıını ibraz etme
leri ıarttır. Muvakkat teminat 2020 lira 59 Luruı olup 
Maliye Vekaletinin bu bapdakl teblijtne göre pazarhiı 
müteakip mal eaodığına yatırılacak veyahut bu miktar 
banka mektubtle veriler.ektir, 

4 - 1 - 107 

Vilaye 
Mak ından: 

938 Yıh yol vergisi Vilayet Umumi Mecllıfnce altı lı

ra üzerinden kabul edtlmtıttr. 

938 Yıla yol ve bina Yergilerinin Temmuz, Teırtneanf, 
arazi veraiılnln de Ağuıtoı, İklnciJ.anun tııkell ayları ola· 

rak kabul edilmiıtır. 

Sahibi ve Baımuharriri: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

Besımyerl: Vilayet Matbaeeı - Bahkeıir 


