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21 NiSAN PERŞEMBE 1938 

r ' Fransız Nazırlar1nın Londra Seyaha-
tından Sonra lngiltere-Almanya Ara

sında da Görüşmeler Yapılacak. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON lKlNCl YIL S.l YI: 3835 

Zelzele Yozgat Ve Kırşehirde Bü
yük F el3ketlere Sebep Oldu. 

1 
Almanya-lngiltere Ara 

ı sında Müzakereler .. 
' ~~~~~----~~~~~ 

, inuiltera - Almanya görüşmelerine f rınsız nıznlınnm 

Kırşehir Nahiye Ve Köylerinde 200 Kişi öldü. londra seyahatmdın sonra bışlınıcı~. 
Londra, 20 (Radyo) -

Eventk Standard gazeleıl; 

İngilterenln , yakında Almanya 
tle de anlaımak arzuıunda 

takdir edtlemez. 
Eveninı Star, bu tullfı 

fngllterenln Berltn - Roma -
Tokyo müıellcalnl parçala
maja matuf bir tetebbüı 
tellkki eylemektedir. 

Yozgatta 59 Haneli Bir Köy Harap Oldu. 
bulunduğunu yazıyor. 

Zelzele; Dün Sabah da Ankarada, Kayseride, Sivasta, Çankı
da, Kırşehirde Ve Yozgatta Tekrar Hissedildi. Dahiliye Ve

kaleti Zelzele Mıntakasına Müfettişler Gönderdi .. 

Aynı aazete, lnglltere baı 
vekl Çemberlayn tle harici . 
ye nazırı Lord Haltf akı ve 
Franıız bat ve dıtbakanları 
araaında yapılacak müzake. 
relerden ıonra loeilterenln, 
dojrudan doğruya Almanya 

Vaılngtoo Oeyll Ntyuz, 
bu itilafın bir lnglliz Fran · 
Ilı İtalyan ittifakı mnıel· 
icat hazırlamakta o1duianu 
ve bu ittifakın Avrupada 
huzur ve ıükuna yol aça
cağını yazmaktadır· Ankara, 20 [A.A.] -- Bu 

ıabah aaat btrl on bet ge· 
çe Ankarada, yirmi bet ge- ı 
çe Kayıeride, Sıvaıta on bet 1 

geçe, Çankırıda yirmi bet ı 
geçe, Kırtehlrde ve Yoz. 
gatta da muhtelif f a11lalarla 
zelzele olmuttur. 

Kırıehlrde birçok evler 
yıkılmıthr Felakete ıahne 

olan mıntakalar Kırtehir ve 
Yoııat vılayetlertdır. 

Kırtehlrln Kiıgir nahiye
ıinde ve köylerde birçok ev 
ler yıkılmıttır. İki yüz kiti 
ölmüttür. 

Yozıatın elli dokuz evli, 
Sekili köyü tamamen ha 
rap olmuıtur . 

lçitlerl Baksnhğı zelzele 
mıntakauna müfettııler gön· 
dermlıtlr. 1 

Ziraat 
işletme kurumu döı t sene
lik bir proğram haznhyor 

Ankara, 20 (A A) - Dev · 
let ziraat tıletmelerl kurumu 
dört ıeneltk bir ziraat ve 
ziraat aanatları proğramı 

haıırlamağa baılamııtır. 

Fransaya 
iltica eden ispanyol mül· 

tecil eri 
Parla, 20 (A.A ) Hükii 

metçi lıpanyadan Franıaya 
mülteciler akını devam et 
mektedlr. Y enldf'n 1500 mü 
heci gelmittir. Bunların ara· 
ıında milliler de vardır. Mül
teciler derhal Marlnyak te: 
ceınmü kampına ıevkedil 

mektedir. ............ ~ .. 
Hitler 
49 Yaşında 

Berltn, 20 (Radyo) - ı 
Hltler, yarın 49 yaıına gl · 
rfyor. Bu münaaebetle bura · 
da büyük ıenllkler olacak 
•e on bin kltlltk aakeri bir 
kuvvet, Hıtlcrlo muvacehe 
•inde geçltreaml yapacak. 
tır. 

Hıtler, ıef ırlerin tebrik atını 
ilabul ettikten ıonrft, Nazt 
teıkılitı resimlerini de kabul 
edecektir. 

Felaket Gö
ren Yurddaş

larımız 
Gazetemizin dünkü sa -

)"Hında AnkarA , Kayseri, 
Kırıehlr , Çankırı, Yozgsıl 

havallsinde tiddeth zel-ıele 
olduğunu yazmıt ve bu 
zelzelenin, Samıun, Sinop 
Adapazarı ve Ulukıılada 

da hl11edıldiğlni ve bazı 

evlerin yıkıldığını kaydet
mlıtık . 

Gece aldığımız haber
lerden ıarsıntının dün 
ıabah daha tiddctle t t! ker
rür eltijl ve bu yüzden btl
ba11a Kırıehtrle , Yozgat 
vilayetlerin in bazı nahiye 
ve kaylerindekl yurddat· 
lanmızın büyük felakete 
uğradıkları anleıılmakta
dır . 

Telgratlarımızda da gö· 
rüleceğl gibi, K, rıehrJn 

K.atgır nahlyeılnde, köy· 
lerde sayısız evler göç· 
müıtür 

Haberin en acıklı ve 
eltm tarafı d& :!00 yurdda 
tın bu uada ölmüt ol 
111a11dır. 

Diğer taraftan zelzele 
Yozgat vilayetinin de muh 
telif kaaaba ve köylerin 
de mühim hasarat yapmıf, 
59 haneli bir köy tama
mtle harap olmuttur. 

Yurdumuzun bir parça· 
ıında yurddeılarımızın 
uğradığı bu felaket öaün
de derin teessürlerlmlzl 
açıklarız. 

Bir ltalyan 
Kruvazörü Y otu~amaya gitti 

~ okyo, 20 (A A ) - Uzak 
tark halyan filoıunun ami
ral gemiıl olan 9000 tontll 
toluk Montekukolll krova· 
zörü on günlük bir ziyaret · 
te bulunmak üzere Yoku · 
hamaya gelmııur. 
~ 

Alman Harp 
Gemileri 

Roma, 20 (Radyo) - Bir 
müddetteoberl Meıloa açık 
larında bulunan Alman harp 
gemileri, bugün Alman ıu
larına müteveccihen hareket 
etmlılerdlr. 

H a ., c ., e v e k · ı · . 1 ile temaaa baılıyecaiını ha r y 1 1m1- i ber vermektedir. 
1 Vaılngton. 20 [A.A.) -

Bu gazete ilave ediyor: 
"Alma.oyanın lttlrakl aııl

sızdır . Ve Vtlıonun derplı 
etmfı oldufu ıulb kabtltn· 
den bir ıu\h deilldir. Mil~ 
Jetler Cemiyeti idealinden 
çok uzaktır. Bu blzlm ide
alimiz deilldlr. fakat dGn
yanın uzun mGddettenberl 
ilk defa natl oldulu çok 
t yi bir la ythadır .• 

• G t k • ı h t Diplomul mehaftlt, lnglliz 
zın rup a 1 za a 1 •• ltalyan ittlifı hakkında mü-

1 

talea beyanından içtinap et 

8 T f 'k n· ı· A M -r m'll ı· . s f' . ' mektedlr Gazeteler bu iti . ev ' UŞ u rası ısı 1 e mm e ımıze VB UıU· l 'afı umumiyetle Avrupada 

sumuza olan mu~a~~etini al~ışlar arasında anlattı. i ~:~:; :ı~ :!:::11•1e:~~:~ 
Ankara, 20 (AA.) - C. ederek Grup umumi heyeti mektedlr. Maamafıh bu iti 

H. Parttsf, Mecllı Cru- Mmr millettne ve kralına lafın hakiki kıymeti henüz 
bunun dünkü top\anh · karı\ sürekli alkıtlar1a mem- s:::::::ıım::::==============-=====--,--=-= 

ıında, Hariciye Vektll B. nuniyetiot göıtermit ve av- Afyon Mubayaası ş ,. 
Tevfik Rüıtü Araa, iki mem- dette Beyrultan ve Tarabuluı-
leket araaındaki baflılığın tamdan ve Hal,pten geçer- N 1 o 1 k 
bir tezahürü olmak üzere a s 1 a c a ken halkın Şefimiz Atatür· • • 
Mmra yaptıiı seyahat et
rafında izahat vermittlr. 

Doktor Aras, Mısırda ika· 
meli esnaıında Türk milJe· 
tine ve o o un Şefine 

karıı Mısır milletinin ve rt 
calinin göaterdtğl muhabbet 
ve yUkıek tezahüratı beyırn 

ke ve Türkiyeye kartı Jzhar 

ettiklMi ve bizim dugula 
rımızın bir makeıl olan 

derin muhabbet alkıılarını 

anlatırken Grup umumi 

heyeti çok mütehaaılı ol· 

muıtur. 

---------...------
Bir kilo~an eksik olmamak üzere her müıtıhıilin 

ma~sulü ıhnacık. 
Haber aldığımıza ıöre Af· 

yoo ltlerlmlz memnuniyet 
verici bir tekilde ve ahdi 
vaziyetlere de uygıın olarak 
ioklıaf etmektedir. Bu lnkt · 
taf, ekıcılerimlzden batlı ya 
r~k bu iıle alakadar biitüo 
ml\hfıllert tatmin etmekte· 
dır 

• 
cihan plyaıalarındakl etki 
mevkUnt almak iltidadını 

aöıtermektedlr. Bllhuıa ıt
andard tiplerimiz, çok tak· 
dtr edilmektedir. AmbalaJ· 
la r ve temiz afyonlar çok 
beğenilmektedir. Slpariılertn 
muvafık çıkmaaı, lngllterede 
afyonla alikah plyaaalarda 
neırlyata bıle veılle olmuı

tur . . • 

Çocuk Haftası Proğ

Üç ıenede ödenmek üzere 
alınan konıtnye afyonların 

bedeli olan 700 bin liranın 
dağıtı lmaama baılanmııtır . 
Üç ıenede öd,nmek üzere 
alınan af yon1arın paraaının 
bir defada tediyesi, piyasa
da çok müsbet teıirler yap
mııtır . Pcıralar bir nisandan 
itibaren ödenmektedir. 

Dıı piyaıalarda afyonları· 
mıza rağbet, ıünden gine 
çoğalmaktadır Türk afyonu 

Afyon Ye uyutturucu mad · 
deler tnhlaarı, mahıul<in ka
ltteıint, dolay11tyle morfin 
dereceıtnl yükseltmek için 
almıı olduiu tetbtrlertn tat· 
btkloe devam etmektedir. 
Bu arada, idarenin, merkezi 
Yetllköyde ve numune tar
laları da Afyon, Merzifon. 
ve Malatyada olan deneme ram Hazırlandı . (Sonu üçüncü ıayfada) 

Çocuk Haftas--;;birçok faaliyet
lerle haraketli olarak geçecek 

==-====--====-==-="""""--========== 
:•··············································~ 
! " Türkdifi ,, Ayhk Abune Tarifesi ! 
: "Hava Tehlikt$/ vt korunma çarderi,, adlı yazı· : 
• l • 1 aramızı dünden itibaren nepe baıladık. Karllerlmlz • 

Çocuk Eıirgcme Kurumu 
Çocuk Haftası için tu proğ

ramı hazırlamıttır: 

t - 23 Nisan 1938 Cu 
marteıl günü ıaat 9,30 da 
bütün okullar, halk Cumhu
riyet alanında toplanacak ve 
tam saat 1 O da Kurum Bat· 

kanı Doktor Kimli Sea1toğ 
lu tarafından verilecek bir 
söylevle hafta açılacaktır. 
Okulların 1erleri Gazi oku . 
lundan öiretmen B. Sırrı ve 
Mithatpaoa okulu öiretmenl 
8 Ferlt tarafından göaterlle
cektir Törene bütün yurd 
daıların ittlraklnt rica ede
riz 

2 - Söylevi mltealdp önde 

muzıka, Kurum llmaalı oldu- 1 : mektupla ve ıahıen tdarehanemlze müracaat ede· İ 
xu halde ilkokullar alfabe • k b I b 1 d ki 1 • · • re u yazı arı toplamak arzuıunda u un u arını, 
ııraalle [ Allıuurl, Altıeylul , ! muvakkat abune kaydedilip edilemiye.eklerlnl ıoru ! 
Dumlupınar, Hacıllbey, Ga- • yorlar. : 

zl, Kayabey, Mtthatpaoa, Na· 1 "TÜRKDILl K il ı bi k 1 l k l '- ü • 
kk 1 Ô k l 

• ,. ar er ne r o ay ı o ma• zere • 
mı ema , ğretmen o u u • b . ı •- • 
L l _ _ k ' : u yazıların çıktığı tarihten itibaren ııtlyenleri ay •• : 

ile yuruyüte geçere reı- : abune kaydetmeğt muvafık bulmuıtur. Aylık ab•n•- 1 
mlgeçtde batlanacak ve Mil · ; miz 90 kuruıtur. Şehtr içi abunelere her ıabab mtl 1 
likuvvetler caddeıinl takı ! vezzlmlz tarafından gazeteleri bırakılır. Mllhakata ! 
ben eıkf belediye önünde : posta ile g6nderillr. : 

daiılacakhr · : Yakında köylerde, kazalarda "Zehlrll ıazlardan ko· : 
3 - 23 Ntaan Cumarte

ıl aünü ıaat 14 de ilkokul
ların ıon ıınıflarmdan ıeçl
lecek üçer talebe birer öl 
retmen ref akattle Halkevln
de coplanarak Çocuk Eıir

geme Kurumu kongreıl ya 
( Sonu Gçüncö ıayf ada ) 

• • 1 runma çareleri., hakkında halka konferanılar verecek ; 
• olan bütün öXretmenler ve memurlar için bu notlar 1 • 5 • 5 btlha11a çok faydalıdır. : 
• Bir hafta içinde abune olanlar bu yazılara alt ay : • • • İ lak tefrlkamızdan tatlfade edebilirhır. Bu mGcldetten 1 
• sonraki müracaatları yerine getlremtyecelimlzl aayın 1 
• ; karllerlmlze bi1dlrfrlz. 1 
'········· ...................................... ~ 



SA.YfAt 2 

r------------------------~ 1 HAVA TEHLİKESi 1 
1 •••••••• 1 
f VE KORUNMA ÇARELERi f 
1 3 - 1 

T ayarelerin ve zehirli gaz
ların kısı bir tarihi 

, bombalarından btr tayare 

Tayare icat olunalı çok 
zaman olmamııhr . Büyük 
Cihan harbinde tayare kul-
lanılmıthr. Bunlar tahrip • 
bombaları ahuıılardır. Fa· 

• kat yanaın Ye zehir· 
Jı gaz bombuı atma · 
mıılardar. Btıyük harpten 
ıonra tayarelerlo ehemmiye
ti anlaıılaralı, her de•let çe· 
fit çeılt tayare yapmıı ve 
ya edlnmtıttr . 

T ayare baılıca iki h111m
du: Sivil tayare, Hkert ta-
yare . 

Sivil tayare yolcu veya 
etya nakli için kullanılır. 

Aıkeri tayareler harp için 
kullanılır. Bunlar; bombar· 
d ıman tayarelerl, keılf ta . 
yarelerl, a Y tayarelerldlr. 

Tayareler yangın bomba 
ıı, zelalrlt aaz bomba11 da 
atarlar. 

Tayarelerle zehirli ıazlar 

birkaç ıekllde atılır . 

1 - Gaz pCbkürtmek, ıaz 
boıaltmak: 

Tayarelerln altında demir 
tanklara ıaz doldurulmuıtur. 
Bu gazlar püıkGrtülerek •e
yahud boıaltılarak atılır. Bu 
uıul mahzurlu ıörülmit, terk 
edllmııttr. 

ancak dört, beı tane1lnt g6 · 
Ulrebiltr. 

Eo fazla kullanılan bom· 
balar 100 ili 500 kll<'luk 
olanlardır . 

Bu bombaların bazıları 

yere dokunur dokunmaz 
patlar, parçalara yere gö -
mülmez, yan taraflara ııç · 

rar . Te1&düf ettl41 lnıanı. 

hayvanı öldnror. Yahut ya· 
ralar. Bu bombalar ö ldür · 
mek içindir . 

Bazıları yere diiıünce bir
denbire patlamaz. Bunlar 
tahrip içindir. Düıtüklerl 
yerleri evvell delerler, oyar· 
lar, ıonra patlıyarak etra
fını parçalar ve yıkarlar. 
Hafıf bombalar beton btr 
evin çatmm ve bir iki katı· 
nı delebilir . 

Yüz kiloluk bir tahrip 
bom buı üç, d6rt katlı beton 
e~erl yıkar Düıtülü yerin 
50 metre etrafına parçalar 
.açılır, tahribat yapar. Hiçbir 
tarafa parça llabet etmeıe 

bile yalnız patlama11ndan ha· 
111 olan hava tazylklle çep· 
çevre elli metre uzakta bu 
lunan yerler dahi mtltee11lr 
olur. 

Bin kiloluk bir tahrip 
bombaıı en büyGk binaları 

dahi yerle beraber eder, 
dütUllü yerin 800 metre et 
rafındaki binaları dahi yal-

3 - Caz bombaıı atmak: 
Bu da iki türlüdür: Uçucu 
ıaz bombHı, Kalacı gaz 
bomb .. ı . 

1 nız hava tazylkile tahrip 

1 
edebilir. 

Uçucu ıaz bombalarının 
tHlrl daha azdır. 

Kalıcı ıaz bombalarının 
daha fazladır. 

Bunlardan baıka tayare
den ıaz yafmuru yağdırmak 
vardır. Eo feauı budur . Fın. 
dık kadar blalerce ıırça ti· 
ıeler 1 çenlne en tehlikeli 
lperlt gazı doldurulur, ta · 
yareden atılır. Bu ıtıeclkler 
tayare ile 600 metre yük 
ıekhkten atılablUr. 

Bomba atacak tayıreler 

ıehtrler üzerine en ziyade 
ıecelerl ıelırler. ÇOnkO hem 
ıörtlnmesler, hem de alçaktan 
uçarak daha fazla te1tr ya-
pabilirler. 

T a~rip, yıngm, zehirli gaz 
bom~ı va güllelerinin 

tesirleri: 
Tahrip bombalan: 
Bombardıman tayarelerl · 

le büyük Ye ehemmiyetli 
binaları (mühimmat depola· 
rı, ukert fabrikalar, bü
yük Jıtaıyonlar, kıtlalar, 
büyük köprüler, tuneller, 
demlryolları, ıanaJ fabrika · 
ları, uzak depoları gibi] yık 
mak için atılar. Hafif, orta, 
afır olmak üzere üç türlO; 
yıııni bir kllo1uktan elli kilo 
lufa kadar olanlar hafif, ellt 
kiloluktan yüz ktlolufa ka · 
dar olanlar af ar, yüz ktlodan 
fazla olanlar alır tahrip 
bombalarıdır. 2000 Kilolu· 
fa kadar tahrip bombala
rı vardar. Gitgide daha bü
yükleri de yapılacaktır . 

Utr bombardıman tayare 
ıi J O, 50, 100, 200 kiloluk 
bombalardan çok mtktarda 
tattyabllir. 

1000, 2000 Kiloluk tahrip 

T ahrlp bom balarının teıl · 
rlnclen kurtulmak için en 
iyi çare lıtasyon, f abrlka, 
kııla, elektrik 1antralı, hüka 
met konaiı ılbl binaların 

clYarında oturmamaktır . Ya
hut b6yle ıehlre zarar Yere· 
bilecek büyük binaları ıehlr 
haricinde yapmalıd11. 

Tahrip bombalarından ıe· 
htrler için okadar korkulmaz. 
ÇOokü, büyük tahrip bemba
ları ağırdır Ancak geceleri 
alçaktan uçan tayarelerle ta · 
tınır, çok pahalıdır. Bunlar 
yalnız çok mühim aıkeri Ye 
bilyQk binalara atılır. 

Orta tahrip bombaları da 
yine büyClık m6e11eıelere 
atllır . 

Hafif tahrip bombalarının 
lıe tesirleri azdır . Bunlardan 
kcnunma çaretl kolaydır. 

Yalnız patladıkları zaman 
çok ıes çıkardıkları için ku · 
vel maneviyeyl kırar . 

Yangm ~ombalın: 
Şehirde yangın çıkarmak 

ve panik yapmak için taya
relerden atılır. 

Yirmi 1ant1mltk, yarım ki
loluk, bir kiloluk, be§ kilo· 
luk yanaın bombaları var
dır. En tehltkehıı yirmi ıan• 
ttmltk olaoıd1r . 

Beton evlerin çatılarını 
deler , çatıda yanaın çıkarır . 
Sivri uç1u yangın bombaları 
yeni çıkmııtır . Bunlar çatı 
dan ıonra diğer katl arı da 
delip en aıajıya iner ve ora· 
da yaoııın çıkarır . 

Ahıap evler yanaın bom· 
basma karıı hlç dayanmaz , 
yanar 

Yangın bombalarmı ıön 

dürmek için üzerine ıu dök · 
mecnelldlr. Daha ziyade 
fenalaıır, patlar, parçaları 

etrafa yayılır. Birkaç yerde 
birden yanaın çıkar. 

- SONU VAR -

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

TORKDILI 2 l NiSAN 1111 

··- ~ ...... . . 

' -1 .. , 1 - SEHİR HABERLERİ 
Çocuk 

Esir geme Kurumunun tebrik 
telgraf nameleri 

Çocuk Eılrgeme Kurumu 
Genel Merkezi tarafından 

ıuretl huıuılyede Vıyanada 
bastırılan (Lnkı) tebrik tel
graf kijıtları her telıraf 

merkezinde bulunmaktadır. 

T ebrlk telgrafınızın bu 
ıtltlü kijıtla muhatabınıza 

Yerllmeıtnl lıtenenlz arzunu. 
zu telaraf memuruna ıö1le 
ylnlz veya telıraf müıved· 
deılnln bir köteılne [Lüln] 
keltmeılnl yazınız . T elıraf 
ücretinden baıka Yereceil
ni:1 oo bet kurut makıadı 

nızı temin eder. Bu telıraf 
kliıtlarının ha11latı doirudan 
delru1a klm1eıtz yurt yaY
rularınıo bakımına tahılı 

edil mittir. 
Tebrik telırafınazı ıtlılü 

kllıtla alan muhatabınızan 

fazla memnun olacaiına ve 
zarafetinize hüküm edecefl
ne ıtıphe yoktur. 

Susıiuhkta 2 3 Nisan ~ı· 
zuhklın 

Suııfırhk, (Huıuıi) - 23 
Nlıan bayramı itin hazırlık· 
lar yapılmaktadır . 

Bu milli aGne ve Çocuk 
Hafta1ına alt Çocuk Eıtrıe 

me Kurumu ve okullar ha · 
zırlıklarla me11ul bulunmak
tadırlar. 

Belediye umumi bir heli 
yaphrmaja karar vermlıtlr. 

lnıaat bir müteahhide ıha . 
le oluomuıtur 

---,,··----
Zorla 
Eve Girenler 
Kon•kpınarın Bıgatepe 

köyünde Hatice adında bir 

kızın evine, kiSy muhtarı 

Oımanla arkadaıları aece· 
leyin zorla kapmnı kırarak 

taarruz etmltler ve içeri gir · 
mitlerdir. 

Oıman ve arkadaıları ıor

ıu hiklmllftne verllmif, ha 
dlH hakkında ilk tahkikata 

batlaomıttır. I 

Oçünü bir çupida mı çı
karmış 

Ahmet adında birinin, Eje 
mahallesinden b a h . 
çavan Hüaeylnln bir temıl 

yeılnt, Rlza oflu Hüıeylnln 
iki llra11nı ve Salih Çavuı 
adında dijer birinin de 818 
kuruıunu dolandırdığı iddia 
ve tlkayet olunduğundan 

ıuclu yakalanmıı, tahkikata 
baılanmıttır. --- -

Cüzdan çalmış 
Eğe mahalleılnden lbrahim 

oflu Hasanın, çarııda Köy· 
lü lcö1ünden Ali oflu Ah · 
met yankealclllk ıureUle için
de üç lira bulunan cüzdanı 

m at1rdıiı tlklyet olundu
tundao yakalaomıtlır. 

inhisarlar Gönen E 1 ek t ri ği İçin 
Mımurlın ırasında nakil, 

teıf i ve becayişler 
Vtllyet inhisarlar BaımG · 

dürlüğu memurları ar&1ıoda 

ehemmiyetli ıurette nakli , 
becayiı Ye terfiler yapılmıthr ' I 

idare yaprak UUün anbar 
memuru Kemal Çakar maaıı· 
na bir derece zam ile terfian 
mamul tütün Hlıf memur · 
luiuna, muhafaza ve tahıtl 
memuru Mehmet Cemal Tü · 
ret Kemal Çakırdan açılan 
yaprak tütün anbar memur· 
lujuna, ılctl ve evrak me· 
muru Şadiye Aytüzeo ye
rinde bir derece terf 1, zQrra 
anbar memuru Necmi Hue
kl ile ıatıt ıubeıl muhuibl 
Tevfik Akman beeaylt edıl
mttlerdlr . Ziraat tube1I kad
roıunda memur Nüzhet Çağ· 
lar, bir derece zam ile mu · 
ha1ebe kadroıuoa nakil, ye · 
rlne ziraat tubeıl kadro me· 
murluğuna merkezde yapı· 
lan imtihanda muvaffak ol
anlardan Necati Ôzaydın 
Baımtdürlük merkezi mu· 
hafaza ve tahıtl memuru 
Ala Remzi bir derece um 
ile münhal bulunan Bandır
ma yaprak tüt6n anbar me· 
murlujuoa, G6nen ziraat 
ıubeıl memuru Sezal Rab · 
mi Ôzdamar Baım6dilrl6k 
merkezi ıataı ıubeıi refik it · 
ilne, Hhf ıubeıl refiki Şev 
ket Oktay Gönen ziraat ıu· 
beıl memurlujuna ücretleri· 
le, münhal bulunan Stcll ve 
evrak ıubeıl ikinci memur· 
)ujuna lıtanbul kutu fabrı· 
kaıından l. Şerafettlo nak · 
len, Sındırıı yaprak tüttln 
an bar memuru Avni maaıına 
bir derece zam tle Adapazarı 
mtldürlüfünde aynı memur 
luja Sındırııı yaprak tüUin 
anbar memurluiuna da Akhı· 
tar müdürlüğü ziraat tube1I 
memurlarandan Mehmet Hu
l~bl, miinbal bulunan Ed-
remit avukathfına mahalll 
avukatlardan Faik Barım 
tayin etltlmltlerdlr. 

Altınova ziraat kontrol 
memuru lımet Yönıel Aday 
kazuı hlkumet ziraat fen · 
memurlujuna tayini dolayl
ılle iltlfa etmtıttr . 

Bunlardan baıka Baı
müdürlük kadroıundakl mu 
hafaza memurları araaında 

da diğer birçok deitılkllk . 

ler yapılmııtır . 
~-

Bandırmadaki 
Somaki Mer
mer Ocağı işle-
meğe Başladı 
Emin Zeki Heper adanJa 

bir ıermayedar Bandırmanın 
Kayacık köyü yolu üzerin
deki ıomakl merml"r oca· 
fmm 24 ıene müddetle ma 
den dalrulnden ruhıatna me 
ılni almııtar . 

Çok kıymetli ve endttr olan 
bu mermer ocajı faaliyete 
geçmlıttr. Çıkarılan taılar 
f abrlkada itlenmek Qzere 
lıtaubula 1evkedılmeğe baı 
lanmııtır . 

istikraz Vapllıyor .. 
Oıhiliyı Ye~aleti bu iş içlii1önın bılediyesine 50 bin 

lira istikraz hakkı ıerdi. 
Gönen elektrik te1l1atının 

iıttkraz ııtnl neticelendirmek 
üzere Ankaraya giden Gö· 
nen Belediye Reiıi B. Hakkı 
Akçal, Ankaradan dönmüı 
tür. Ôireodl~lmlze aöre Gö. 
nen beledlyeıloip Belediye 
ler Banka11ndan lıtikraz et 
mek tıtedlil 50 bin lira lı· 
Ukraz muamele.1 Dahtllye 
Vekllettnce onaylanmıı ve 
keyfiyetten Belediyeler Ban· 
ka11 haberdar ediknlıtir. 

Yakında teıflatın lhaleıi 

Şamhda 
Kaçak tütün va havan 

yıkalan~1. 
Şamlı, 20 (Huıuıt) - Bu· 

ranın Armutalan köyünde 
lnht1arlar takibat ıube.I imt
rl B Haılm Ünıör ile jandar 
manan 1aptıjı arattırma so
nunda Mehmet Ali Çavuıun 
baiında 95 kilo kıyılmıı ka · 
çak tütün bulunmuttur Bun· 
dan batka orman lçentnde 
de kaçakçılar tarafından ıak· 
lanmıı iki adet haYan tle 40 
kilo kadar kıyılmıı tOtQn 
muıadere olunmuıtur. 

Kaçakçılık hakkında 

ktbat yapılmaktadır . 

Emlak Banka
sı Şehrimizde 
Bir Acantalık 
Tesis Edecek 
Emlak Ye Eytam bankuı 

ıehrtmlzde bir acantahk aça· 

caktır . Buna att tedkiklerde 
bulunmak üzere bankanın 

İzmir ıube1I müdür& 8 . Se· 
dat dün lzmirdea ıehrlmlze 
gelmlt, Yiliyetle, belediye 
ile ve ticaret oda11 ile bu 

huıuıta aörüımelerde bulun· 
muıtur. Bankanın diğer blr 

memuru da Edremltte aynı 
mak1&tl• tetkikler yapmak 
tadır . 

Emlak banka1ının ıehr6 

mlzde böyle bir teıebbüıe 

atrl1me1I hiç ıüphe yok ki 
hem banka için, hem de ıeh· 
rlmlz için çok lyl neticeler 
verecektir . Balıkeılrde her 
yıl lnıaat faaliyeti biraz da 
ha artmakta, bilha11a yeni 
Hükumet bln&11 civarı ıle 
Gazi bulvarı , İnhiıarlar lda 
reıi taraflarındaki analara 
yeni binalar yapmak arzuıu 
çok fazladır. Ana ıahip· 

terine kredi 1 mklnt verlllrııe 
halihazırdaki lnıaa tin bir 
kaç misli artacajı ıüphe 
ılzdlr . 

Bir mille/in kuvveti ve 
saadeti çocukların Slh
hatl llt ölçıilcir. 

yapılarak ite baılanacak ve 

Gönen bol ı~ia . kavuıacak· 
tır . 

Bu itle yakından allka 
dar olan Belediye Relıl B. 
Hakkı Akçalın muvaff akl· 
yetini tebrik ederiz. 

Gönen kaplıcaları menim 

itibarile daha muntazam bir 

ıekıle ıokulmut, mlıaflrlerln 

her türlü llllrahatları temin 

~dtlebtlecek bir hale ıettrll · 
mtıttr . 

Halkevinde 
Hamit için bu
giin ihtifal var 

Bu akıam ıaat 20,30 da 
Halkevlnde Biiyük ~lir mer· 
hum Abdülhak Hamit için 
bir ihtlf al yapılacaktır. 

Toplantıda büyük Hlml
dln hayatı, eıerlerl hakkın· 

da konferaoı verilecektir. 

Konferanıa herke1 davet
lidir. 

löçmıılerin askerli~ mü· 
kallat iyeli 

Y erleımlt ve yerleıtırlle
cek olan g6çebelerln aıker · 
ilk muafiyetleri hakkında Ka· 
mutay lıkln kanunu muYak
kat encümenince Kamutay 
umumi heyetine verilip , ted. 
kik edll mek Qzere mfllt m6-
daf aa encümemlne •erilen 
kanun projesinin, askerlik mu· 
afiyetine dair olan madde 
ıtol , encilmen, 11 l 111 ıayılı 

a.kerllk kanununun bazı 

maddelerini deilttlren 2850 
1ayılı kanunun ikinci mad
deıtne ek kanun ll1tha11,, 
halinde hazırlanmıı Ye ruz
nameye alınmııtar . 

Teklif edilen madde ıu

dur: 111 G6çebelerden hüku · 
metçe yerleıUrtlmıı ve yer· 
leıttrllecek veya hükılmetln 

aöıterdlil yerde yurt tutmuı 
yeyahud tutacak olanlar, 
yerleıme yerine vardıkları 
tarihte yaııt ları eratı thtfya· 
ta alınmıı lıe ihtiyata geçl
riltr. ihtiyata alınmıyacak 
olan ve Hkerltk çajında bu 
lunanların mu•azzaf hizmet· 
lerl mezkdr tarihten itibaren 
iki yıl geclldlrlllr ve bu hlz· 
metleri en yakın piyade kı · 

talarında yaptırılmak üure 
altı aya indirilir . Yerletme 
tarihinde yoklama kaçajı, 

bakaya, saklı, firari ve lzin
ıtz vaziyetinde olanlar ceza· 
landmlmazlar. ,, 

i~i mahalle gençleri ırı
smda ııç 

Martlı mahalleıl aençle· 
rlnden müteıekkll bir futbol 
takımı, Anafartalar mahalle· 
ıl takımı ile bir maç yap· 
m•ı, Martla 2 5 ile ıallp ıel
mltllr . 

, 
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Dtvlel Sergisinde H - 4 azalarından iki genç kı :.: 
konserve yapıyor. 

O • 't ' • 1 'kt' takviye eden ve tahıisah 
OIV&rsı emo Ziri ' 1 188· 1 arttıran Capper Catcham 

dl il 1ilevl bilgilerini k~nunu (1928) ve Bankherd 
Foneı kanunu (1935) de an-• . 

yıymı 181: maya değer. Bu kanunlara 
ıare 48 devletten birlıl olan 

Bu yayım iti Amerika Nevyork devleti 1935-1936 
halk terblyeılnln en karak-

terlıttk noktaaıdır. Meydana 
ıettrdlil eıer hayret vere · 

celc derecededir . 1862 de 
çıkan Morrtl Act kanunu 

ile federal devlet her dev
lete arazi ve gelir verdi . 

Bundan birçok devlet ünl -
verettelerl ve tecrübe tstaa · 
Jonları doldu. 1914 de çı· 

kan Smlth Lever Act kanu 
nu ile ziraat vekaleti ve 
devletten yardım ıören Onl
verelteler ara11nda bir teırlk 
IDeeaı vücude geldi Bu kanu· 
na müıterek z:lraatı yayma 
kanunu da denir . Bu teırlk 
nıeealnln esaeında ıoıyal teı 

rlk mesai ve karıılı\dı yar· 
dım vardır. Yayım tılntn 
111erkezı büroıu V uhlngton. 
eladır . hım ve pratik balet 
nln btrleımeıt yayım faalı. 

Yetlntn ruhudur. Gaye, zira· 
at veklletinln ve ziraat fa · 
kGltelerlnln bulduğu maltı 
matı yaymak ve tatbikini 
teının etmek; ziraatı lnktıaf 
ettirmek, onu teıkllitl andır · 
lllak ve kudretli liderler 
Jetlttlrınektlr . Bu kanunu 

- Bay , bir dak tka için 
kendtlerlnl mazur görmenlzt 
rica ediyor. Harmanlara atttt, 
biraz sonra ıelecektır . Lfttfen 
Paviyona buyurunuz, dedi . 

- Kahya, nezaketen ite 
raberlmde ıelmek lıllyordu: 
Bana yol 16ıteren küçilk 
hiıınetçintn arkaeından yO 
rQdfim. Bahçe hakkında bir 
tey •IJlemtyeceflm: Pati• 
•lanın ( ,., ) en ıü:ıel bir bah 
Çeılnl ıözönGne getir ve 
bunu oraya, Yunanlıtanın 
öbGr ucuna naklet . Pavlyon 
lGlu btrıey def ildi , fakat 
tıktı: Afaç ıövdelerloden 
ve •azlardan yapalmııtı . Et 
rafını •aran iki, üç hanıme · 
ltnın tatlı kolcuları duyulu . 
Yordu. Ortada tek ayaklı 
hır a~ a•ç masa ve birkaç 
zuıf kanape vardı 

Birkaç dakika ı•ıırıp kal· 
dun, rüya ı~hmedlftme ken· 
dırnı inandırmak için eözle 

( • ) Gli ztl ağaçlarla ıtiı 
lıi bir Allna mahalleıl. 

ıeneıl için yayım ıılerlnde 

kullamlmak fbere bir buçuk 
milyon dolardan fazla tahıl
eat almıthr. 

Yayım iti County (Styul 
bölıe) eıuına g6redlr. Ame· 
rlka Birletlk hükümetlerlnde 
3000 den fazla b6lıe ve 
her yerinde de vasati olarak 
2000 çiftlik vardır . 

Yayım iti tlkönce 1903 
de Doktor Seaman A Knapp 
tarafından mecllıln verdi il 
para ile bir nevi pamuk hat · 
talıfanın 6nlne geçmek için 
cenupta kullamldı Direktif 
lere aöre hareket eden ve 
tavsiyelere ıöre tarlalarmda 
pamuk yetlttlren ve halla 
lıiı kontrol eden çiftçilere 
" teırtk meıalcller,. denildi. 
Burad•n alınan kuvvetli fn 
ttbalar ya1ım ve teırtk me · 
sal ftkrtnln kuvvetlenmesine 
ve halka lnemiyen ve halkı 
alakadar etmtyen model 
çiftliklerin azalmasma ıebep 
oldu. ilk yardım istihsal iç· 
indi, fakat t imdi Oç büylk 
ıube altında ıöze çarpıyor: 

1 - Ziraat 

rlml ofuıturuyordum . Bir · 
denblre, ıaıkınhfım büıbü 
tün arttı, çünkü, sık yeıil 
hkler iç inden güzel bir tür 
kü söyleonmeie batlanmıth: 

Eı, ey sabah rOzglrı 
Ve ıel beni serinlet. 

Sen de, ey ıünet dallar 
dan ıakın çıkma: 

ÇOnkil , tenimi karartır 

lln ·· 

hktn , heyecandan htç bir 
ıey an layamadım Bu me 
lodlnln De olduiuııu ve ki· 
mtn tarafından ıöylendliinl 
ö§renmeie 9alıımedım . Ka· 
famda yalnız bir dütilnce 
dönüyordu: Kendi kendime 
burada herıey ılhlrlı, dedim. 
Elimi anlama ıötOrdüm •e 
aklımın çakmamatı için bü 
tün kuvvetimle aaktım . Ça· 
kıllı yolda ayak ıeıleri du · 
yuldu, ııtmaya yakalanmıt 
gibi Qrperdlm .. iki, üç adım 
yanımda iki aiacın tık dal· 
ları aralandı ve buradan . 

- Gecelik takkeılle Ba1 

TORKDILI SATPAc I 

" Çocuk Haftası Proğ- Afyon Mubayaası işi 
r a m ı Hazırlandı.. N a s il O 1 a c a k ? . 

(Baıtarafı birlnct sayfada) 
pılacaktır. Üyeleri içlerinden 
yedi ktıtllk idare heyetini 
ıeçecektlr. Konıre bitince 
Qyeler gezdirilecektir. 

4 - 23 Nisan Cumarteıl 
gününden itibaren resmi ve 
huıulİ binalarla, bütün dük. 
kin, majaza ve evler bay· 
raklarla süslenecek gece de 
elektrikle tenvir edilecektir. 

5 - Haftanın devamı müd· 
delince mağaza vitrin lerinde 
çocuklara alt eua tcıhtr 
edilecek ve muhtelif yerler· 
de çocuja öğütler ve af ıt'er 
konacaklar. 

6 - 25 Ntaan 938 Pazar· 
teıl ve 26 Sah gOnlerl ta 

bahhn aktama kadar Kurum 
tarafından çocuklara Şehir 
Sinemasında filim ıöıtertle . 
cektlr. 

7 - Çocuklara hediye 
edilmek üzere Belediye ve 
Halkevlndeo tüccar ve e•· 
naftan btaküvlt. teker , def 
ter , kalem, kitap, mecmua 
gtbt münatlp hediyelerin te· 
berruunu dileriz . 

8 - 23 Nisan Kurum ta 
rafından dafılacak yardım 
zarflarını bütün yurddaıların 
ıeve seve kabul edip içine 
glnlünden koptuiu ve elin 
den geldiği kadar yardımda 
bulunmalarını rica ederiz. 

9 - llkokul talebeleri 
araaıoda güzel aeı, yazıla ifa 
de ve iyi reılm müeabaka11 

2 Aile 
l Genç çiftçiler. 

Buıün hemen hemen her 

yapılacak her üçünde de mu · 
vaffak olanlara münasip he
diyeler verilecektir . 

JO - Haftanın devamı 
müddetince Halkevl hoper · 
lörü ile çocuklara önem ve 
rllmeai hakkında muhtelif 
hatipler taraf mdan konfe · 
renılar verilecektir. 

11 - 23 Nııan cumar 
tesi ıünü akıamı saat 20 de 
Halkevl salonunda çocuk 
balosu verilecektir. Güzel 
ıea müsabakasına tıttrak ed · 
ecek talebelerin müeabaka· 
ları da baloda yapılacaktır . 

Baloya milli kıyafetle lftl . 
rak edenler arasında yapıla · 
cak zeybek 01unu müaaba· 
kaaında, dansta ve aüzel ıeı 
miiıabaka11nda kazananlara 
münaelp hediyeler verilecek . 
Ur. 

13 - 24 Ntean pazar gü 

nü eaat 14 de Halkevl ıa 
tonunda evvelce kayıtları 

yapılmıı olan çocuklar ara · 
unda ıürbüz Türk 9ocuiu 
seçilecek, güzel yazı ve re · 
ıim müsabakalarına lttlrak 
edipte kazananlardan dere 
ce alanlara milnaılp bedi 
yeler verilecektir. 

14 - 25 Nisan pazarteıl, 

26 nlıan salı, 27 nisan çar · 
ıamba ıünlerl ıaat 20,30 da 
Halkevl temıll kolu tarafın 
dan Halkevi salonunda Ku
rum adına müsamereler ve · 
rtlecekllr . 

çiftlik tdareel ıtbt çlftçllerl 
ali.kadar eden meaeleler (ize 

rinde ameli yardımlarda 

bulunur. Bu ıılerl yaparken 
ıöllerme ve tetrlk metal 
eaaıtır R~hbcr hem liderdir. 
hem de çlftçllu ara11ndan 
liderleri yetlıllrlr. 

Ev Nhberl de aynı pren · 

(Bat tarafı birinci ıa1fada) 

tarlalarından yüksek morfin 
ve miktaren fazla afyon el-

de etmek için yapılan tec

rübeler, muvaffakiyet ıaba
ıına aeçmlt bulunmaktadır. 

Bu ameli ça lıtmalardan baı
ka, a fyon ekicilerine, en bol 

ve iyi kalite li mahsulleri 
banal ıektllerde elde edebi 

leceklerlnl göıteren broıür 

ler vertlmtıtlr . Yoz binlerce 

batılan bu 6iütler ziraat 
bankası ıubelerl va11taıtyle 

afyon 1ahalannda daiıtılmıı 
ve cidden büyük bir al&ka 
ıörmüt ve o nlıbette fayda 
temin etmtıtlr. 

idare, iki ıenedenberl yap 
makta olduğu bu dofrudan 
doiruya telkin vaııtaıından 

bu ıene daha ıenlt alçüde 
faydalanmak kararındadır. 
idarenin mütehattııları, bro 

türlerde anlattığımız ekim 
ve lıtıhıal uıullerlnl fillen 
tarla ilzerlnde göstermekte · 
dırler . 

Yazıhane 
Nakli 

Avukat Kaıım Sami 
Paylı; Anafartalar cadde · 
sindeki yazıhanesini, bina· 
oın lıtlmlik edilmesi do 
lay111le Belediye karıııın · 
da Hava Kurumu binası

nın altındaki yaaıhaneye 

naklettlj ln l aayın a llka
darlara ıayaı tle bildirir. 

İnsan duygularının t n 
tatlı ve ın yücesi şefkat. 

lir. Çocuk şefkatin yer 
yüzıirıdt 6rneğidir. 

936 Seneaindenberi doi · 
ruden doğruya emek sahibi 
olan müllahıllden mubayaa 
yapmayı , daha fa ydah ve 
ekici lehinde bir hareket 
olarak kabul eden idare, 
yeni mahıulü de doğrudan 

doğruya ekicinin elinden a l· 
mak için ziraat bankaalyle 
bir kombinezon yapmak üz· 
eredlr. Bu seneki ılıtemin 

esası ıudur: Geçen tene ol · 
duiu gibi, en aıağı bir ki
loya kadar afyon alınacaktır. 

Bu senenin en büyük huıu 
ıtyett, satan alma müddetinin 
afuıtoı sonuna kadar uzat· 
ılmıı olmaaıdır . Mabıulnn 
idrak edıldlil andan itibaren 
afustoı nihayetine kadar ol
an uzun zaman içinde, müı · 

tahıtl , dilediği anda mahoı 
götürüp satabilecektir. Bu 
aenlt zaman, ldareıln, bu 
sene ekici lehine aldıiı ted 
birlerden biridir. 

Bir ktl~dan eksik olma · 
mak üzere, her mGıtahıll, 

bu müddet içinde ziraat 
banka11 ıubelerlne mGracaat 
ettlil anda malını aatabtle· 
cektlr. Bu iti temin için bü· 
tün mubayaa mıntakalarına 
ayrı ayrı birer ekıper, tim. 
diden tayin edilmlı buluD· 
maktadar. 

Afyonunu teeltm eden çift· 
çl yüzde aekıen nlıbetln• 
yakın bir avans alacak ve 
af yonların morfin derecesini 
teıblt için yapılacal& mua· 
yene Ye tahlil netlceılnde, 

tahakkuk edecek olaa ba
kiye alacalı kendlılae &de· 
necekttr Gene bu Hne, 
köylü lehine olarak, forma
litelerin icap ettlrdlil bir ta
kım kOlfetler haflfleUlmlı · 
tir. 

balıede 1 - ziraat bürosu, 
2 - aile bürosu, 3 - gen9 
çiftçiler bürosu vardır. Bu 
büroların batları yine ha l kın 

içindeki liderler vaaataslle 
it ıörürler ve birer kırtaal · 
yecl olmaktan r:lyade pra 
tik itler yapan rehberdirler 

ılplerle hareket eder. Ev 
kadınlarını ve kızlarını ye· r•••e•••!,•••e••········-. -------------
tlttlrlr . Elbise yapmak ve ! TURKDILI ! 
eeçmek, yemelc pltlrmek, i Paaarteılnden baıka her : 
temizlik, çocuk bakımı , dl - • gQn çıkar . Styaıal gazete •• : 

Ztraat rehberi bölıenln 

zirai kalkınmulle ali.kadar 

dır . Topraj& tahlil eder, tav
ılyeler yapar, hububat , ıeb · 

ze ve meyva yetlttlrilmeıl 
ve 1tllhı , hububat tohumla-

rının ıeçilmeel, gübrelerin 
kullanılma11 1 hayvanatın Is · 
lihı, yellttlrllmHf, hastalık 
ları. mahıuiün pazara ıevkl , 

klı, nakıf, konıervecdtk ! Yıllıfı: 800 Kuruı : 
llh.. gibi faaliyetler Gzerlo• : Altı Aylıjı:400 • ! 
de timi ve pratik malQmat ! Saym: 3 • : 
verir. ~ehber burada da ha-: Günü ıeçmlı sayılar 25 : 
kiki bir llderdlr. Faaliye· i kuruıtur. ! 
tini, gösterme •e teırtk me· : ADRES: : 
tal eH11na tıtlnat ettirir : BALIKESIR TÜRKDILI i 

- SONU VAR - .. .. 
······ ~ ·········•·•·· 

Türkdilinin Romanı 
tutulmuıtu ) Stze ilk telkin 
ettiğim duygu korku oldu~u 
için mütee11trlm e , ni affe· 
diniz . - t\ l\llARİLİS -

Çeviren: Zeki Tunaboylu 

AnattH ıöründü! .. 
- - OH Uslanmak btlmez 

bir adamsın!. En ıOzel yeri 
berbat ettin!. . Baıında yeıll 
tftç bulunan bir ıenç kız 

16ründü . Kumral ve kıvırcık 
uçlarına beı, altı kırmızı, 

beya& aül takmııtı, bu 161· 
tertıılz aadellkte bllıen ne 
aüzellik vardı . Yüzünün her 
iki yanında , kQpe yerine 
birer çift iri , kıpkırmızı ki· 
raz ıarkıyordu . .. Gözl~rlmi 
kapadım .. Pavlyon, bahçe, 
yer ve eök herıey dönüyor 
du Gözlerimi açtaiım uman 
hayal bOıbfttün meydana 
çıkmııtı. Bir elıle ıöfıünde 
büyük bir çiçek demeli tu 
tuyordu, öbür elinde de ki · 

6 -
raz dolu bir ıepet vardı. 

Beyaz elblıeal çok ıadc idi, 
vücuduna bir köpOk aibl 
ahlmııh Ben hanımelinin 

arkasına eaklanmıt. ken· 

dlılnl ıeyredlyordum, o beni 
ıörmiyordu . Pavlyona dol· 
ru ıelmeie baılayınca ben 

bnsbütQn bittim. Birdenbire 
bir yabancı görünce battan 
aıafı ürperdi, tuttuğu blUQn 
çl(lekler dökaldo, yerler çl · 
çek içinde kaldı . Bununla· 
beraber. beni tanıyınca kı · 
zardı, baımı eallıyarak glll · 
lerl ve ıüzel küpeleri dQ 
tOrdü . Goçlükle kendime 
geleblldtm; kal~ ıp kendlılnl 

ıellmladım. 

- Ba,an, dedim . ( Dıllm ı 

Bana sevinçle ve ıtilerek 
e lin i uzath: 

Benim vaziyetim sizin 
kinden çok daha fenadır, 
dedi Bu, ıabah ıüs lerl lçfn 
de tize klmblllr ne kadar 
aGlüoç ıöründüm . Kırlar ht · 
zl çocuklaıtırıyor . Babam da 
yaıına rağmen bazan benim• 
le l eraber çocukl aıır . 

Bu ton ı6zler bana •azl· 
yeti anlatmıı oldu 

Kendi kendime: 
- Bu Möıy6 Anutaaın 

luzıdır, fakat ne d Q JI e ı ze .. 
Dedim. 

... 
•• 

Stefan ıöz6ne devam et . 
tl: 

- Vakit kazanmak için 
ben de yere eğllmtıttm, da 
külen çiçekleri toplamakta 
kendfıfne yardım ediyordum, 
Maıy& AnaatH beni bu •a-

Kıyıp mühOr 
(Nurlye Uyıal) adlı tat· 

blklt mühOriimG kaybettim. 
Y enlılnl alacaiımdan eıkl· 

ılnln h6km6 olmadılı ilin 
olunur. 

Balıkeılr Karaoflan ma -
halleıl Memlı ıokalı No. 15 

de Nurlye U11al 

zlyette buldu. Bekletttlln
den dolayı af diledi ve ıon · 

ra da da velini kabul edip 
ıeldlilm lolo teıekklr etti. 
Bittabi, iten de çtfthle re· 
lerek bana yapmıt oldufu 
ziyaretten pek memnun kal · 
dalımdan, böyle tenha yer 
lerde bu taoıımanın benoe 
pek kıymetli oldutundan 
bahıetUm. 

Btr makasla lOzumıus 

yaprakları temizli yen Ama · 
rlltı birdenbire döndü •e 
bana b6yük, berrak a6ılerll• 
bakarak : 

- Sız kırları sever misi· 
nlz? Diye sordu. 

- Tarlaların yalnıs ve 
monoton hayata beni pek 

11kıyor . 

· - Sizi asla kuthyamıya
caiım; sanırım ki bu tisin 
hatanız deitldtr. Kırlarda 

yaıamak, 6lrenllmeıl icap 
eden bir eanattır ... Kırlarda 
eakh birçok s ırlar vardır .. . 

SÜRÜYOR -



SAYFA: 4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birlikleri için ( 10000 J kilo taze bakla ile 
[ 3000] kilo taze ıoğan açık ·ekılltmeye konulmuıtur . lha 
leıl 7·5 938 cumartesi günü eaat IO da kor satın alma 
komisyonu binasında yapılacaktır. Şartname hergün komlı. 
1onda r6rülebdır. TaUplerfn 57 liralık muvakkat teminat 
larlyle birlikte muayyen gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
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· Balıkesir Tapu Sicil 

Vıllyetl: Mevkii: 
Balıkesir Köseler 

bafları 

Muhafızlığ ndan: 
Cinsi: Hududu: 
Tarla Doğu HiHrlçl mahallesin· 

den Bıyıkoğlu Ahmet kız. 

ları Feride ve Kamile tarla· 
11, Batı Kantarcı Raılt kızı 

Dudu veresesi tarlası, poy 
razı Martlı mahallesinden 

Nennlcl kızı Zehra ve kıı · 
men Hattatoile tarlası, kıb. 

lesi emlaki mll lıye tarla11. 
Evsafı ıalreal 1ukarda yazılı tarlanın ıenehfzden ıahtbi 

Eıklkuyumcular mahalleatnden Sandıkçı oğlu Nuri karm 
A11enlD iken J 16 yılında ölüm ile kızları Adtle ve Nazife
yi terk edip bunlardan baıka kanuni varlıl olmadığından 
lntlkalen ve ılraeo Nazlfe kendi namına tescil ettirmek 
lıtedlflnden bu yerin mülldyeU bakkmda bir hak tddfaaın· 
da bulunanlar varsa J .5 938 tarihinde mahalline memur 
göoderlleceftnden tlan ıilnünden eYYel Tapu Stcll Muhafız 
hjına veyahut gününde mahalline ıelecek memura mü 
racaatları tlln olunur 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

VdlyeU: MevkU: Cinai: Hududu: 
Balakeılr SöiGtlQ9eıme Tarla iken 

ılmdi bağ 

Doğusu lımatl karısı 
Hayriye ve Abdürre· 
zak ve Mehmet Ça· 
vuı. batı11 Çayırhl· 
ıarlı Zeynel oğlu A b· 
dullah ve Kaıap Kö· 
se Mehmet ve Ba · 
rutçu Süleyman ve 

Ocaksız Talat, poyra
zı bakkal Hayati ve
reselerl, kıblesi Çay· 
ırhlearlı Bacak llas 
an. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evvellce tar· 
la timdi halı Mecidiye mahalleılnden Kadir oilu Kara Meh
met ve Jandarma Ademden 329 330 ıeneılnde harken ııa · 
hu almak ıuretlle İıD' all karm ve Halil lbrahim kızı Hay. 
rf yenin ıenehlz mali oldutundan bahlıle namına teıçtl 

edllmeıl iatentldtıtnden tahkikat yapmak için 1 5 938 pa
zar günil maballıone memur gönderilecektir. Bu yer hak · 
kında bundan baılıı:a bir hak iddlaaıoda bulunanlar varıa 
bu ıünler içinde yazı ile Tapu Stctl Muhafrılığına veya· 
but mahalline ıelecek memura mOracaatları lüzumu tlAo 
olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köyü: Clnıl: Hududu: 
Karaman Köy civarı Hane Dofuıu Kadir oğlu Em . 

köyil rullah evi, batı ıahibl ıe
net haneıl, poyrazı Ese oğ . 

lu lımall evi, önü yol. 

" " " 

" " Aiıl 

Doğuıu ıahibt ıenet evi, ba 
t111 sahibi ıenet koyun aiı· 
h, poyrazı Eıe oilu Hüıe· 
yln araa111 önü yol 
Doiuıu ıahlbi ıeoet evJ, 
batı11 yol, poyrazı Hacı 

Mehmet oflu Süleyman 
afılı, önü yol. 

Hudut ve bulunduiu yer 1ukarıda yazılı gayrlmen . 
kuller Karaman k6yQ ahallılnden Çakmak oğlu Hüseylnln 
iken 320 de ölümtle veraseti eYlatları Mehmet ve Ahmet 
•e Eımaya mGnbaara olup bunlardan baıka varlı ve hiı 
ıedarı olmadıfıadan bu vereıeden Ahmet ve Eıma bu 
ıayrlmenkullerdekl hl11elerlnl o tarihte kardeılerl Meh. 
mede beter madeni altın lira mukabilinde aatmıı oldukla· 
randan bu ıayrlmenku1lere mumaileyh Mehmet ıenet al· 
mak tıtedlilnden tahkikat yapmak tçln J mayıs 938 pa · 
zar ıtlnO mahalline memur ıönderlleceğlnden bu yerler 
hakkında bir hak lddıa11nda bulunanlar var ile bu ıünler 
içinde yu~ı ile Tap~ Sicil Muhafızfıfına veyahut mahalline 
ıelecek •emura mGracaatları lüzumu ilin olunur. 

- --- --- -

tOltKDILI 

Gönen icra Memurluğundan : 
İdare ve fıtetme icabı Ha· meyancıl ile mahdut yazlık 

cı Ali bey çiftliğinin 350 it · otlakiyest altı aylak müddet· 
ra kıymet muhammenelt ve le açık arttırmaya konmuı 
hududu Sazlıdere hududu tur. Arttırma icra dairesin 
•• Sazlıdere a ğa lı ve Sıvat· de 2 . Mayaa . 938 tarihine 
kuyu mevkii, incir ocakları 
kara ağaç , koru arkaaındakl 
kör yol ve askeri t ıaretf, Bı 
ga yolu ve Sazlıdere hudu 
du ve imam oğlu tarla11 ve 
kütük kara ağaç ki Küçük 
Dantepe, ba tısı Çavuıköy 

hududu, t imalen del'liz ve ce· 
nuben Paıaçiftlik hududu 
ve Batak çeıme ve Sülüklü 
çeıme enecl , kuyu ba ıı . Bı 
ğa yolu, Sarıköy kör yol ve 

raathyan pazartesi günü ıa 

at 14 • J 5 e kadar yapıla· 

cağından alıcıların o gün 

muhammen kıymetin yüzde 
7 ,5 nlsbetınde d~po akçe le· 

rlle birlikte haztr bulunma · 
ları ve ııatııın peflD olduğu 
ve dellallye reıml ile ihale 
pul ve mukavele pul ve harcı 
alıcıya alt olduğu ilan olu. 
nur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahallesi: Mevkii: Cinıl: Hududu: 
Kasaplar Köseler Bağ Dofu Abdülgafur hoca 

tarl&11, bahıı Hacıbeklr, 

poyrazı Bezcllerln iken 
halen Keıklnoflu Zlh· 
tü bağı, kıblesi yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evvelce tarla 
ıımdl bai Kasaplar maballealndeo Şerif oğlu lımatlden fn · 
Ukalen ve takılmen maliki lsmall kızı Havvanın malt 
iken Balıkeılr mlilga kattbladilin verdi ği ağustos 928 
tarih ve 539 1-336 vekaletname ile Kasaplar mahallesin. 
den Hasan ojlu Alı Şufırlyl Havva namına teıçllden ıon· 

ra ahara eatmak Jeted lğlnden tahkikat yapmak için 1 5 938 
pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hak · 
kmda bır hak iddiasında bulunanlar varsa bu günler için 
de yazı ile Tapu Stctl Muhafızlığıoa veyahut mahalline 
gelecek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Ziraat Bankası 
Müdürlüğünden: 

Bankamıza [340) numaralı senetle borçlu İvrindi nahi · 
yeılnd~o Osman oğlu Topuzlarla Alinin altı parçadan ib 
aret tarlalarının IS 4 938 tarihinde aahlacağı ilin ed ilmiş 

tt. Bu mflddet zarfında talip zuhur etmemesinden milza 
yede :J.6 4 938 ta rihine kadar on gOn müddetle temdit ed· 
limit oldufundan talipler in bu müddet zarfında pey akça· 
lartle birlikte Bankamıza baıvurmaları ve ihale günü olan 
26·4 938 ıalı gOnü saat oobette vilayet idare heyetinde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeni11den: 

21 NiSAN 11138 

,~~~~ ~~~~ 

~ MÜHiMDiR! 
1 İSTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 

EV YAPTIRMAK İSTlYENLERE: ~ 
~ Böyle, gü-
l/. zel bir ev 
~ de rahat 

~ ömür ge· 
it. çlrmek Is
~ ter misiniz~ 

it. Beklediği-

~················································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
i özuer Biçki, Di~is, Çiçek Yurdu i 
• • i Talebe Kaydına Başlamışt1r. ! 
• • • • : Arzu edenlerin Yeni Hükumet arkumda Çantay ıo · : 

1 - Açık eksiltmeye konulup müddeti temdit edil diğ i 

halde vaz edilen peyleri hadd ı layık eörülmemlı olan ve 
keıtf bedeli 9761 lira 16 kuruı olen Ayvalak · lzmir yol 
unun Altunova köprüsü ar&11oda teıvlyel turablye ve kal 
dmm tnıaah l 2·May11 9J8 tarihine tesadüf eden perıem · 
be günü saat 14 de kadar bir ay zarfmda verilm~k üzere 
pazarlıja bırakılmııtır . 

: kak (25) numaralı Yurd Dırektörlüğüne müracaatları . i 
! Fazla izahat fstiyenlerln de Direktörlüğe baıvur · : 

ı 

1
• maları rica olunur. : 
• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·.!..~····~····z.:~···•-...•!.!!,••·~········••_!!t..!.!,••····~ 

2 - Bu iıe alt evrak ıunlardır: 
Profil, arzani maktalar, takip ve tahrik turablye cet

velleri, mesaha, ketif, vahidi fi yet, cetveli, eksiltme tart• 
nameıl, mukavale örneat, bayındırlık itleri genel ıartoame
ıl fıtekltler bu evrakı Vilayet Naf 1 Müdilrlüiünde veya 
Daimi lncümen kaleminke görebilirler. 

;j - Pazarlığa lttlrak için 1938 yılı ticaret veılka11 

ve yine 1938 yılı için Nafia V ekaletlnden alınmıt veılka 

veya Vilayet Nafia Müdürlüiünden alınacak müteahhitlik 
veslkaamm ibrazı meıruttur. 

4 - Muvakkat teminat bu bapta tebliğatı umumiye 
ahkamın tevfikan pazarhiı müteakip yatmlacaktır. 

5 - ihale hükumet konağında teıekkül edecek Daimi 
Encümende yapılacaktır. 

isteklilerin bu müddet zarfında her bin için Daimi 
Encümen kalemine müracaat etmeleri ilin olunur. 
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1 

Devlet Demiryolları Üçüncü iş- 1 

letme Artırma Ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Muhammen bedeli aıaiıda yazılı Akhlıar lıtaıyon bü 
fesi [ l 6·938 den 31 5 94 J kadar] üç ıeoe müddetle 4 5 · 938 
tarihine müaadif çarıamba günü ıaat 15 de açık artırma 

uıulile Balakeılrde 3 üocü tıletme binasında kiraya veri 
lecekUr. 

lıtekltlertn 56, 25 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin etllll veılkalarla 2490 numaralı kanunun 

·ddialı, Heyecanlı üyük 
Pehlivan Güreşleri: 

23 Nlıan l 938 cumartesi günü uat 14 te General Alt 
Hikmet ı tadmda Türkiye Baıpehltvam Teklrdeğh Hüseyin 
ile ona meydan okuyan eski Türkiye Haıpeh !ivam Ban
dırmalı Kara Alt ve dsha birçok bat pchlt nnların ltllra · 
kile iddialı ve heyecanlı güreıler yapılacaktır. 

İ KRAMlYELER 
Ltra 

J Baıa 90 
2 Baıaltma 40 
3 Büylik ortaya 20 
4 Küçük ortaya 10 
5 Deateye 5 

4 üncü maddesi mucibince lıe girmeğe kanuni mani bulun. 
madıfana dair beyanname ile aynı gün ve saate kadar ko· 
misyon relıllğlne müracaatları llzımdır . 

Bu fıe alt ıartnnme üçüncü ltletme müdürlüğünde ve 
Akhisar istasyonunda par1111z daiıtılmaktadır. 

Senelik 
Cinai Muhammen be 

Akhlıar Is· deli 
taayon büf eıl 250 lira 

Üç senelik 
Muhammen 

bedeli 
750 llra 

Muvakkat 
Teminat akçeıl 

Lira Kr. 

56 25 
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~~-----------------------------5 ahi b I ve Bnımuhorrırl: Bahkeıir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbauı Balıkeıtr 
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