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Atatürkün hitırasına 
hürmet istiyoruz! .. 

TiRAN 
Arnavutluğun istikl~lin.~ doku

nulamıyacağını soyluyor. 
---------------------··········--------------------- ····-··- ı anın bita

italyanın, bu meselede Yugos ~v{çin 20 bin Geııeral Kazını Karabekir, hadise
nin uyandırdığı derin teessür 

ve akisler hakkında: 
raf kalması ve onu korkut~rd'rilmektedir. 
askeriBrendizidetopladığı 1 

b 
1 ıa m(haada•dıı.mı· 

Beyanatının yanlış anlaşıldığını,Ebedl Şefe 
karşı hiirmet, sevgi ve bağlılık hislerile 

meşbu bulunduğunu söyledi. 

Ankara, 5 (A.A.) - Ar
na•utluk ajanıı,ltalyanın Ar
oa•utlufu himaye ldareıl al· 
tına alacalı hakkındaki ha 
berlerln aeıl11z olduiunu 

•e Araa•utlutun, lıttkllllne 
Ye tamamlyeUae dokunul 

una aı 
çıkan haberler lıerlntl• re• yecellnl bıldtrmektedlrler 
mi mebafıller biç bir ıeJ ltalya, Arna•utlul• ''';~ 
16ylememektedfrler. ettlll takdirde 16 Nı .. n 9 

yalnız Baride çıkan bir tarihli laılllı-ltalyaa •in•· 
gazete; Ara•••tluk. meeele· ıebataaı ıbtll edecek mabt1et· 

kte •e Ro ılae temH etmı tedır. A•kara, 5 - Tan ıaze 
teılade Ge•eral IClsım Ka. 
rabeklrln çıkaa mlillkatı 
memleket efklrı umumlre-

• ılade ve b1lha11a o.ı.er1lte 
ı•nçhll ara11nda herec•• •e 
a1Abtret uyandırmııtı . Bu 
hldlM din 6fledea ıonra tep· 
lanan Parti Gurabunda me•
zuu balaıolm111tur. Bu mtl
••Hbetle bir çok laattpler 
ılı alarak tee11Grlerlnl ifa
de etmlılerdlr. Hatiplerden 
ıonra Karabelslr llz almıı, 
bu tıte bir ıultefehbtlm ol
tlufunu ılylemlf, Atattlrke 
karıı ıa ml•I hlrmet •• mer
b•tlJetl ol.tutunu, bltıraıına 
lcarıı ltua• dalma muhafaza 
•tleceflnl lf ade etmek ıure
u,ıe C•••• Yer•lıttr E. ıon 
Haıvelrllla lzabatlndaa ıon· 
ra bltllee Mecllı G•r•bunda 
•llaayet ltul•uıtur. 

lıtanbul, S - Emekli Ge· 
•eral Klıım Karabeklrl• 

«Tan» ıaaeteılndekt lleya
•atıatla• •lte•ellıcf um•ml 

tee11Gr •• ll•J•••• ıldtletle 
lalkl• ıtlrmekte •• Ont••r· 
•ite talelteıl, bu beyanatı 
laararetll ı6zlerle teaklt et · 
llaektedlr. 

Hukuk falrGltHI ıon 11nıf 
t•lebeılnden MHerret S6· 

lıtıu, Jasdılı bir makalede 
tlJle de•ektedlr: 

«AtatOrk, harabe tlaerl•de 
JIHuelea bir tuaç kel idi ki, 

••fer baJrafı aacak or•J• 
dtklle .. tltrdı . Emeklı General 

ltlıı• KaralMlrır, flkrlntlea 
hiç bır zaman d6aaİecllflal 
lddta odtJer. Buaan menıup 
oldutu Parti, oaun fılsrtnın 
aJaı ite, dünkl aJnlııı•ın 
..... bı aedlr? Ayr1 tıe, ita 

llD ona latlıabıaı• Hiaebl 
Dedir?• 

Diler bir çek ıençler ele, 
'•Jhne ballılıldannı ye Ata. 

tlrke elan deri• ••1ıılar1nı 
llıterea hararetli lattaltelerde 

butuamaktatlır. 
Gı11raı Kazım Karıbıklrln 
hAdlSI hakkındı bıy111t1: 
«Haber» ıazeteıl, ıeaçll· 

lha hıfıall karı111nda telefon· 

1- Emekli Geaeral Klı:ım 
ltarabeldrln, ftkrlal ıormuı 
t,,, Ankarada baluaaD Ge· 
llaer-ı, ıazeteala ıualıa• ıu 
~••bı •erdi: 

- Gençlllln teaalılratını 
\Jhııta ı6rtl6m . Meıelıatn 
'1 ldr ,.1ıa1 aldıflll• •llnf 

defllım. Pakat, ıuımalı: ta
raftara deilllm. Ben, autak
ta ıadece nok1an olan elbet· 
lerl ı6yledlm. Nutuk; JAll· 
lacak •e hazırlanacak mılJI 
tarih lçla bir mehazdır. O 
tarihte nutuk 161lenml1tlr. 
Bu ıla elde kalan Yeılka
lar da ılylen•ellcllr ki, ek
ılklıkler tama•la•abllıla. 

Matbuatla, 16zlerlmden 
alınarak mltee11lr olmaıını 
dofr• bulmuyerum. Ne umu· 
mlyetle matbuata ltbamım 

•ar, •• de nutku tenkldlm 
Fakat De zaman afzı•ı aç· 

Hm karııma ılJHI bir tesa · 
birle çılnlayor » 

Ankara, 5 - lıtaaitul ••· 
buıu Emekli General Klzım 
Karabelctrln «Tan» ıazete
ıladekl beyaaatındaa dolan 

kabul etmiyoruz. Bız ICe· 

mahıt r~jlmla ıeaçlerly•z •e ma11Da mCbaade etmlyece 
kurtarıcımısın hlhra11aa btlr ftal btldlrm.,ktedlr. 

met edllmeılal tıtlyoruz » Dıter tanftan Londrada 
Tan ıaseteıl bu demarı• iyi llaber alao mebafıllerde, 

nasarı itibara alarak bu ya· ltalyaaıa Arnavutluia karıı 
~ıları neıır etmekten vaz re 

çeeellnl ke•dllerlae •••ti et· 
mittir. Bu ttlras keyfiyeti 

ltltlal ve ıolukkaala btr ha

•• lçerlılnde r•pılmıı •e 

lalç bir laldlte buıule ıel-

memlıtır. 

muhtemel bir hareketi Ak · 
denizde ıtatftnün mubafa. 
ıa11aı derplı eden lnılllz 
ltalyan ••laımHı•ı lhlll ecle
c•ll kaydedllmektedlr. 

Roma, 5 (Radye) - Ar 
na•utlufua ltalya tarafın 
daa l11al edtleceilne dair 

•••••••••••• Baıvekilin 
Türk-Yugoslav teıeklıürleri. 

~akara, 5 (A ! .) - Baı 
af ~Oft an/af• vekil Doktor Refik Sa1clam, 

ma.ı JJin ı·m- yeniden Baınkllete lnttlaap 
au ları dolaylılle yurdun her 

tee11lr •e lae1ecan Parti 
Gurubaaa tla intikal etmlıtlr. zalanclı. tarafıadaa almakta bulun· 

dup tebrik telırah •e mek 
DOa ıaat ea beıte top· 

lanaa C. H. P Gurubunda, 

General Klzım Karabeklre 
ılk ıualı B. lbrabım Talı 

teTclh etmlı •• bunu• Gze · 
rl•e hatipler Ilı alarak, be· 

yecaala beyanatta buluamuı
lar, Atatlrke olan umumi 

H•ılyl canlaadarmıılardar 
Müzakere ıaat 1 g za kadar 
deYam etmlıtlr. 

Emeklı Geaerel IClzı• 
Karabelrlr, klirelye ıelerek 

uzun beyanatta· bulunaıuı 

•• cTan» dairi beyaaahnın 

yanlıı anlaııldılıaı, Atatlrke 
karıı hiç bir bOrmetllzhk 

161termedıtıaı •e b61le bir 

kHdl olmadıfını, Ebedi 

Şefe karı• bllalctı hürmet, 
•e•sl ve bafhlak hlılerlyle 

ID8fb6 ltulundutuau ı6yle . 
•ittir. 

Bu be',anat, e11n aıabl 
l:aa•aJI kıımen teıkta etmlı
tlr. 

lıta•hal, 5 ( A.A. ) -
l0.25 Katlar Oaıver1tte 
tale .. eıl •vYell Tan sazete
ılae ve ıonra da dller sa· 
zetelere ıtderak ıon zaman· 
larda Tan ıaseteılncle neıtr 
edilen bası 1azılar1 bir be· 
yaa•ame ile proteıto etmlı· 
lardlr. Bu ber••n••• ••
cımle fU mahtJettedtr: 

«AtatlrkilD hltara11 kalb. 

lerlmtsde çok eaalı bulua· 
duju bir anda ve 16ılerlml· 

daha kuramamıı si• ,.,. 

Aakara, 5 (A.A.) - Hl· I c -a •er t11p ara ayra ayrı •· P " • 
lulmellmlsle YuıoılaYyanın mek ımlrla11zlılından bak 

•Gıterek afJoa 1At•ılar1 laak · kında ıöıterllea hlılere karıı 
kıaclakl mOaakereler bltmtı teıekklrlerlnln lblllına Ana· 

•e anlaıma buıGn Belırad · dolu ajan1101 tanıt buyur· 

.la l•zalanmııtar. muılardır. 
---==:=-=---=-= 

1

Hariciye Vekilimizin par 
ti gurubundaki izahatı 
1. SB~rD Sırıçağlu dünya sirıııli, lılkın ınııııı 

görüııılıri vı Bul gır Bııvıkili llıı hııof un 
An~ırıyı zirırıli hı~~mdı mılOııı vırdi. 

Ankara, 5 (A.A.) - C . 
H. Partlıl IJ. M. Mecltıl 

Gurabu dtln ( 4.4 939) 61 · 
leden eonra Hat 1 S de Sey 

la•• mebuıu HUml Uranın 
reiıltil•tle toplandı. 

S6z alaa Harl•IF• V ekti•· 
mtz ŞGkrl Saraıofl6, BGylUr 
Millet Mecllılnln teırlt ••ta 
hap f aıılaıı Hna11nda ce -
reyan edea dlnya ıly81etl 

ve Blkreıt• toplana• Bal 
lran Aata•b mllzakerelerly
Je B•'ı•r Baı•elılll Ekıellnı 
K6ae lvanofun Ankara11 zı · 
yaretl hakkında nrdlll lza 

hah •e bazı aza tarafından 
ıorulaa ıualler• ald ceHp 

ma Tiran ara1ınlla mO••· NeUcenl• Yaıeıl••Y•••• 
kereler oldufuau itiraf e:~ yastyetln• balla eldulu ıl· 
!emektedir. Ga1ete J••i mebaftllerd• ıl1leD· 

A navutlulr 
mOzakerelerln ' l mektedlr. 
Kralı Zofoaun taleltl 1 e ltal1aaın Berendlsld• 20 
baıladıfıaı bılcllrmektedfr. bl• aıkerle harekete ıet· 

d ) Ar· lıtlt Londra, 5 (R• yo - ı Yuıoıla•J•D•• •-
1 1 tarafın· mH ı ı 

navut lutun ta J• d 
1 

raftıfını muhafaza etme• n 
dan 111.ı eddeceftne t ~ temin •• onu korkutmak 
olan haberlere. Araa•Utdu itin oldulu ılerl ıOrOll1or. 
aaal11z nnırll• bakmakta ar. balya, Araa•utluk ııtatle 

Arna•utluk maka111ları, Yuıoılav1anı• ltltaraf kal· 
Araa vutlul11• ıetıkJ61fae ••. ma11aı lıtemelstedir 

ı. dokuaŞEüiiMiz MU~~-
TINDEKİ TEESSCB 

K beldrla lllr lıtanltul ı•. 
Emekli General Klzım L arad lr çık•• lıteyaaatı bit .. 

d Şef AtatOr•e • 
zeteılnde Ebe 1 k l uya•dıra111tır. . 
memlekette ıenlı a 

1
' erld b imi• muhitinde de lıtl1lk 

'

eki e ıe r Bu beranıt ay•• 

tee11ürle karıılanmııtır. d dlfl lıtlr mektupta 1611• de · 
ICarllerlmlzllen biri 168 er 

mektedtr: 
1 rd• tırf ticaret zihniye· 

8 zam••• ' ı 
cTan ıezeteelala ' 0 düıtlren yerli yere• 

l • f 1 beJeCaDA 1 
tde memleket ıeaç ' n da bQtü• ok11yueular lıl • 
bey,anat ve ha •adlılerl ~ar111ınt Hele « General Klıım 

haılam•ı ar. ' 
mele 9 e slntrleamel• l I altında yaptılı mOllkall•; 

t » baı • ı 1 
Karabeklrln beyan• 1 

1 na •• ı•nçllfln.o•u• zir• ••· 
«Eıılz Ebedi Şefin laltıra arıl a h6rmeten • ıazeteclllk 

ı tlr•P arı• a .. 1 
dan müte•ellU derin • lanamaıı • ıcap ederdi. DV1 e 

1 ... •• ,... b k ...... 
n•mına - yapı mam lmaıı bu ııde lr •• 

im••• •e yazı ' l kı· Bu ıtz · iken bunun yapı f k t emin olıu• ar · 
ıakla oldutuau anlatıyor. a :e,yan•h •erene oldulundaa 
h sayeler •• IDenfaatler, ade bilir ne de Tana kari ... 

1 kasan lfA 1 1 
fazla H•ll •• ••fi e •• ıaklllpt• mtlıbet ıaJ• ere 

Evet laer mOcadeled ddeler oldulu ııbt, ln1A•· 
f d edilen ma d k •arıl•ak lzere, • • dl lıt• memleketi ulrun • • · 

ların da olalıtlleceil ıOpheelı rt ık BuıOn ebedi uykuıu•· 
d d n Mehme ç ·• 

nını, canını fe • e • d fı aziz yurtta bizler yaııye-
d kurrtar ı 

da uyuyor a, enun k hlanıp ta. Bu yurtta• ı•n •• 
ruz Neden Mehmetçi ı• ÇünkO ;abakkuk etmlı bir ı•-
16hret dt? benim. demiyor. . B •6lkl tle kurtarılan Tlt· 

k l 1 bir ilke var. . . u d 
ye, ,o Hm 1 mburlyette, onu ıtmdl,• kadar t are 
klyede, kurulan Cu d ad miyle llerltJ•D bir millet yar .. 
ede• deierll ellerde, e• ı b ki D bu tlefll •17 .. 
MOcadele ve lnkıliptan tıtenen •• lr e 1 ene•• hattı, etl•I 

Bu ıO•, 1ekvücut olmuı bir bot eJef kartı c Mastde 
1_ L t it cnllll lr ıe e 1 ve can arkaclaıını ••J•e m d r •• •autulan ar 

d .. tlll lralmıı 1erler yar 1 b L 
lııatalar var ır, ur b ıılemektea •ı•• 

d ... Demek; bls lrarıııınııla, en var ır .. . ,,, 

•edtr?.. dtff eıelsmln 1er lıtul••· 
1 et itinde eri • 

Benllfl• cem 1 llr eleceflne ve ltenlllr 1aral 
d TGrlıılyenln 1 1 

dıfı mOd etçe d k ııddetU .la•ra•ılaeafı•a ar 
malı lıt11•nlere kart• z • fObu ıDnla rejimi, modern llura· 
tak iman eclflmeltdtr. ıra.hunu aıt•k ,akından tanıyan Jlk· 
felerle def ti, ~!':~ıa~~~=ı ı•Jret ye f edaklrhlılarlyle 
aelı partln1a yı ti la ıevıveılne erlı•tıttr . Bu 1olda ça · edent1e er " 
•

11
•

11r m d karan bu yurt e•lltlara, hiç bir •• • 1 lart ılDfflD eD ÇI L 
ııan k d ftldırler, berkeıln derecHlne 16re aıymet-

mao nan ar e d h k l 
lr ~ı der •e icap edenleri • tart ~ne lntl a etti· lerlDI ta • r e h 

J B •• lteple maslden kıJm•t, ı•n ve tB ret ara• rebt ır. a d 1 
•- Lu ıGnGa ııtlııatana ayak uy urmalr a rDrlaGl· ma•t•••a " 

aıHI 9 e ululara tlalma •e dalma bGr•et ılıterllmeıl il· 

b • kaide yazıların 
ıkea u 1 

ları Gurup tarafıada• allka 
ile tltnleaerek ta1•lp edllmlı 
ye eelHye nllaayet ••rtlmtı· 

ur. ııımdır .. • 

aetrlDI flrld• b'la7or •• 



.SAYF ı 2 

Ca i F ş ay -
• 
1 bi a 1 • 

eş~ur Boris K rtof a~eÇocu lan ~eğil, ü~ü rari ~e 
~oı uluyor; hal~uki o centitm n bir ndamd'r. 

B~yaz perde tizerinde ha 
to ve vahı• edam rollerini 
oyaarkf'o ılnemft ulonları 

nın karanlıkları lçerlılnde 

oturanları korkudan titreten 
ve herkeete nefret hlılerl 
uyandaran adamlar hakıkat 
te naııl loıanlardır? Bu ıu 
al biç 1Bpbe yok ki ılnema 
ile alikadar olan herkesin 
hiç olmazsa bir def acık ha 
tarından geç!"lttlr Sıoema -
da bu damları ıören ıe 

ylrcl, onlara huıuıl hayatla· 
rında da b6yle ruhları ka
ranlık fena laıanlar telakki 
etmez. Fakat buna raimen 
ıeytrctler de, her haf ta me 
ıell Borlı Karlof •eyabut 
Baaıl Ratbon ııbı dalma 
karanlık ruhlu, fena fnHa 
ro1Gn6 oynıyan aktörleri 
ıeylr ede ede, ıankl bunlar 
ılnemada canlandırdıkları 

fena itlerin ha kıl& 1 fa tileri 
lmlıçealne laaklarıDd nefre
te ltenzl1ea hlılerlo uyan· 
dıiı da Yakhllr. 

Bortı Karlof ıokaktan ae· 
çerken «Kattl ıellyor!.» Di
yerek birbirini dOrterek kor· 
ka korka akt6rü g6ıteren 
ıade çocuklar deflldir ;birçok 

, yaılı baılı adamlarda bu ha· 
re kete tıtlra k eder. 

Mademki bizde bu llırl lı· 

mi, fena loıanlar rolG 01na 
ya.ıak ı6hret almıı olarak 
tanıttık, haklarında fena •e 
.laalt.ıız bir kanaat uyandır
mamak için biraz bayatla 
rındao bahHtmek oldu dl-
melltlr. 

Fraakeıta1n fıllmlnln kor· 
kunç ıabnelerlnl yaratan 
Borlı Karlof çok aalırln bir 
lnıtllzdlr. f evkaJlde terbi· 
yelldtr. Klaueye hiddetlen· 
mez, bafarmaır: dalma tatlı 

Ye yumuıak bir ıeıle konu· 
ıur. 

81lha11a orktdelere bayı

lır. StOdyonun haricinde 
kendt fılımlerlnden bahıo · 

Iuama1101 hlf lıtemez . Bil · 
ha11a btlyük adamların ha . 
yatını 6irenmeğe çok me · 
raklıdır. Borlı aile hayatın· 

da btraz ıeç meıut olmuı, 

fakat ıaadetını tam mioa 
ılyle lcucaklamııhr. 51 Ya
tına ıtrdlil gQo Borfıln bir 
kızı dojmuıtur. Çiçekleri, 
kitaplara ıenn ve boı ıaat. 
lerlol kızınıo yanında ıeçl 

ren bir frankeaıtaynı ol
dukça ıarJp buluuunuz de 
111 mı? 

Baaıl Ratbon da K rlof 
ıtbl loglllzdlr. Sahnede et· 
rafına ölOm •e 16z yııı ya
ratan, ve bir çok kadınları 

toplıyaa bir lnıan ro\ü oy· 
nar, bir çok zulüm •e ft· 

kanee yaratmakta büyük 
mebaretl vardır. Huıuıt ha-
1atıada, bu meharetlol. ki· 
barlıjı, zarafeti, lneelial fle 
etrafına bir ço lnunltırı 

topl makta ı~ht rlr. 

Fev alide ıGzel 6z ıöy -

ler;nüktelerl herkeı hka · 
halara bolar. Fakat bu nk 
teler kuru bir ıak dan ıb 
ret deilldlr. IÇlerlod aynı 
amaod felsefi bir a:ılna 

ılzlldlr. 

Oa•n için Holl•udda Ba· 

aı !•n ıeloııun herk ı gir 
ek iller. Onu büıftn ziya 

fetlere ç ğmrl r. Ratbon ıe· 
refıne Hollvudun Vıktor 
Hüaıo fllmlt en tık ve kibar 
lokantuında vertlen ziyafet 
masrafı 10.000 doları bul· 
muıtur. (Bizim paramızla 12 
bıo ltra ) 

Fakat bu z rlf adamın ha· 
y ta mütemedıyen cemly t 
aruında aeçm~z. O da Kar . 
lof gibi ıelkatll bir b hadır, 

çocuklarını çok ıever. Ra! 

bonuo en müteeeılr olduiu 
ıln büyük ojlu un e•lene 
rek baba e•lnden aynldıiı 
ıüo ohn_uıtur Ratbon •e 
çocuklarından ıonra en çok 
eıkrlm yapmak •• köpek 
yettıtlrmektlr Akt6rüo evin 
de ayrı ayrı arlılardao, fa · 
kat h•pıl blrlbtrındeo luy · 
metli .ekiz köpefl •ardır 
Ratbonu her akı•• oturdu 
iu ıeolt mallkinealnln uç
ıuz bucak11z yolları üzerin 
de k6peklerf ile beraber do 
laı1rkeo ıörmek mGmkün 
aQr. 

O ancak bu ıezloll ıaat. 

(erinde, ıtidyoda mOtema. 
dırea fena bir tn11n kalıbı 

na ıırmekten do fan ıztlra · 
bı unutur. 

Bu aktörlere, bu kadar 
iyi adamlar oldukları halde 
neden eahnede dalma fena 
lnıan rolGnü oynadıkları 

rını ıonak alacafımı• cevap 
me1dandadır: 

«Ne J•pahm, yaıamak 

lazım? 

---rııl'il---
S on hadiseler karşısında: 

İtalyan basım ne f ıkirdıdir? 
(Dlnkil yazının devamı) 

Şimdi mühim olon bu ha· 
raret dereceelnt öirenmek
ttr. Şuruını biliyoruz ki 
demokraetler korku içinde 
dtrler. Onların bfr çok pa· 
raları, bir çok ıhtlyatları bir 
çok ıtllhları bulunduiu doi 
rudur Fakat büyük bir kor 
ku içinde bulundukları da 
muhakkaktır. ltalyın ııfatlle 
biz, vakaların gldlttnden 
memnuniyet duyuyoruz.» 

il Glornale d halla di
yor kı: · 

«Re•lzyoo iti ve Vera y 
hükumetlerinin yok cdılme
ıl bundan da ha fazla tn· 

mamlaoamazdı. Veruy mu
ahedesinin ortaya çıknrdıfı 

devletler, ancak, Hıtlerln 

J•phfı bil tarzda ort d n 
kaldırılıp yeni btr Avrupa 
k u.rul bıltrdl. 

il Relto del C rllno, Al· 
manyanıo ku•vetlnln artma
ıından endlıeye m•h l ol· 
madıfını t b rüz ettirerek 
diyor kf: 

«Alm nya, halyayı ıOp 
hey dOtürecek h iç bir ha
rekette bulunm mııtır Bh~ . 

bir h rp takdirinde Alman 
y oın fa t~t ltalya ile y n 
y na bulu cajıoa dair Füh-
rerden öz lmıı bulunu 
yor uz . 

Ouun için mihver devlet 
lerlnhı dalma 1 kıı&f d o 
•e edcc lı olan bar k tlerfn· 

1 .len ıOphelenmek, akılıızca 

T0RtwlL1 

Orta ekt p 
t lebel rı por 
yurtl rına gir

miyecek. 
Okul ıpor yurtlara tali 

matoamHI mucibince ıpor 

yurdları hıelerln lldacl de•· 
releriyle muallim mekteple· 
rlnd•, tfcarel llıelerlnde, er· 
kek ıaaat mekteplerinde ve 
kız enıtltülerlnde kurulmak 
tadır. Bu ıporlarıa teıktl 

edecekleri llldere ve arala· 
rrnda yapacakları müıabn 

kalara llıe birinci dene tle 
orta mektep talebeleri tıU 

rak dUrtlmlyeceklerdlr. 

Orta o~ullardı taleba ad · 
di artıyor. 

Maarif Veklletl, her gln 
ltlraır: daha artan orta teıl

rlıat talebe kadroıu dolt.Jı 
ılyle bu yıl 300 ıube aç · 
mııtı. Vekalet 1939. t 940 
tlen yılında da 300 ıube aç· 
maya karar ••rmlıtlr. Bu 
DUO için v ekli tin 1939 
lradroıuna 301 muallim •e 
35 memur ilave edıl~ekte
dı; Bu ıli H kadro1a yar· 
dımcı muallfmlerden mual· 
llmllk ıartını balz olanlar 
maaılı muallim olarak ala· 
nacaklardır 

Hakimlerin , 

terfii. 
Ankara, 5 (Huıuıl) 

Hakimler kanunu mucibin
ce toplanan ay1tma mecllıl 
umumi heyeti 1940 ıenealne 
mabıuı almak üzere hikim· 
lerln terf U için mahkemel 
temyize• tedkUı edtlen ıı . 

ferinden yüzde 5 Joden faz 
laııoın taedlk edllmtı olma
ıını ve tercihan ter fle layık 
olabHmelerl için de bu mik
tarın yOzde 75 inden f azta 
bulunmuı Jizım geldlilol 
kararlaıtırmııtır . 

bir hareket ur:» 
La Trlbuna diyor lci: 

«Bizim için Münib bir du · 
raklama defli, bir hareket 

noktuıdır. Gittikçe eıkllc · 
ıen demokraeilerln ne yap

maları llzım geldlilnl dü 
tünmck bize dügaıez.» 

Duçontn düıüncelerlnl t -

m ıl eden Bay Gayda he 

Almanyanın, Fran aya kar 
ıı tlerl ıürüle ltely n t • 

leplerJnde oyoıyac fı rolü. 
dikkatle tedkık edere dl· 
yor kt: 

«fr oı ya kar~ı ol n ltal . 
yan t leplerfn müı h ret, 
R yh • buna ar&ım eti d 
hf, Almııny l leı • yapılma, 
herhangi bir pekt .c bı de· 
~ ldfr. Sonra bb:fm bu t· · 
lepl rlmfz, A vrupada v k! 
olmuı vey olacak her han 
gl bir hidlıeye de bağl ı d 
ğlldtı- . Bu talepler, alnı:z: 

Fr nıanın takip ettiği veya 
etmedtli ıly ıettn real itele· 
rln b ğhdır kt bunun d 
bütln meıu llyetl Fraoın:la
rıofiır » 

a 
opa 

• 
1 

ı. 
----~~-----------

.Dün ~~şam O ıl- T r h- Edebiyat olu toplanar k iki 
~Jılhk iıl ri üzerinde görüıtü. 

Şelrrlmlı Halkevl 
Halkevt ıubelerlnln seçim. lenmfıttr. 

lerl dOnden itibaren baıla · Muhtelif tarih araıtarma-
mııtır. lar1na d ehemmiyet verllmlf. 

Düa akıam DJI - Tarih· Ede- 17 net 18 ncl uırlarda 
biyat ıubeat toplanmııtır. Balıkeılrln hayatı hakkında 

Toplantıda ıubentn bir yıl· btr kitap neıredllmiı ve 
lak f aallyet raporu okunmuı · Balıkeılr bOyüklerlne 
tur. ald tarihi telkllder 

Dıl Tarab Edebiyat ıub · 
ıl iki yıl içinde 211 konfe · 
ranı t rtlp etmlı Ye bu kon
feranılara ıerek dııardn. ge· ... 
rekıe ıalonda 267.399 yurd-
daı takip etmtıtır. 

Muht~lıf tarihi aünlerde, 
muhtelif tarihi •akaların ve 
bü16k ıahılyetJerln yıl dö
nümleri mOnaıebetlle töreD 
ler tertip edllmtıtlr. Ru ara· 
da J8 marttaÇeoakkale, Dal, 
Cumhuriyet, Çocuk, K urtuluı 
bayramlarına genıı mlkya1ta 
lıtlrak edllmiı, Ômer Sey
fettin, Yunuı Emre, Mım r 
Sın n, Abdülhak lllmlt için 
toplantılar yapılmııtu. 

Türk Dili Kurumunun ver 
dıjı direktiflere ıöre birçok 
melzeme derlenmlf ve 524 
ıatılah karıılıiı Dıl Kurumu · 
oa gönderllmııtır. 

3298 Atalarıözü, 71 tüı-.. 
Köyler~e ığrrtmaç e d · 
nacı ücretleri ne şekilde 

hnaca~. 
Bazı köy tdare heyetleri· 

nln hayvan 11hlhl olmayan 

J•pılmııhr. Tarihi kıymeti 

haiz eserler, taılar aranmıı, 
bulunarak muhafaza olun-
muıtur. 

Kaynak dergisi vuıtaılle 

ıençlerln yazıları neıtr edil· 
mek ıuretıle kendileri leı•lk 
oJunmuıtur. 

Hultua Dıl. Tarlb·Bdeblyat 
ıub.-st iki yıl tçlnde büyük 
faaltyetle kendi ınhzuında 
çalıımııtır. 

Bu çalıımalın aza tara· 
fıodan tnkdırle lutrıılanmııtır. 

idare heyeti sıçi i: 
Şubenin ıd re h yeti ıu 

ıekllde kurulmuıtur: 
Abdi Aiabeyoğlu, Ekrem 

Ça •uldur, Cezmi Berktin, 
Cevdel Demlrny, Kerim. 

Dün şehirde bay 
raklar yarıya 

i dirildi. 
Doıt ve kardeı lıakın genç 

ve oeclp l:ı:ralı Maj eıte Ga 
zlaın vefatını• Türkl1enln her 
tarafında derin Itır tee11ür 
uyaodırdıiını yazmııtılı köylQlerdea dt-, hayvan ade

dine göre bfzmet mukabtlt 
olarak alınan 11ğırtmaç ve 1 

dc:nacı ücretlerini aldıkları 

yapılan ı ıknyetlerdeo anin 
ıılmııttr . Sığırtmaç ve dancı· 
cılardan faydelanmı)en hay · 

Bu acı haber üzerine dün 
ıehrlm lzde bütün reemi bı 
naların bayrakları matem 
alameti ol rak yarıya kadar 

1. fndlrllmtıttr. 

• o aahlbl olmıyeo k6yl6 
lerden ücr t alının ıını Da 1 

btlıye Ve aleti adalet prcn· 
slplerlne v mevzuata uyeun 
ıörmemtıttr . VekAlet öte 
der.beri bu gibi çob nlara 
büy6 ve fiçük bat bayvnn 
eıuı üzerinden yıllık ve ay 
lık olerak verilen ücretleri 
par veya m haul üzerinden 
tahıtl ederken hayvanı hu 
lunmıy o k6ylülerden k t · 
yen t hnilnt yapılmam l!ını 

a li 11lıl r bıld trml Ur. Vo · 
kilet bu arc do halktan ço 
b n larA verilen ücretten f z 
1 tohıt la t yopılmamasım ve 
çob o rın pnz ı:ı rlı k ya pı l 
mak ıuretlyle tutulm 1101 d 
k r rleıtnmı§tır 

kQ, 137 J b lk inanma ve 
detl, muhtel if muallar, 

tekerlem ler, 27 koıma, 1371 
halk . inanma •e ldetl der- 1 

:* Çocuk yurdun 
direği, yuvanın şen

liğidir. Çocuğu s ev! 
Kimsesiz boynu bü
bük yavru/an kur
tarmak ıçın yilda 
bir l ·ra ver Çocuk 
Esirgeme Kurumu
na üye ol! 

;t~ 23 Nisan çocuk 
bayramı 

Çocuklar: 

Bayramınız ın şen, 

neşeli, eğlenceli ol
masını öğretmenle

rinizden isteyiniz! 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 

6 NiSAN 1919 

Vilay tlerde iş 
takıb · icin f or-, 

müller. 
Dahtllye Veklletl devlet 

dalrelerlnd ıı takip edecek. 
lor haklnnda valilere bir 
tamim ıöodermııttr. Bu ta
mime söre noterllk~e mu
ıaddak •ekiletnamelerl olan 
klmHlerfn lf takip etmele· 
rlne müıaad edilecek. No
terden veklletnam@'lerl ol· 
mıy o klmıelerln hutahlır, 

mühim tı vualre ııbl haklı 

ve m ırü mazereti r lstloat 
edecek arzuhal yollamak 
•eJa itini ıordurmak ve 
mOmaeılı tıler gtbı hukuki 
•e kazai mahtyet arz Ye ol . 

za ve ıhtıllf tevlit etmlyeo 
lıler müıteana olmak Ozere 
ahzOkabz, bir haktan fera· 
ğat, nizalı ve lhtılafh tıler 

ve 11lre mlılllu huku"I ma- • 
blvet arı edecek olan itlerin 
noterden muıaddak veka · 
letname olmadıkça devlet 
dairelerinde tı takip edilme · 
ılne mibaade olunmıyacak
tır. 

Ortaokullar için okuma 
kitabı hazulamyor. 

Maarif. Vekaleti orta okul
ların birinci, tklocl ve Clçüa
cü ıınıflarmda okutulacak 
okuma kttaplar1aı yenldeD 
yazdırmaja karar vermtı, bu 
huıuıta öjretmenlerfn de kt. 
taplar hakkında müt leala · 
rını ıormuıtur. Gelen ce•ap 
lar Maaraf V eklletl tarafın· 
dan tunlf edilmlf, yeni ya· 
zıl cak kitaplarda dıkkate 

ahomaama karar •ertlmlı · 
tir 

Vekalet, kitapları yazmak 
üzere tedrlı Ye terbiye ııle · 
rıle yakından me11ul olmuı 
ze•attan bır heyet teıkıl et· 
mittir. Heyet Falıh Rıfkı 
Ataym beıkaolığı altında 

Çanakkale ıayla•ı Reıat 

Nuri Gültekin, Ordu aaylavı 
All Canip, Elizıı eaylavı 

Fazı 1 Ahmet Aykaç, Vekalet 
müfettıılerlnden Halli Vedat 
Fıratlı, Hakkı Tarık Uı, Re· 
flk Ahmet Se•enıll. Ankara 
erkek ltıeal loılltzce öjret · 
meni Nurettin Artam, letao· 
bul kız lııeel edebiyat mual· 
llml Süleyman Şevket, Hay-
darpaıa lfıeal edebiyat mual
limi Mıthat Sadullahhn mii· 
rekkepllr. 

Bir ca~~e e parke döşe-. 
myor. 

Yeıtllt c mllndea Hlb• · 
r n Bli dıç c ddeılne park• 
d6ıenmeılne baılanmııtır. 

Bu ıuretle hGkümet bfna' 
sının en tılck kumı ol•O 
bu yol muotazıı btr h le 
girmiş olac~khr. 

İmar planı dün ihale il~i 
ihaleye konulduğunu e~ · 

elce y zdı,iımız ıoblrln llJJBr 

pl&oı dün Belediye Reisi Nı· 
el Kod n zan baık Dlıtıod• 

cıı' 
toplanan eledlye Daimi P 

cümenl tarafından Profeı6' 
Egllye ihale edflmfıtlr. 

Pllnan mukavelHI bu ıO' 
yapılacaktır. 



il 
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Demi yol arif ele(ind yap ilan 
isi aha ve tenzilat. 

TORKDILI 

dır. 

Hu prenılbln tatbikatın 

dan olarak büUin zahire Ye 
hububat tarifelerinde tali· 
hat ve teozlllt yapılmııhr 
Bllhuaa ıon ıene zarfında 

Y abaDcı Te imtiyazlı el rak ıhdu edilen halk Uca· turizmi ne dereceye kadar zahire oaklıyah ve ihraç il· 
lerd~kl demlryollatı ı tın ret biletleri, teıvtk ettiğini ve içtimai .e· manlarındakt nıal ı yetı üze 
alınarak mılltleıttrtlır •e bun 3 · 8 Kltlltk atle gurupla- vlyemlzln yüluelltfne ne alı . rinde müıbet tu ırl itlkar 
lara yeni milli hatlar ilave rı için y6zde 60· 80 derece· bette hizmet dtlflnl b,ze olao ıu noktalan kaydet 
edtltrken aöz öuüode tutul ılnde tcozllath menlmltk yolcu adedinin artıf otabett · mek faterlz: 
muı llzı ıelea en mGhlm aile tarifeleri ıhdu edtlmlt· nl aöıtereo ıu rakamlar Zahire vafonu baıına alı 
e1erlerden biri de halkın - bu tır dır Beliğ olarak lsbat ede· nan 5 liralık kapak Ocretl 
yealne lnldt f ve imar va iç •e dıı turizm •e Uca~ cek baıka delile hacet yok· daa edılmlf, Vllğon tartma 
aıtaaından azami lstafedeıl retl t•ı•llt makıadıle ıeraı tur. iicretl, vafon örtü mt1!am· 
al temin ederek TOrk bal Ye panayırlara mahıuı yüz· Bu rakamlar ıoo beı ae· baeı ücrett •• lıtulyoolarda 

· kının içtimai •e medeni de 70 tenztllth tarifeler lb· •e zarfında taıınan yolca açıkta dökülen sahtrelere 

SAYFA: 3 .. -
Orta ve Şarki Avrupa ile itaı. 
1 yanın ticaret münasebeti. 

d Macarlıtaa 178 161 
«Vlralnlo Gayda bun :

0 
Romanya 252 138 

bir ıene önce, m6btaı d lr Çekoılonkya 252 135 
kongreye nrdlil rapor •· Tü kl'le 187 95 

1 Balkan r ·.ı 9 
talyanıo Tuo• ve Yuaoela.,1a 150 ~ı 

çemiJ ce o Ş k. pazarından uz ge ltalyanın Orta ye ar ı 

f tot ıö1lil1ordu 1 Avrupa memleketlertvle ti-
- u ıubarlJ e '·l Coirah vazıye aretl artacak yerde lıtl• r 

M rlatan "' c B Çekosfoukya, acı bir ıurelle azalmııtır . · 
d l rnahre· kk k Yuıoslavyanın en 2 Ga,dacın ümı tlor l tah u 

tğ ha ım b el olan Adrıyııt e • 
1 

etı11emlıtlr B. Ga1da mi · 
oluıu, ltalyaJı bu aıe.m •· ' verin Tuna memfeketlerlnd~ 

t f de mublm d 8 ketlerin tıcare D 1 blrltfloe ıüveotyor u u 

lıı:ayaaım .. ını ve yüluelme da1 edllmfttlr. Yüzde 50 70 adedinin artııına gösterir ki, örtQlen muıamba ücreti 1938 
bir me•kl tutaı•J• ınkeder gfün Almaoyanıo kendtılne 
Sonra, Ro111en petroluna, hasretmek lıtedtlt pazarlar· 

ılat Hflamak için balkın tenzllltla ıur up tartfel rl onlar da ıunlardu: den itibaren yüzde 50 ten -
tediye kabiliyetini 16z 6nGn yapılmııtar. Taıınan: ztl edllmtttlr 

Yunao tütOnüne, Bulıar yu da kfmıe ile ııbtrllll etmek 
murtalarıo• thtıyacı vardır- oıyetlnde olmadıfını artık 

de tutarak tarifelerde müm- K6ltürüm0zün ) ayılmaıına 933 de yolcu 5, 261, 148 Bu tenzlllt zahire müs· 1 Fıyuaıenln d 1 
Tıryeıte 1 e . anlamıı mı ır. 

kOn olan tenzilat •e isli ha bir yardım ve bızmel ol 934 » » 8 51 O, 458 tahıllı olan çiftçi •• köylü 
h yapmak meıele tdı . Cum- mak tbere tahıtl çojındakl 935 » » 11, 564, 445 halkımız için e1ulı bir yar· 

ehemmiyetini muhafaza et ltalya, Romen petrollerin· 
mek YuıoslaYya tle pek t . d n btr miktar daha eld• 
z b'ır dostluiu takviye ede· edılebılmck için her çareye 
cek ekonomik 1110naaebetltr bat yurmuıtur Hattl bir aa 
idame etmek, Macarlstanla Yuıoıla•ya üzerladen ıeçe. 
İtalyanın Budapeıtedekl nG- cek bir plpe - llne ın1•11 
fuzunu denm ettirecek aıG· bile rnutaau•erdl . BQtOn bu 

hurtyet Halk Partııl projra- mektep talebeılnc mahıus 936 » » 14, 685, ~38 dım teıktl eder. 
ıaının 24 ncü maddesinde yüzde 70.80 derecesinde 937 » » 20, ~55, 820 2 - Bundan baıka uzum, 
de bu HU 16yle teıbtt edil tenzllitla tarifeler thdH •e 938 6aylık » 12, 500, 000 incir ı afyon, çeklt, nebatı 
mittir: tatbik edılruııur. Bu rakamlar ıötterlyor yallar, taneler, kOıpeler, 

(Nakd •Hıtalarının yurda Muallimlerin yaz tatil ld 1937 de taııoaa yolcu bet meyan k6k6, palamut, çam 
tam deferlnde fayda vere- menlmlade memleketi ıe· 1ene ev•el taııaan yolcuya kabuiu, melaı 1ıb1 memle · 
bllmeıl için tıletme, tarife zlp ıörmelerlnl kolaylaıhr ntıbet&e tom 4,5 mlıltdtr. ketlmlztn •e halkımızın en 

badeleler yapmak aıe'flua· ıayretlerto oetıceıl: Romen 
petrolü ıtbal&tı dftımelrte· 

4 hl b dd bahıtl. Al-en-lerde blrJblrlnl tamamlayıcı mak maluadıle meTılmhk 1938 in alta aylık yolcu mu m 1 racat ma elerlaln B. Vırılnlo Gayda .... 
ve blrlblrlol kollayıcı bir yOzde 70 derece.inde teozl 1ay111 12,500,000 oldufuoa ihraçlarını kolaylaıtarmak yanın Rom• petrolleri slıte· 
lhe111k kurulacaktır.) Bu eıa· li.tlı muallim tarif elerl ıhdu töre önümüzdeki haziran ve ucuzlatmak için yapılan mlnl kaldırmakla ltal1ayı 
ıın tatbiki l~ln de demlr1ol· ve tatbik edılmtıtlr. ayına kadar en az buaua yQzde 30 80 araaındakl ta- kaJheturdlil seaılol kaza•· 
tarının aidatı direktif ve ıüt- Gazel Hnatlaramızın aıem. 25 milyonu bulacağına ıüp rlfe tenzllltları dahi bu mak icap ettıtıatn farkıa· 
Uliü prensip son beı ıene leketlo her yerine yayılma be yoktur. tedbirlere katılıraa memle. 

k t b daydı. 38 deki 
denberl ıu C?lmuıtur: 1101 kolaylaıhrmak makaadlle! Bu takdırde ~38 yılanın et mlztn ve alkımızıo zı· B. Gaydanın 19 

(Kendi bOnyeslnl, ha1atl · •uslkl Ye temsil Hoatki.rlarına yolcu ıaym beı aene evTel· ral kalluoma ıaTaıını ko· memleketi lçln dOıüntlOklerl 
:retlnl zalfletmedeo tarif ele· mahsuı yDzde 70 dereceıln· kinin tam bet mtsllae çık· laylaıhrmak ufruoda demir- muauam 191lerdl İtalJ• kl· 
rinde ne albl tılihat •e ne de tenztlatlı ıurup tarifesi mıı olur. yollarancıt ahnao tedbirlerin d an ye ıeaılD • fi clerece e sam 32 d 
nlıbette tenzilat • yaparaa ihdas ve tatbik edılmfttlr. Bu rakamlar, memleke· e1aılı btr me•kl tuttulu g6ze kaybetmııtt. Mesell 19 • 

l k G l 1 •üı· meme etin zirai kalkınma· azetecJ Jfl aanat ve gc· Un içtimai, ıkt11adi, ticari çarpar YuıoılaYyaoın en ty 
11 aanaylleıme1I, bayıadır. çim mealeğl olarak tntıhap f aallyet ve hareketlerinin 3 - Parti proiramımız terlıt oydu. Halbuki Al111•: 
laıma11, dıı •• I~ ticaretin etmtı bulunan yurtlutları ıtttfkçe oe büyük bir hızla da (madenlerin l1lettlme1I ya ıOratl• onu geride bıra -
ytU"elmeıt ıtbl memleket mızın memleketin her tara- tnkfıaf etmekte olduiunun Ye ihraçlarını kolaylaıtar 

mııh· ın· 
ekonomlılnlo loklıafına ve fanı kolaylıkla 51ezlp görme belli delilleridir. IQak) prenılbl vardır . Ge Gıornaled ltalJanın ye~ 
.Tftrk halkının ref ahıaa •• lerını v e ıördüklertnden Amel& tarifesi: rek bu preıutbln ve ıerek de ta .. tyelerıne rdaıen, :' 
içtimai Te medeni yük· memleket için, millet için Gerek ınıaat amelesi •• aanaytleıme proframının ma kaybedılmlı semini te • 
ıelaıtoe eo fa,.dah bir hız- faydalı olan malumatı ga • aerek zlreıat arneleal teduJ tatbikini kotaylaıtırmak ve rar kazanamadı Btlaldı. 
met olur) ıuallnln cevabını zetelerıle neıretmek ıurettle kini kol ylaıtırmak ıuretlle ucuzlatmak için mndcn cev· 1 te Alman1aoın «hayat 
araıtırmak, bulmak tatbik memleket kOltürüoe ve iç· memleketin z•rat lrolkınma heri ve meden kömürü nak- 11th~sı» na dabtl me111~e~;t-
etmelc olmu,tur Hu prenılp tlmıi ıevlyeılntn y6kHlme· sına ve imar f allyeUne llyatınıo ton ktlometreılnl 
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lerle İtalyanın mnaaa; taıı~~ 
Gzerlnde ıon bet ıeoe zer ılne yardımlarını temin için yardım nıakeadlle amele (Bir kuruıa) indirmek ıure· rlol aölleren bir cetH 
fanda yapılan tarife talihat iki a1lık h fk ticaret bılet· auruplarına mabıus yiizde ule kend! vaaati ve umumi yon Uret): 
Te tenzıli.tı ıöyle hulisa olu le~I üzerinden yüzde 60 ten· 70 tenzıUt tarifeler ıhdaı •e nakil maltyettnln yarıaı de· İthalat: 
nabilfr: ztlatlı biletler ıhdaa ve tat tatbik edtlmtıttr . rece.inde bir fedakarlık da· 1937 
A) Yolcu tarifelerinde yapılan btk edtlmtıtir 8) Eşya tarif elerindn yapıl n hl J•pmııtar. BuJıarfstab 76 

islahaf YI tenzilat Y8 Anupa ıle Aıya ar&11nda a • ar Bundan baıka: 67 ıeyahat edecek beynelmttel ISl3h3f '8 t8DZll Y8 bUOUn KarabQk demlr •e çelık Yunanistan 
DlflC8f&rl: yolcuların tranıtt olarak netİCBl&ri fabrikasının tıtthıal maltye Macaristan -'9l05 

U Romanya 3 ı:numlyetle aıdıı ve dö memleketimizden ıeçmele· - Bu mevzuda ilk ön Uot ucuzlatmak ve mühim 5 
.. G b ı t d r-ekoılovakva 27 

1938 
49 
84 

201 
129 
138 

dfr 
lıte rakamlar: 

Romek petroltl ltlaalltt 

Almanya 

ltal1• 

(ton olarak) 
1937 1938 

-&35.281 703. 732 
580.182 549 227 

Romanya buıOne kadar 
petroUl döyfzsl:ı aatm k ls
te111edli l ıç ın Alma yanın 
petrol aatıo almaaı yük11l· 

111l1tlr. 
Tabii B Gayda rakamla-

rın kendi raporunu bu ka. 
dar barız bir surette tesklp 
ettlll keyfiyetini kabul et· 

mlyecektlr. 
ltalyaaın Tuoa ve BalkaD 

m mleketlerfyle olan tlcare· 
tinin kıymeti ıubarlyle dDı· 
müt olmaeı halyao ttcaretl
nln umuoı1 heyeti ıtıbariyle 
ual111aııadan ılerl ıelmlttlr' 
diyecek Suna karııhk ola
rak muhtelif memleketlerin 
ltalyanırı 1938 ıenelerlade 
ki ticaret pllinçolarıodakl 
hl11clcrıol nlıbet olarak ıös· 

terellm 
İtalya tıcaretlnd~ Tuna •• 

B lkao memleketlerinin hıı-
"" 1 l et erin • un tarif - rJol temin •e teabıl için bey· ce memleketin en baıtan ıe milli bir müe11eaeolo bir ao .,... 00 
d Türkı1e 1 •o yüzde 50 nlsbetınde ten nelmılel traoılt yo 'cularıoa len lıtıhaal maddeleri ıöz evvel kurulup yaıama1ına 4 (Yüzde olarıık) 
Z 'llt l YuaoslaTya 25 g3 1938 

129 
192 

ıul . 

' yapı mııtır. mahıuı tenztl&tlı tarifeler ön6nde tutulmuıtur. yardım edebilmek ıayealle • 1 7 
15 Gcıolak, bir aylık ve ibdaı ve tatbik edılmtıtır Parti proframımızda (top DıTrlkten K•rabake taıına İhracat: Bulı rlıtan 0.5 o.7 

ika aylık olmak (lzere Z4 - Yolcu tarifelerinde yapı • rak mahı~llerımızle yemlt cak demir cevheri için ay· 1937 19
:: Yuoaolıtan 0.6 O 8 

IDanla mukayyet, fakat me- lan bu ııll.hat ve teozi.atın !erimizi dıt ticareti için el · rıca cari tarifeden yüzde 30 Bulgaristan 104 
93 

(Sonu dördüncü sayfada) 

.. ı•a•f•e•k•a•y•d•ınn•d•s~o•m ... ü.ıt•eaa•n•a•o•l .... •m•e•m .. 'emk•e•t•ln .. •.ç .. tı•c•a•r•.t ... •.e ... l•ç ... ~v~e•r•lt•lı ... k•ıl•m•ak) prenılbl vaLrr:-~~(S::o:o:u...:d~ö:r:d~O~n:c~ü~•:•y:f~a~d:a~) .... ~~Y~u:o:•:o:ı~a~ta~n~ .... 9:2~~---:-:-~~:-'.::i:;::::-:::~~ 
• Oba adetlerin• 16re zt1a· 

•erdikleri ıe1leri beleıan retçiler ıehlre aıu·nsal tla· •o•DTürkdıltoın Tefrıkuı": aaaaaaaaaaaaaaaao
0 ~ o 

5 CENf~i-I llatAll~• l 
a a 
~. Yazan: il. LAMP Çeviren: Hı\ Vl!.'R ATAl1RA T .: 

•o .., 
DaaaaaDaaaD Tefrika N2 37 aaaDaaaaaaaO~ 

nıeoıup olan kadınlar onuo 

in beubcr sıtmek tıtedtler 

ve beraber almaaı için yal 
vardılar, fak t onları o, ka . 
ranlıkta bırakıp knçtı Şeh 
rin pazar yollarında yafm• 
baılamııtı; ye tallılz k dın· 
lar, aerbest kalao h~ydutlar, 
ı>aoık fçlne düocnüı asker 

~raa•nda ıı ıırdılsr · 
Şehlrfn muhtelif yerlerin· 

de y nıın baı gösterdi Sa 
rayı jmpratorldc erılı lerln ve 
hadunlerıo, altın ve gümO~ 
YGkltı oldukl ı ı h td 1 k 
Pılar" cloğru kootuklnr1 gö 
-..--. 

l"'] Kubi!Ay, Cengiz hükümda~· 
!arının beşincisi olup Çind.e ~~· 1 
k~met süren sülalenin birı~cısı· ı 

. dır. Tulinin oğlu H He! li!'unun 
•r aderidir. 

rGlüyordu. Taht ıalonu ıeı 
iz duruyor, nöbotçıler yer 

lerlnl terk etmtı ve ''nfmacıla 
ra 'tUrok etmlı buluouyor 
lardı. 

~lnlınıo iki b6y6k henıo 
yanında areçlrdCii uzun ha-
yatınca çok tuymetll eo.,alar 
toplndığı dGtOnceaıle hlı keç 

Mo~ol ıt bıu onun evinde 
nroıtarcnııılc.r yaptılar f kat, 
muotnzo.nı bir mQze h ltude 
t ertip edılmlo mu•tki 8.lcllerı, 
el ye:ıuaı kitaplar, harita lar, 
t belalar ve taılard n baıka 
bir ey bultAmndılar. 

Onbirinci kısım 
Karakorum 

Cenfl:& han, dığer 
banlar ıtbl, yeot laurduiu 

devletinin payitahtını onun 
eo ınuhtetem mevkllnde ln 

tıhep etmedi. Çın aaltaoah 
nın loklrezıodt> n ıonra mem· 
1ekellne döndü Ye bir daha 
büyük ıeddın içine ıtrmelll 
Muhuliyl natbt h<ik<ımet ola · 
rak ~alayda b1rakarak ken 
dısl ıüratle vatanınıo çorak 
yııyialuına avdet elli. 

Gobt aahalarıoda buluoao 
göçebe ıehirJerfalo içinde 
Kl'lrllkorumu kendtılne ka 
rareahı umumi olar11k inli · 
hap etti ve ordusunu Ôrada 
kurdu 

Bu Kl!rakorum garip hır 

göcebenln arzu edebileceği 

her ıeyl etrafına toplanıııtı. 
Mıthrumlyet ıenelert ve gô 

çebe hayatı artık ıeçınlftl. 

Sailam bir ıekılde yapılmıt 
ta•la ve ahırlar, hzının kız 
gın mühürCi ile damgelanmıı 

t ıOrOlerloi kıt mevılml 

l 
müddeUnce muhefaza eder
lerdi. Bürük depo ve an· 
barlar zahire 1ığanlsrtle do · 
lu ldt çaYdar, pirinç fn 
• oları, ot •e avpa da hay 
Yanlara kıtlıklara karıı emfa 
emin bir vaziyette bıralu· 

yor ldt Kervanı raylar Aa
yaoıo her tarafından dök6 
lüp aefen eyyab v elçlle· 
re meıken teıkıl ederlerdi. 

Bur ye ccnuptnn Tür - ve 
Arap tacirler gelırlerdf. C n
g lz hırnın huauııi btr tice.ret 
uau!ü v rdı P zarlıkt n boı 
laomazdı. tücc rlar pcız rlık 
etmek, hıleklrl ık yeıpm k 
lıterl ue malla rı eUer•ndctn 
alınırdı. 

ma bel .. , o· dı ,ecek hediyeler 
"· rında iki bftyük ateı arHln 

alırlardı dan geçmek mecburiyetinde 
E'çl ve 1ef lrlerlo oturdu 

idiler. Bundan onlara bir t•J 
"u mahallenin yanında pa· l L 
5 h 1 1 yerleri olmazdı, sade, Moio lar, u\I 
pas v• ra tp er o ti 1 ..? 
bulunuyordu. Uii} ük Buda suretle onl no içer er r?<J• 

mabetleri, ıoce ıntoarell btr ıtıll olan ııyatıaıo def edl
camUo veya Nesturi hırlıU - lejln• itikat ederlerdi. BuD· 
yanlarının uf ak klllselerl dan ıonr~ yatacak yer •• 

1 dl Y sa JIJCC'k •em•k bulurlardı; yanında yOkıe lr a ... ~ 
hükümlerine itaat ve Mo•ol .,., ıonra · •ier han arzu 
orduıu•un nl~amlarına dık- ettlıe · kadfrl mutlak fatf· 
kat ettıktea ıonra intan ar· hl• buzuruaa çıkarıhrlardı. 
zu ettljla• ibadet edebilir - Haa, bOyOk pa•lyoaa 

d mo,ablh bfr çadırda oturur-.. 
Zıyarelçllar, daha budud· du; u çodır beJaz kıldan 

larda Moloi zabiti rJ tara- örülm f olup içi fpekle da· 
fından a.tıkbal edtlırler n ıenmlttl· Meth ide ekıerly 
poatn yollarının ıeri sOvart Qzerlnde JYa, t ve at 
l<ırl veaıtaaıle P yıtnhta ha ıOtO bulunan gOmOı maııa 
her yerdıkten ıonra lçertze 

durur ve zly retçiler arıu 
ıönderlltrdl Otlıyan eOrft ettikleri kadar yerlerdi. Ge· 
lerıa, ılyah iıubb l• yurtla . 
ruı, ajaçeıı:, doz bozkarl rın ıo • louun uza bir k3t•· 
Qzcrtnde yuvarlanan (ubıt ılnde, h n, tahtında oturur 

ıehird ; ftum yai n ve fır
hoelarlrı kırbaçl nan bozkır· 
l TID bir ( Metropoltıı)ı adı. 
lçeralnde ıu ve k rnıı dam· 
lı bı.slçık evler, bır cadde 
eeert !ııle buluom luıaıo 
ı yrl muntazam bir ıekılde 
yıfıimtılardı; etr fı ıenfı 
bir daire h l!ndf!. nyuız 

kıl çadırların ılyah kubbele· 

rile dolu tdl. 
Cıaılz han, burada bir 

Buna mukabtl ellerlndeld 
ı ı..ndi ar•ularde terk ederlerae, 

k ''""o görOndO~O re g t· •a anında, biraz d ba al· 
dıklerl z m n artık hak ve çalıta 1urt y Yeya zenele· 
otumat hlkfmlnlo hlmaye1t rlndeo biri bulunurdu. 
altın• f4rerlerdt. -SONU VAR-
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RADYO 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 

1639 m. 183 Kcı. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T .A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

6 • 4 - 193!1 Ptrştmbe 
12 30 Prolram 1 Z 35 Türk 

müzlll - Pi. 13.00 Memle· 
ket Hat ayara, ajanı ve me-
teoroloji haberleri, 13 15 

· 14 MOzlk [ Karaıık proi 
ram- Pt.] 18.30 Projram 
18.35 Müztk (Romanı, halk 
ıarkıları ve aafre) Pi. 19.00 
Konuıma [Ziraat aaatt] 19.15 
Tlrk mQztfl [faııl heyeti) 
Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eıref Kadri, Hatan Gür, B ... 
rl Ofler, H•mdl Tokay, Oku• 
yanlar: Tahıla Karakuf, Sa · 
flye l'okay 20.00 Ajanı, 

meteoroloji haberleri, zt 
raat boraa11 [ ftat ), 20 15 
Ttırk •Ozlfl, Çalanlar: Zilh· 
tlcı Bardakoilu, Cevdet Çat· 
la, Eıref Kadri, Kemal Nı~ 
yası Seyhun, Okuyaalar: 
Sadi Hoııeı, Melek Tokıı6z, 
1 - Tatyoı -SGzlnak pef· 
Hvl. 2 - Zeki Artf - SDzl· 
nak farkı - Se•cllm aevell 
3 - Necmi - SGzlnak ıarkı 
- Sana candaD ı6zlerlm 
var. 4 - Y. A11m - SGzlnak 
farkı - AJrı dütUlm Hvtil· 
timden 5 - Y. Aıım- Halk 
tilrkOıG-lacllm daldan ova
ya. 6 - Kemal Nı1azl Se1· 
hun - Kemençe Talulml. 
7 - Faize- Şataraltan ıar
lu-Badel vualat lçllıtn. 8-
Şemıeddln Ztya - Ey ıonca 
açıl. 9 - Şemıeddtn Ztya 
Şetaraba11 ıarkı - Haylt 
demdir. 10 - Tanburi Ce 
mil- Şetarai.an - Saz ... 
malıl. 21 00 Memleket aaat 
a1arı. 21.QO Konuıma mizah 
ıaall] 21 . ıs Eıbam, tabvlllt 
kambiyo - nulıı:ut boraaaı 

[fıat] 21 .25 Neıelı plaklar , 
- R. 21 30 Mlslk (Şan re· 
ıttall: Soprano Azize Duru 
tarafından] 1 - Scbubert -
Ninni, 2 - Schubert Gol ıle 
çocuk, 3 - Smetana- Sa-
tılmıt ntıaalı kız - Opera. 
ııada Maryanın aryaıı 4 -
Ma11eaet - Manon oper&11· 
nın: 1 net perde aryaaı, 5-
Pucclnl - «La Boheme» ope· 
raıından: Miminin aryaıı, 

6 - Maa1enet - Ma•I 16z 
lertnl aç . . [ Melodi J 21.50 
Mozık [Sır ıollat- Pi.) 22.00 
MGzlk [ Kaçak Oakeatra -
Şef: Necip Aıkın) J - Az 
zonl - Meledi 2 - Holzaer 
Saluunya lıı:6ylü danıları 3-
Scbmtdt - lncller - V alı 
4 - Gebhardt- Romanı
Viyoloıuel ve Orkeatra için 
5 BeetboHn - Skoçya ha •a • 
ları 6 - Ganılberıı•r - Atlı 
çanları - ıarkı 7 - Gounod 
- A ve Marla 8 - Re ekten· 
vald- Grlzlnıde - Potpuri 
23 00 MGzlk (Cazband- PI], 
23.45-24 Son ajaaı haber-
leri ve yarınki prolram. · ., 

Bo~emya vı Moraryı~ı 
.tav~if ı~ilınlır. 

Praıdaa bıldtrlllyor: 

Reımi olmıyan bazı tah · 
mıalere ıöre, Alman rızll 
poltıl, Bolıemya ile Mora•· 
yada 18,000 ldılyl tevkif 
etmlttlr. Halbuki, timdi reı 
mea teblli edıldlilne ıare, 
buıbe kadar tevkif edil· 
•it olanların Hyıtı, 5 .000 
ile 6.000 araııadadır. Bun· 
dan b ıka, J 5 ile 20 mart 
tarJhlerı ara11nda •emaa 

TORKDILl 1 NiSAN 1911 

Orta ve Şarki Demiryol tari
Avrupa ile /tal- felerinde isla
yanın ticaret hat ve tenzilat 1 münasebeti. 
(Baıtarafı üçflncl aayfada) 
Macarlıtan 2 4 1. ı 
Romanya 2.2 1 8 
Çekoılovakya 1 5 1.8 
TOrklye O. 9 J 3 
Yugoılavya 1 .O 1 6 
Çekoılonkya, l ürJı.lye, 

Yugoslavya, Yuoanlıtan ve 
Bulııarlıtan bl11elerl11ln ha 
flf bir yQkıelftl, Romanya 
ve Macarlıtan hl11elerlntn 
azalrıı müıahede edilmekte. 
dır. Macıulıtanla mübadele
lerin asahıı yüzde 50 ye in· 
mittir. Bu hal ltalyayı dü 
tOndGrücil mahiyettedir. 

Çekoılovakyaya rellnce, 
onun ticareti artık tamamen 
Almanya tlt>dlr. 

Romanya yeni lmzaladılı 
bir anlaıma ile Alman eko 
nomlılne kendini bırakmıı • 
tar . 

Belırad Berllae Yerilecek 
yeni ticari ta vlzlerl müzake 
re etmektedir. 

G&riildOIG ııbı, İtalya, 
Berllne karı• doıtluiu nazarı 
itibara olınmadan Tuna pa 
aarından kovulacakt1r. 

BYadan ıtklyet etmeye re · 
lince, bugOn yapabılae bile 
yuın bu11u da yapamıyacak
br. ltalya, ticaretinin Otte 
birinden f aslaıının Almanya 
ile olduiunu unutmamahd1r. 
ltalyanın Almanya ile olan 
ticari miloaeebetlerl Roman· 
yayı ıkttıadt bir tabiiyet aa
laıma11 lmzaaına mecbur et
mit olaa vaziyeti çok an
.t1rmaktadır. 

ltalya, Almanyanınkl muı· 
teana, ~ütün dıter pazarları 
kaybettlktea ıonra, yarın 
Almaa <<bayat ıahaaı» nın 

cazibe kuYvettnden kendtnl 
kurtarabilecek midir? 

Oç ay içinde 
«Çok ıeçmedea, Ukranya 

tarafında 1enl bir tehlike 
daha bat 16ıterecelı: Üç 
aya •armaz. Hem bu eefer· 
ki telaltke dllerlerlndea da 
ha korkulu •e daha çok nl · 
fak defur•aya mGatallUr. 
Fakat bu trbllke kar1111ada 
demokraıller öyle llfla pro 
teıt• etmlyecek: Anupada 
kıyamet ltt• o zaman kopa 
ce.k. 

Oç ay zarfında Almanya, 
Çekyayı humedecelı, orıa · 
nlze bir hale ıetırecek, tıp. 
kı A vuıturya ve SüdetJerde 
yaptıfı ııtbt. 

Fakat demokraaller, Al · 
••n naayoaalızmlntn dlna · 
mlzmlae karıı mali maae•
ralarla mı cevap verecekler? 
Ôyle lae aJnı meaele Ro · 
manya ile Polonya için de 
yenilenecek 

Unutmamala ki, ıerek Ro · 
maaya, ıerek Polonya, et-

nik noktalnazarından Çekoı· 
lovakyanın vaziyetindedir: 
Polonyada üçte bir Alman 
ekıerlyetl vardır. Romanya
da lıe mllhlm •lktarda az · 
lık Yartlır: Bılhaaıa Macar, 
Alman, Bulıar . 

Acaba Relch, baıka yer 
lerde muvaffak olduluna 
ıöre, buralarda da bu nGtuı 
Ozerlnde nuıl bir oyun oy 
nıyecak?.o 

Sammy Beracha 
Q Euvre 

27 kit 1 kazaen ölmüıUir. 
ltlylk blr korku lçtnde olan 

Y ahudllerle ıolcu Çekler, pa 
aaport alabilmek için ıart 
olan ma•i kartları temine 
~alsımaktadırlar . 

Nogı Zılrher Saytung 

(Baıtarafı ilçüncO aayfada) 
nlıbetlnde bir teo:ztlat dah~ 
yapmııtır 

12 Lügat kitabı bir arada 
K A B E R gazetesi mımlıkat kültOröne bir hizmet olmak lzere 

4 - Parti proframımı

zın 33 ncG maddeılndeld 
prenılbln tatbikatından ola 
rak; 

1 
~ 11 Mayıs 1939 
I ·Tarihinden itibaren her gün H A 8 E R gazete•i içinde 1 

Memleket haynncılıfını 

teı•tk, hayvan ihracını te1 

htl ve memleket dahilinde ha· 
yatın acuzlama11na yardım 

gibi lktl1adt ve içtimai aıak 
ıatlarla hayvan tarifelerin . 

de yüzde 70 derecHlnde 
tenzlllt yapılmııtar . 

1 forma forma bu kıymetli eserin neşrine başlıyor 1 Eser hakkmda fazla tafsil at almak ıstiyınıar 
~ «lıtanbulda HABER ıazeteıl ldarehaneal» adreılne bir kartla mOracaat etlebllırler 

lll»1'~ ~~~~~~~~~· 

- Yeni çıktı -
Meşhur çocuk romanları: 1 

Yatın Sürgunu 

•••••••••••••••••••••••••• ~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ = Kapital.: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
111 Yurd içinde 261 Şube Ve /tjans ~ = Dünyanın Her Tara/ındo Muhabirler = 

5 - Parti prolramımıa•n 
19 ncu maddeılndelct pre11 · 
ılbln tatbikatından olarak 
da ltmaa, rıhtım (lıkele ve 
hammallılr t1rlfelerl Gzerfn· 
de dılılratle durulmu,, rıh· 
tım Ye palamar GcretlerJ 
yftzde 50 Slrlreefde eakl Şarlı 
Demlryolları zamanında hay. 
••• baııaa alınmakta olan 
80 - 120 kuruı ara ıında ki 
tahmil, tahliye Ye 1'ammal
hk ücretleri 25 lıuruıa ln
dlrJlmfttlr. 

1ltJ Her t6rll alral lkraalar-dlier bdcGmle banka mu· J!1t 
Ft 10 Kr. l/f amelerl büyGk ıubelerlnde kiralık kaaalar. -,it 

R. G. ARKIN 1ltJ llabanıs taıarruf •e k•mbara heaaplarında lkra· J!lt 

6 - Memleketin 1 marıaa 
yardım için bGtln lnıaat 
malzemeal üzerlDden de eı· 
ktılne •••ltetle rtl:ade 10-50 
ara11nda detrıen tenztllth 
bir tarife tbda1 edtlmlıttr. 

* lıte teferruata rlrmlyerek 
yalnıs ana hatlarını ı6yle · 
melde iktifa ettlflmt• bu 
tarife tenzlllt ve hllhatlle 
meaılekettn imarı, · ıanayl 
leımeıl, zirai kalkınmaaı 
ulurunda demlryollarımızın 
yaphfı fılahat •e aldıfı ted 
birlerin dereceıl bakkıada 
bir fikir v~reblllr . 

Bu tedbir ve falihattan 
elde edllea netice: 

Banu da •en bet Hne 
zarfında e11a nakliyatı hac· 
minin muhtelif ıenelerde 

artııını ıchteren ıu rakamlar 
lıbat eder: 

Ton 
1933 Taııoan efJa 2.159.000 

Canlı Tarih 
1 - Ptrdt, 2 - tablo 

23 Nisan için yazılmış okul 
piyesi 

fi. 10 Kr. 

Her yırde kltap~ılardan 
ve gaııte ba~ilerlndtn 
arayınız. 

BALIKESIR 

AKIN KITAPEVl 

l 934 » » 2 80T 000 
1931 )) )) 3 099.000 
1936 • » 4 008.000 
1937 )) )) 4 483.000 
Şimdiye kadarki ıldlt• 

ıöre 1938 m•ll yılında ta-
ııaan eıya tODUDUD 4. 5 -
5 milyon araııada bulunaca 
lı kuvvetle umulmaktadır. 

Bu rakamlar da ı6ater1Jor ki 
•tJa naklıyah bakımından 

da beı .. ne e•veltılae nıı

betle 2 S - 3 mlıltae çık
mııhr. Rakamların belli•· 
h daha fazla ıöylemeje ih
tiyaç bırakmamaktadır. 

Kayıp Bisiklet 
Y eıtl lloyalı mark .. ız Ahkılyon tipinde kuu ye•I bir 

biılklet 2 4-1939 pazar akıımı t(ltüncü dükklaı 6nGnde 
tken çalındı. G6renler •ıafıdakl adreıe blldlrlrlene mem· 
nun edllecektlr. 

.. 
Bandırma.la ıeyyar fotefrafçı 

Ahmet Şenol 

Balıkesi.r Ta pıı Sicil 

Vıllyetl: 

Balıkealr 

1\1 uhafızlığından: 
Mevkii: Clnıl: 
Dellyuıuffar Tarla 

yolu 

Hududu: 
Dofuıu ev•elce 
muhacir Kel Haıe

yla iken, timdi do· 
iuıu Ankaralı da -
madı Sabri, batuı 
•e poyrazı Katıkçı 

•llu lımall, lnbleal 
berber Muharrem. 

= mlreler. = = llcramt11ı: lliktarls lkramtyentn tutarı: = 
11J ADEDi LiRA LiRA 'fit 
.ı 1 1008 lOOI .,,, 

- 1 500 50I • 
- 1 2IO Z50 • 
'JM ıe ıoe ıuoo il" = Z5 50 1250 .,. 

"" 30 40 1200 : 
111 ~ ~ ~o • 
... 108 iOOô ,. 
: B• lkra•tgılır her •ı •ıfl• •ı; •lınak rJ.ı,1rı ,,. : 
• nede d•rt llı/a •u .. tkt•r uurind.111 kura Ilı ll•lıtı- '* 
-~~~~ * 
-~~······················-.......................... 
İ DOKTOR 1 
•ı Fahriye Altaylı 

KADIN HASTALllLARI VE noGrM BiRiN-

i Cİ SINIF MÜTEHASSISI 
Mutıgtnthanı: Mlllikuvvttltr caddtıi No: 134 

• PAZ4R G0N0NDEN BAŞKA HER GON IAA.T 1S 1 
1 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL V! 
TEDA VI EDER. • 

.... - ....... - ........ 1 
Balıkesir 

Defterdar lığıııdan: 
939 Seneıl hayYanlar kaYıt muamelatı zamaaı ıelmlt 

buluaduiundan laay•anlar aahlplerlnln aıafıdalıı:I 16ıterllea 
kanuaa riayet etmeleri llzımdır. 

1 - Her laayvan ıabllal 1 nlıantlan 15 alıaa akıamı· 
na kadar bulunliulu mahallin beletllye veya 
mulııtarlarına mOracaat ederek laayvanıDı kayıt ettirmekle 
beraber kayıt tlefterlal de imza veya mlhürlt1ecek vefa 
parmak baaarak mukabilinde kayıt ılmibaberl alacaktır . 

2 - Ka1ıt müddeti lçlatle hayvanlarının ııerek bir k11 · 
mım ve ıerekıe tamamnu o k6ydeo dıfer k6ye aaktl 

ı edecek olanlar belediye •eya köy mubtarlıl1na mtlracaat
la nakil llmObaberl alacak ve •ardılı mahallede vize etti. 

recektlr. 
3 - Ka1ıt muamelltı bittikten ve 1oldamaaın laaela· 

dıiı 22 nlaandan ıonra yoklamanın devam etttfl mlddette 
bayvaalarını bir k6yden dlfer köye nakil edeeek elanlar 
behemehal yoklama memurl•rına mlracaatla yoklamaıını 

Y•phracaklar veya yoklama memurları ıellneeye kadar 
ha1vanlarıaı nakil etlemlyecekttr. 

4 - Yoklama mtıddett ıtren 2Z nlaaadan talutt macl-
Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazılı tarla Mirza. deli lçhıde ahar kasalara hayvan çıkarmak lıtlyenler elle

bey m laalleatnden N&1uh ofullarıadan lımall oflu AbdGI- rlndeld ıayım kayıt llmGbaberlerlle maliye varidat daire· 
kadiri• tasarrufunda iken 325 de öllmlyle eYlltları Mu lerlne müracaat ederek aayım verıtlerl11I yatırarak bebe· 
harrem ve Kadiri. badehu muharremin de 332 de .,eklr ve mebal ifraz •e nakil tezkereleri almaları mecburidir. 
anaaız Ye baba11z 616mlyle kardeıl adı ıeçea Kadire, ba- 5 - Kanun hükümlerine 16re yapılacak muamele yu · 
debu Kadirin de 335 de 6lümlyle oflu Haaana kaltlıfıodan karıda izah edllmtıtlr. Bu buıuıa ıerek hayYan aahfplerl· 
bahlıle namına Hoet almak tıtedlilnden talııklk Ye tedkl . nln Ye ıerek muhtarların dikkat etmeleri vaatfelerl c6m · 
ki lçta 15 4 939 ılal mahalline memur ı6aderllncekttr. leılndendlr. Akıl takdirde kanunuD ceaal hükOmlerlnlD 
Tuarruf tddlaaıncla bulunanlar •arıa bu ıtlnler içinde Ta· , tatbik edıleceii illa olunur. 

pu Sıcıl Mubafızlalına veyahut mahalline ıelecek memu
ra mlracaatları llzumu ilin oluaar. Ba1ıldıiı yer: Vtll1et Matbaa11-Balıkeılr 


