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Yurddaş! • • Eğemenlik Bayramın Kutlu Olsun. 
, •...........•............................................................... \ 
• • : Türkiyenin Ulusal Bayramı : 
• • • • . - . 
: Ufo Onder Alaltirk, ulus e{jemcnliyirıln en büyük kay . : 
• rıağı olan Kamutayı 19'"20 ytlımn 2.1 Nisanında kurdu : 
i Bu tarih; Türk ulusunun istlklôl , lnkllô.p d<ıvalarww i 
: tn sağlam temeli olarak yiikseliyor. 
• • : Bugün duydıı!Jamııı lzcytearıın , coşkunlufjuu marıô.- : 
: sz da budur Çok büyük zorluklar ut yokluklar içinde : • • : f kurulan ve bıltün dünyanın gözlerini ıi:erfı:t çeken Ala- : 
: türk Ttirklyt!slnln ilk ölçtisı1z hızım veren 23 Nlsam, : 
: yurddaşlar elbette büyük coşgunlıık fçerslndt kutlııluya : 
1 caklarclır. : . ~ 
a r 
; Ulusun bu ıevinçli gti:ıtlmi kutlarken Büylik Şefe : 
: ıonsuz minnet ve bağlı lı{Jımı:ı yükseltiriz. : 
• • 
····················~························································· 
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Başv il 
Do~tor Arasla birli~te 
Atinıya gitme~ üzere 
istan~ul hareket etti. 

B. Celal Bayar 

Kırşehir Zelzelesi Münasebetile : 
----~--------------------------------

K r a I Boris, Atatürk~ 
Teessürlerini Bildirdi. 

====---==== 
iz mirde yaplian bir toplantıda zelzele f ela~etzedele
rine gen iş mi~ yasta yardım' yapılmasına karar verildi. 
Ankara, 23 ( A.A. ) -

Kırıehlr zelzelest münaıe
betlle Bulgar Kralı Borls , 
Sofya elçtlfğlmlzden tee11ür · 
lerirıin Cumhurrellin1lz Ata· 
türke iblağı temennisinde 
bulunmuı ve Reisicumhuru· 
muz, Kralın bu pek dostane 
alakasından çok müteha11lı 
olarak kendisine teıekkür· 

lerlnln ibllğını elçlmlzf me 
mur buyurmuıl ard1r. 

Amerika, Almanya , lngil
tere büyük elçllerlle, Norveç, 
Çekoslovakya, Bulgarlıyan, 

Yugoılavya elçllert de Harl· 
ciye Vekilimize taziyette bu· 
lunmuılardır. 

Yunan Baıvektlt tle Baı · 
vekilimiz arasında da bu acı 
münaat>bet!e telgraflar teati 
edllmııtlr. 

Ankara, 23 (A.A ) - .h· 
· 11 . 1 IC.I__,~ 

Kral Borls 
bütün hayır kurumları mü 
messillerinln itlfraklle yapılan 
büvük bir topl antıda zelzele 
felaketzedelerine K~V!& ~Ur: 
..,. .. _ ........... .... , ıwa• 

Ankara, 22 (A.A.) - Baı· 
vekilimiz Celal Bayar Ye Ha · 
riclye Vekilimiz 8 Tevftk 
Rüıtii Araa, Atlnaya gitmek 
üzere bu akıam lıtanbula 
hareket etmlı\ eırlir ~ 
Mil S l'-8 I T 

batı Gergi eşiyo~ ·· 
ün vedt yüz e\\l lira Kır

:ehire, iki yüz Ura da Yoz .. 
gada gönderllmtıttr. 

1 k inuilteıe ftaıiciya nazırı 
Çek list8s\kabul adiliısi.ide\leı meselesinde.yapı aca bugün Romayı geliyor 

b. '\man mu· Jıba\esine inuilteıe-fransa manı olacak. Rom•. 21 (A. ") - ın. \t R \1 F naa ve İngiltere tarafın F glltere Hariciye Nazırı Lord 
Londra, 23 (~adt y~t,:. 1 d:: tasvip edildikten ıonra Haltfal<ı bugün Romada bek· 

p ~ d affı umumın n k lenmektedlr. 

d
rag a ortada bir takım bu listeyi ntıredebllece Ur. Naz. ır Mu11oltni ve mu~-
an ıonra .. d ve Parlı 1 -

l \ de~ erao etmege O zaman Lon ıa taltf İtalyan nazırlari e ıo· 
ı,a:.,:~:ıtır. Hu şayialara bu teklifler Südet A\manlan rüıecektlr . 
göre Almanya pek yakın tarafandan reddolunduğu ve tthaz eylediği takdirde Ber-
bl amanda Çekoslovakya Almarı hükumell bu reddt ı·ınde mütt~rek bir teıebbtb· 

r z -d halede bulunmak Prağ hükumeti üzerinde bir \ 
Ya mu a k · tl lt te bulunacaktır. 

_ _ k yam edece ltr. ~~~k~lc~r~a~ıa~l~ç!!in~v,:e~r. ~e~~~~~~~======-teıebbuıune ' l l ~azyı 
ôtrenıtdığıne göre, ~gı. - Tu·· rkd"ıl'ı ile Duygular: 

tere hükumeti Prağ huku 
s-det Almanlarana 

;a~::ğ. :,ütema1•• olduğu Eg'"' emenlik Bayramımız · · 
m«lıaadekarhkların bir ll&te 1 - • hl 23 Nlıan; Türk tarthtnln 

1 "mküo olduAu kadar 1 Türkly~; bugun derın r fll bir gü· 
~:a ~t~ müddet zarfındadtan coıııun\uk lçeninde uluıal en mutlu, ~lnl ıber: böyle ka· 

k p · ve Lon ra · k tl nüdür ve ı e e e 
zlm edere ~rllkl f etmııttr. eğemenllk bayramını u u · 

bıldlrmeıln• te 1 
\ laca ktır . 

yaÇekoılova~Y•~ hükumeti yor . Yı\dönümünde duyduiu 
=='~==- - = Tu·rk ulusuna ebedi kur · k \ x. =--- muz heyecanın, coı un u15un, Bugünkü M~Eas.~~~Pr~~ramı .. 

S 9 30da Cumhuriyet Alanında Toplanıla-
aat ' A manda Çocuk Haftasının 

tulu• , hürriyet ve l ıtıklal 
y sevincin maoaııı da budur. 

yolları 1920 senenin 23 nl 

sanında açalmııh · O gün. Ulu 

Şefin yaratacı e\t ile kurulan 

Büyük Mt\\et Mecli&i; Türk 

tarih inde yeni bir devrtn , ye 

nl bir gldlıln müjdecl ııi ol 

23 Ntıan aynı zamanda 

Çocuk Haftasının da baılan· 
gıcadır Bu uluıal günümüz; 

Cumhuriyelimlzlo, yarının 

koruyucuıu olan çocukları· 
mıza verdlğl değeri göıter· 

meıl ltibarlla ayrı blr önem 

cak. Bugün )·nıza 
da Başlangıcrdır. 

H • \,ütün yurd- ıi günü ıaat J 4 de ilkokul 
Bu gLinkii merasim ~ek . cekUr. Tor .... ne d . \arın ıon ıınıflanndan ıeçt· 

jt I daıların tıttrakını rica e e lecek u-çer talebe birer öğ · 
linl ve Çocuk Ha us: ıa-
rekctini gösltrtn programı . rlz - d retmen refakatlle Halkevln· 

2 - Söylevi müteakip on e d toplanarak Çocuk Eılr-
yaııyoruı: K u alt oldu· e 

23 N 1938 Cu. muzıka, urum mı lf b eme Kurumu koogreıt ya· 
) - iaan 30 d Au halde ilkokullar a aı·ıe g ·, caktar. Üyeleri içlerinden 

ınarteıl günü ıaat 9 a 1 l Ali • l A\tıey u , pr a 
b6tün okullar, halk Cumhu· ıaraıl e ıuur ' yedi klılllk idare heyetini 

k Dumlupınar. Hacıllbey, Ga ktlr Kongre bitince 
rlyet alanında toplanaca ve Na· aeçece . 
tam saat 10 da Kurum Baı· zl, Kayabeyô, Mit~atpaı:kulu üyeler gezdirilecektir. 

\ S 11 x. mıkkemal, ğre men ' 4 _ 23 Nlaan Cumartesi , 
kanı Doktor Kaml eı 05 

· l - - Oıe geçerek ret • 
1 d il k bir Ltıe yuruy 1 - - den ıttbartD reımı ve u tarafın an ver ece \ k ve MI • ııunun 
ıöylevle haftll açılacaktır. mt geçtde baı anaca kl huıuıi blnftlarla, bütün dük· 

k llkuvvetler caddesini :" d k. malaz• ve evler bay-
Oku\larm yerleri Gazi o u· b 1 dl 6nun e an, 
lundftn öAretmen B. Sırrı ve ben eıkl e e ye raklarla ıüılenecek, gece de 
Mlthatpaıa okulu öğretmeni dağılacaktır. (Sonu dördüncü sayfada) 

3 - 23 Nısao Cumarte· 
B. Ferit tarafından ııöıterlle· 

* 23 Nişan Çocuk bay 
dalı sonra bir haf. 

ramın _ çocuk Haftası ta suren 
gelir. * Çocııgu seviyorsam: 
Çocuk Haftasıııdu ona 
yardım tdlniz 

muıtur 

Saltanat idaresi; bu geri, 

köhne ve kötü rejim; 

baıdöndürücü btr hızla yol 

alan inkilabunızın önünde 

bir aölge gibi bugün devr il· 

dt. 
Atatürk Türkiyeıinln hür 

l k davasını ve üıtOo o ma 
en güzel , en manalı ıe
kHde açıkhyan tarih 23 nl· 

ıan 1920 dır. 

taı ı maktadır. 

Atatürk çocuğu, roukad

dcı emaneti yarına en emin 

ıektlde gönderecektir Buna 

O b6yük an· 
inanıyoruz . nun 

d 
_ _ mrı.ze nü len maıum 

anı yuzu u • 

_ l . de bugün bhkere goz erın 
daha <>kuyacaAız. 

Cevdet Demiray 
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1 - 5 - 1 
Bunun için ıehtrlcrde, ka

sabalarda, köylerde acı acı 
düdükler çalar, buna ikaz 
düdüğü derler. Eğer tehlike 
daha yakınlaııraa arkaaından 
bir düdük daha çalınır. Bu
na "Alarm,, denir. "Dfttman 
tayarelerl tepenizdedir. Sak
lanınız.,. Demektir. 

tamamen yanıncıya kadar bek· 
lemelt ondan ıonra tutuıan 
yerlere su dökmelidir. Ya · 
hut bombayı kürekle alıp 

bahçeye, zarar vermiyecek 
bfr yere atmalı, üstüne de 
toprak atmalı orada bomba 
kendi kendine yanar biter. 

Türkiye Baf pehlivanı Dün Şehrimize Geldi. 

Merakla Beklenen Büyük Güreş 
Müsabakaları Bugün Vapllacak •. 

T ıyaraler üç türlü bomba 
ıtırlar: 

Ahıap evlerde de bu usul 
tatbik olunursa bir derece
ye kadar faydası görülür. 

Tekirdağlı akşam ldarehanemize Gelerek Dedi ki: -
Fakat ahıap bina yalnız 

kendi uğraımanızla kolay 
kolay yaoeından kurtarıla
maz. İtfaiye gelir yanııoı 
söndürür. 

··ıarı Aliyi ~uraya davet ettim. f ıkıl gelmedi. Yılmz; Bahkesira gılın pahliıınlar 

Bırlel tahrip bomba11dır, 
binaları yıkar. 

arasm~ı iare Ali ayannda bulunanlar çoktur. Onlardan biri ile güreşecığiı. Pes 
dımek yık, Yenmek sarttu.,, Dedi. 

Birisi yangın bombasıdır, 
düıtüiü yerde yangın çıka· 
rır. 

Birisi zehirli i•z bomba· 
aıdır, ortalıiı zehlrlt ıaza 
bofar. 

Yukarıda da söyledlilmlz 
elhl tahrip bombalarının 
ufakları da vardır çok bü· 
y6klerl de.. Uf ak bombalar 
yalınız düıtüiü yeri tahrip 
eder. O kadar zararlı deill· 
dır. Büyük bombalar bin, 
iki bin kilo aiırlıiındadır. 
Askeri ehemmiyeti olan bn
yük müeaaeaelere, fabrikalara 
atılır, etrafına da zarar ve
rir Bunlardan korunmak için 
f abrlka, istasyon, kıtla, 
depo, elektrik santralı, hn
kiimet konalı gibi ehemmi· 
yetlt müeaaeıatın civarında 
oturmamalıdır. 

Yangın bombaları hakkın· 

ti&.. 'llJlkarıdA i.ft -4~t!.Ç!dt 
için: 

Beton evlerde çatı ara-
11nda kolay yanacak bfrıey 
bulundurmamalı, yeni beton 
ev yaptırırsanız çatı demir 
olmalıdır. 

[Kiremit yerine yanmaz, 
örUl koymak daha iyidir.] 
Çatı altında bol miktarda 
kum, bir iki kürek, kotalar· 
la su bulundurmalı. Bomba 
üzerine su atılmaz, daha çok 
parlar ve parçalanır Bomba 

[Bundan sonra ev yaptı · 

racak olanlara nasihat: Ka· 
labalak mahallelerde, dar 
sokaklar içinde ev yaptır· 

mayınız. Evinize bltltlk bat· 
ka bina bulunmasın . Mutia 
ka bahçe lazımdır. 

Kııla, fabrika, elektrik 
santralı, istasyon, hükumet 
konaiı, sinema civarlarından 
kaçınız. Mahallenizdeki ~•
lerln hepsi birbirinden ara 
lakla yapılmıı olup olmadı 
iına dikkat ediniz . 

Evinizde etrafa yüksek 
aiaçlar dikiniz. E•lalzln al · 
tında mutlaka çoluiunuzu, 
çocuiunuzu barındıracak btr 
sıfınak yaptırınız . ] Hükumet 
size bunları nasihat ve em 
reder. 

Belediyelerin en birinci 
vazifesi halka bu naethatla-

ldmanbırllll tarafınd•n 
tertip edilen güreı müsaba· 
kaları buıün saat 14 de Ge 
neral Alt Hikmet ıtadında 

yapılacaktır. 

Bu elreılerde bulunaeaiı 
uı yazdıiımız Tekirdağlı ak
ıam ldarehanemlze uirıya 

rak güreıler hakkında ıöyle 
de mittir: 

"Buradaki g(ireılerl tertip 
edenler, bana meydan oku · 
duğunu bildiren Kara Aliyi 
buraya davet ettikleri gibi 
ben de kendisini ayrıca bu· 
raya çağardım. 

Fakat ~ara Alı gelmedi. 

fikrinde olup olmadıiını so· 
runca ylilt pabllvanımız: 

" - Onunla her zaman 
gürete hazmm .. 

O buraya ıelmedl. Fakat 
ben gidip onunla ıüreıece · 
ilm. ,, De mittir. 

Teklrdailı Hüseytnln, Ka 
ra Ali ayarında olduklarını 

söyledlil pehlivanlar ıuolar· 
dır: 

Babaeıkilf İbrahim, Mol· 
la Mehmet, Rıfat, Gönenli 
Hamdi, Manisalı Halil ... Bu 
pehlivanların hepsi de ıehrl · 
mlze ıelmlt bulunmakta· 
dırlar. 

Onun buraya ıelmemlf ol. Yine konuıma esnasında 
maılle benim güreı yapma· Hüseyin pehlivan buılnkü 
mam lazım gelmez güreıler içinde ıöyle söyle · 

Yarınki ıiiretler için çok mittir: 
değerli güreıçtlerln aelmit "Yarınki gftretlerde yen · 
bulundufunu öğrendim. meden pes demek yoktur. 

lıte açıkça ı6ylüyorum ki: Cüreıenln muhakkak su 

Z t•!\".. atın•~ t!\!l~mak Hanll2. o kadar ıöhr t ka- rette hasmını yenmesi tart 
811/flf aıı UÔmUllBflnl arasında Kara Alt derece Bugünkü rüreılerin çok he· 

L sinde bulunanlar çoktur yecanla ve alakalı olacağı 
KlrŞI Ç8f8: Binaenaleyh bunlar da muhakkaktır. Bılhaaaa Te 

Hava tehlikeılnfn batımı- Kara Alt kadu bııtpehlı- ldrdağlının bu güreılere ge 
zın üstüne geldtfJnJ bildiren vanlık iddiasında bulunabı· len üç, dört pehlivanı Kara 
[Alarm] düdOklerlnl duyun · lirler.,, Alı derecesinde tutması ve 
ca hemen ııfınala eırmek, Muharrlrlmlz Teklrdatlı- bunlardan herhanil blrlle 
kapıyı, pencereyi sımsıkı ya, Kara Alt ile Is· aüreımeyi kabul etmlt bu· 

kapamak, dııarıda açıkta 1 .. t
111
an•b•u•l•d•a ... a•y•r•ıc.a,_g;.ü•r•eııİ.tm_e_k.;.111lu.n.;m;a~•;.;.ı_b~~u;.g.;ü;n;ku;-_::m:ü;s:,:a:b~a

kal ma maktır . Ta [ Paydos ] B 1 d • u sa ===-
düdüğü çalıncıyakadar bu - e e ıye mum"ı Mec-
rada kalınacaktır. 

- SONU VAR - lisinde Konuşmalar .. 
~@tL 

~u~~~& 
Viliyeta ve Meclisi UmuöiiYa teıakkOr ıdilmısi ve ba
zı harç tarif elari üzerinde tadilil yapılması kararlaştı. 

Belediye Umumi Mecllıl 
nisan devresi beılncl toplan· 
tısını Reis 8. Naci Kodana • ÇOCUK .. 

Beılilnde hazan tebe11üm ederek, hazan yüzünü bu. 
rutturarak ılzi süzen yavru, sokakta toz, toprak, çamur, 
içinde oynayan küçük, bizde ne hayaller uyandırmaz. 

J 

zıo baıkanlığında yapmıt ve 
muhtelif evrak üzerinde gö· 
rüıerek kararlar vermtıttr. 

kaların ehemmiyetini anlat
mak için kafidir sanırız. 

Yukarıda adlarını yazdı· 
jımız pehlivanlardan baıka 
Hacı Rahmetullah ile Sın· 
dırgılı İbrahim, lstanbullu 
Koç Ahmet, Somalı Abdüı· 
sellm pehlivanlar da teh · 
rlmlze gelmltlerdir. 

T a~irdıih Hal~evinde 
Te.klrdağlı Hüseyin dün 

geldikten sonra Halkevlne 
de uirıyarak hoparlör vaıı· 
taalle halka, güretmek üze· 
re geldfilnl, Kara Aliolo; da· 
vet ettlil ve hiçbir ıe · 
bep olmadıiı halde bu da· 
veU yerine eetlrmemlı bu· 
lunduiunu söylemlttlr. Te· 
klrdağlı bugün aüreılerden 
sonra İıtanbula hareket ede· 
cektlr. 

Sm~nuı~a da güreş yı-
pllacık 

pehlfv~n gQretl;ri yapal~cak 
hr Bu gtıretlere birçok ta
nınmıt pehlivanların lttirakl 
temin edllm it Ur. 

~·-

Bir Yurddaıın 

Zalzela f eliketzıdelırina 
yardımı 

Şehrimiz tüccarlarından 
B. Alt Kırımlı; Kırtehlr-Yoz 
ıat havalislndeld zelz•le fe
liketzedelerlne Kızılay ce· 
mlyetl vaaıtaılle 50 lira te 
berru etmlftlr. Kızılay bu 
parayı dün yardım komite 
si emrine gördermfttlr. Ku 
rum kendisine gazetemiz vaaı· 
taalle tetekkür etmektedir. 

8. Alı Kırımlının bu lnsa · 
ni hareketini bl1: de takdirle 
karıılar ve dıjer vatanda,· 
lara bir örnek olmasını te 
menni ederiz . 

Resim - Yazı -
Müsabakala -
rında Kazanan 

Çocuklar 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından ilkokul talebeıl 

arasında tahrlr ve resim 
müsabakaları yapıldıfını 

yazmııtık. 
Müsabakalara giren ço· 

cukların kliıtlara hakem 
heyetleri tarafından tetkik 
edilerek derece alan yavru· 
lar helll olmuıtur. 

Tahrir mevzuu müıabaka 
baılamadan önce btldlrtl-
mlttl. 

Bu meyzu lürk bayratı· 
na dair bir yazı yazmaktı. 
Yapılan ıeçlm ıtmunda 1azı 
müsabakasında blrloctltil 
Dumlupınar okulu dördüncü 
aınıfıodan 2 Turhan Tilze · 
men, lklocillil Hacıllbey be
ıtnct sınıfından 220 Şükran, 
uçüncüHıın Alheyhll beıtn
cl sınıfından 43 ismet Erk
let kazanmıtlardır. 

Bunlardan baık• ba1rak 
mevzuunu Allıutarl okulun· 
dan üç yavru da manzum 
olarak ifade etmltlerdlr. 

Ortaokul 1 ilrkçe 6iret 
menlerinden mürekkep olan 
hakem heyeti bu üç talebe
nin kendi yaı Ye seviyelerin 
den 6mtt edllmlyecek tekil
de manzum olarak bu mev· 
zuu ifade ettiklerini nazarı 
itibara alarak bunları da t6Y 
ı ". _._ ---;r-- -T•r-•t•ırı 

Birinci dardüncü sınıftan 
J 54 Cevdet Atmaca, ikinci 
betlncl sınıftan Bürhan Baı · 
saraç, üçüocQ 186 Yatar 
Tamay ... 

Resim müaa bakasında da 
ümidin fevkinde muvaffak 
olan yavruları sekiz derece· 
ye ayırmak zarur~tt hasıl 
olmuıtur. 

Buna nazaran birinci Ha· 
cıtlbey beıfncl sımf ından 
Muammer Balur, ikinci 
A ltıeyJal betlncl sınıfından 
Dündar, üçüncü Mlthatpaıa 
bet inci sınıfından Seniha 
Onurdur. Dt~er derece 
alanlar: 

AltıeylQlden Neriman User, 
Dumlupınardan Nezrlye Şen · 
er, AlııuQrlden Ahmet Döker. 
Gaziden Sami Eral, Namık· 
kemalden Azime Değerli . 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından büt6n bu yavru-
lara münasip hedt yeler ve · 
rilecekllr. ............... _ Gördüiü bir küçüğü, kim içten gelen bir alaka ile 

seyretmez? 

Fakat bu, herıeyden habersiz yavrucuk ne kadar aciz 
ve becerfkılz bir mahluktur, değil mi? 

Çay deresine yaptırılmak
ta olan kanalizasyona ıla. 
yet bütceslnden yedi bin 
lira yardım edildlifne dair 
vlliyet yükeek makamının 
yazısı okunmuı ve aı.alar 
bu büyük yardımı memnu 
niyetle karııladıklarmı bll
dlrmltlerdlr. 

larla belediyelere verilen va· 
zlfelerden dolayı belediyece 
alıamakta olan harçlara alt 
tarifeler, talimatnamelerine 
ek maddeler okunmuı 
ve müzakere edlluck bütce 
muhtelit encümeninin maz· 
bata11 mucibince bu tadtlit 
yapılmak surettle kabul edil 

•••••••••••lil••••••••••r,.•• .. . i Karilerimize: ! Çocuk Balosu 
: Bayram münasebetiyle : .. 

Hem de ac111nı, derdini söyliyemfyecek kadar aciz . . 
Yiyeceğini ağzına kadar uzatma11nız açlıktan ölecek ka 
dar beceriksiz .. 

Fakat geçen her yıl ona lrnvvet, kudret taıır Bırgün 
karıınızda Herkül veya Samıon yapılı bir adam. tabiat kod. 
retlerini dlmaf kudretiyle alt edecek bir kahraman 
görQraünüz. 

Çocuk, içinde ne olduğu belli olmıyan bir hazinedir. 
Bu hazfnentn anahtarları iyi bir bakım ve daimi emektir. 
Blrgün bakanını ki, bu anahtarlar hazinenin bütün kapı· 
larını açar, karıılaıtıiımz manzara karıııında gözleriniz 
kamaıır 

Her çocuk baıka bir alem, batka bir kainattır. Hem 
hepsi esrarla dolu birer kainat . Semanın sonsuzluğundan 
daha engin, esrarlı bir ruh alemi .. 

A"nalar, babalar! Sizler bu ruh aleminin kitlflerl olmı· 
ya çalııınız. 

Kemal Demiray 

Bunun üzerine gerek vl 
llyet Umumi Meclııine ve 
gerekse buhuıuadakı de· 
ierll müzaheretleriod n do. 
layı ValJ 8 Ethem Aykuta 
Belediye Umumi Mecltslnln 
teıekkür ve saygılarının btl 
dlrllmest kararla ttmlmı11tır . 

937 Yı lı bütceslnden bazı 
münal·aleler yapılm .. ma 
dair olan bütce encümea.fnln 
mazbatası okunmuı ve l ara 
ra baflanmııtır. 

1580 Numaralı belediye 
kanunu ve mahsuı· kı nun 

tadılat ya ! ,buu
1
a11 n~ayet Matba~sl ! Bugün Hıl~evinde ıerilecık 

•• ali oldu11ıından gazete • B o pılan harç tartfe • • ugün saat 2 de Halke-
• mlzlrı yarın Çlkanuyaca. : vlnd k b J lerl: Hafta tatili, ıehlr ka- • ... k • e çocu a oıu yapı 

d : !Jlnt sayrn ar/lerlmlze : lacaktır. Baloda çocuklar 
aatro plAn ve haritalarının • bil il 'rl b k 1 

• f rı z : için lrço eğ eoceler tertip 
suretlerini fıtlyeceklerden alı· \ ....... ••••••••••••••aaal edtlmittir. 
nacak hnrçlar, elektrik sa· .. ---- ---.. 8 ı d' • • 1 
atler• muayeneleri, ,, idare- 1 A T E ş L E R 1 8 e ıyemızm yavru iri 
lerl, eı ya ve emlak muaye 1 J I 1 b h .I' ı • 
neıeı·ınden alınac k harçlar, 1 Ç N D E ı 8Jflm 8ı1J8 8fl 

h h 1 ---····- 1 8 1 d ç tep fr ane tarifesi, mez ır· I B t b H e f iye ocuk bayramı 
lık talimatname ve tarif esi, aı an aıa eyecan Dolu 1 dolayııile ilkokullardaki bG 1 Çok Meraklı Resimli 1 
her nevi kimyevi maddeler 1 ÇOCUK KiTABi I tün yavrulara tevzi edilmek 

1 t 11 lf 1 (ize re okullara ıeker eönder-ve may at a > 1 erinden alı - lkt Renkli Bir Ka ak 1 d 1 mlıtlr. 
nacak harçlara dairdir. . 1 p çln e 1 

'
f 1 23 NiSAN.DA ÇJKIYOR I ~ eledıye Meclisinin 27 nisan İtizar: 

çarıamba günkü toplaot111n- 1 f 1, 5 Kr, 1 "Amarllls,, adlı romanımız 
da encümenlerden gefecek 1 23 Nisan Tarihini Sabırsız 1 la, •Amerika da halk terbi 
evrak iJe 938 masraf bütce · L lıkla Bekleyiniz . 1 yeıl,. adla yazımızı buıün 
si müzakere edilecektir. ---- ___ ... koyamadı. Ôzür dileriz 

mittir. 

Üzerinde 

• 





BugiJnkii. 
Meraaim 
Proğramı 
(Bat tarafı birinci ıayfada) 
elektrikle tenvir edilecektir. 

5 - Haftanın devamı m6d· 
detlnce maiaza vitrinlerinde 
çocuklara alt eıya teıhlr edl· 
lecek ve muhtelif yerlerde 
çocufa öfGtler ve af Jıler ko· 
nacaktır. 

6 - 25 Nisan 938 Pa
zarteat ve 26 Salı 16nleri ıa· 
bahtan akıama kadar Kur
um tarafından çocuklara Şe· 
hır Slnemaeında f tllm ıölle· 
rllecektlr 

7 - Çocuklara hedly~ 
edtlmek üzere Belediye ve 
Halkevlnden tGccar ve ea
aaftan blıkOvlt, ıeker, def. 
ter, kalem, kitap, mecmua 
sıbı milnaalp hediyelerin te · 
berrunu dileriz . 

8 - 23 Nlıan Kurum ta· 
rafından daiılacak yardım 

zarflarını bGUin yurddaılaran 
1eve aeve kabul edip içine 
s6nllnden koptuiu ve elin· 
den seldlfl kadar yardımda 
bulunmalarını rica ederiz. 

9 - ilkokul talebeleri 
ara11nda ılzel aeı, yazılı lf a· 
de ve iyi reılm m6111balcaıı 
yapalacak her üçOnde de mu 
vaff ak olanlara münaılp he · 
diyeler verllecektlr. 

10 - Haftanın devamı 

mGddetlnce Halkevl hoper
lihl ile çocuklara önem ve 
rilmeal hakkında muhtelif 
hatipler tarafından konfe· 
ranılar verilecektir. 

11 - 23 Nııan cumar. 
teıl ıOnG akıamı ıaat 20 de 
Halkevl ıalonunda çocuk 

~JJotu ... .J.v.u&ıl\\J,. .~Wıftl 
edecek talebelerfn mü111 ba • 
keları da baloda yapılacak 
tar. Bale1a milli kıy af etle 
tıtlrak edenler araıında ya
pılacak zeybek oyunu mü 
ıabakaaında, danıta ve ıü. 
zel ıeı mOaabakaaanda ka
zananlara mlnHlp hediye
ler verilecektir. 

13 - 24 Ntaan pazar gQ. 
nO aaat 14 de Halkevl ıa
lonunda evvelce ka1ıtları 
1apılmıı olan çocuklar ara· 
ııdda ıGrbOa TOrk çocufu 
ıeçllecek, ıOzel yazı ve re 
ılm mOaabakalarana ittlrak 
edipte kazananlardan dere· 
ce alanlara mlinaılp hedi
yeler verllecekUr. 

14 - 25 Ntıan pazarteıl, 
Z6 nlıan ıah, 27 nl111n çar
ıamba ıOnlerl ıaat 20,30 
da Halkevl temıll kolu ta · 
rafından Halkevl ıalonunda 
Kurum adına milıamereler 
verilecektir. 
~ .... e ................ 94'1 
1 TÜRKDILI 1 
1 Pa-.rteılnden baıka her : 
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20 Nııandan baılıyarak ) 

( 30 nlaana kadar mektup, ) 

( kart ye telıraffara kanu· ) 
( nun taJID ettlfl ntıbette ) 

( Çocuk Eıırıeme Kurumu ) 
( .. flrat pulları yapııtmla· ) 
( caf1nı ••Jın okurlarımıza ) 
( hat1rlatmayı bir vazife bı · ) 
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Hukuk Sütunu: 'ti-~~~~~~~~~~~ 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
Yugoslavya 

f talyadan taya· 
re alıyor 

1 MÜHiMDiR! 
Tesise Karşı Müessisih Miras· 

cıları ile Alacaklılarının 
Franıada çıkan "Tan" ga· 

zeteıinden: 

1 İSTİFADENIZI DÜŞÜNÜNÜZ. 
EV YAPTIRMAK lSTlYENLERE: 

fii; Böyle, gü
ll. zel btr ev· 

, 
Dava Hakkı 

Hatırlardadır ki, sonba · 
harda General Bellçln baı 

kanlıiandakl askeri heyetı 

İtalyaya gelmtı ve mtlli mü 
dafaa fabrikalarını gezmtı· 

lerdı. Amiral Pollçln baı · 
kanlığı nltmdaki bir bahriye 
heyeti de bugün ltalycnın 
miıı ffri bulunmaktadır. He· 
yet ltalyanm ıimal limanla· 
rım dolaşmııtır. Yugoslav 
askeri lJ yarecıllf( ıeffnln 
idaresi altında bir hava he 
yetin in de, hava ord:ısu fab
rikalarını gezmek üzere ya· 

~ 
1 
1 

YAZAN: de rahat 

Aııukal Kasım Sami Payll 
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ömür ge· 
çlrmek is

ter misiniz? 

Beklediği-71 ncl maddenin mutaleaaı 
eanaaında gay •sinin kanuna 
veyahut ida lJı umumlyeye 
muğayereUnden dolayı ala 
cakh veya borç1ulan tara 
fıodan da cemiyetin feshi ta· 
lep edilip ed 'mlyeceğl hak· 
kanda kıymet 1 hukukçulara 
mızdan [Gadfrankonun] çok 
değerli otan eserlerinde 
[Kortı] (Ruıel -· Manta l ve 
(Hafter] gibi hukuk ilımleri 
arasında ihtilaflı bir keyfi 
yet olduiundan bahıetmf~· 

tfm. 

Cemiyetlere mabıuı olan 
bu thtılafın teslılere ıumulü 1 

olmadıiı •e her ikisi de ıah 
ılyell hnkmlye namı altında 
bulunan teıtılerle cemiyetle· 
rln birçok huıuıatta biri 
dlierlnden ahkam ve mera
ı\me tabi bulundukları ve 
b1lha1aa 75 ncl maddenin (hı· 
bede olduju gibi teali ede
nin mlraaçıları ve alacak lala· 
rı tarafandan teılıe itiraz 
olunabıltr .) lbareıl alacakla 
larm da teılı hakkmtla iti· 

razla lptaltnl talep etmeie 1 

hakları olduiunu aarahaten 
ıöıtermektedlr. lıbu 75 net 
maddeye göre itiraz hakkı 

varlı ve alacakh1ara hasre· 
dılmektedir. 

Varı.ten makıat 439 ncu 
.. -- ---·r ---- ---- --· 
dekı kanuni variılere mah 
ıur olmaJıp 492 net madde 
mucibince mukavele ile va 
rlı olanlar ile vasiyetname 
mucibince müteveff anan em 
valf metrukeaine tevarüı 

edenlere de hiı ve ıamll · 
dır. 

Yalnız bu ıtbl varlı mt 
ra11 reddetmemlı veyahut 
mlraılao mahrumiyeti mudp 
bir hal ve harekette bulun· 
mamıt olma11 llzımdır Mi 
raaçalar mahfuz bl11elerinl 
tecavüz eden vakfa itirazla 
tenklı lıtlyebtlirler. Bu ta le· 
hl vereaedeo btrlılnln yap· 
ma11 ile dlleri müıtefll ola · 
maz. V ereıeden birinin ta 
lebi umum vereıeye sari 
değildir. Bütün vereıenln 
tenklı davaH açma11 lazım 
dır. Açmayan vereaenln te
ılıe rlza ve muvaf akatı tnzl 
mam ile mahfuz hiuelerlot 
talepten aarfanazar dmlt ıa 
yılar. 

Alacaklılar taraf mdan va· 
ki itiraz ve iptali teıla da 
vaaı lıe müe11iıın geride te
mini deyne kif i mala bulun· 
mamaaı ile kaimdir. Borcu 
6dlyecek emvali ıalreıl 

mevcut bulunduğu takdirde 
alacaklının teıiıln iptalini fa· 
temele hakkı yoktur. Gerek 
varlı ve gerek alacakhların 

dava hakları teıfıt meydana 
ıetirecek reıml ıenet veya 
vaalyetnamenin yapılmaaı ile 
dofar. Teıçillnl beklemeie 
hacet yoktur . Bu baptaki 
itiraz tıe mOe11lıin teılıe eh· 
il olmadıfı veya alacakla· 
larını lzrar kHtı ile yapmtf 
buluncluiu veya teılıin ma· 
razı mevtte vaki olduiu 
keyflyetlerldlr. Ah•ah mez 1 

kure teılıln iptalini mucip 

.. 
olabilır. Varlı ve alacaklı-
lardan maa :fa müe11lı de tes 
ise itiraz ile iptalini tıtemek 
hakkını haizdir. O da ıenel 
ve ya vıulyelname yapılır 

ken ehliyeti kanuniyeyl ha
iz buiunmadığını veyahut 
leslılıı vaki bir ıkrah veya 
but ııehiv ve hata netlceıi 

yapılmıı bulundut?unu iddia 
etme1ldlr. Her üç halde ha
kim arlzamlk tetkikat ve 
tahkikata lizlme icrasından 

ıonra tahakkuk edecek ha· 
le göre teıiıin tllmamımn 

veya bir k11mmın iptaline
veyahut bu baptaki talep 
ve iddianın reddine karar 
V'!rlr. 
Ahkamı sabılnıda dahi bo· 

rclunuo marazı mevllnde 
vere.enin hukulcunu iptale 
mucip olan t11ıarrufahn mu· 

teber olmadı~ı ve varisi 
olan kimıenin keza marazı 
mevtlodekı teberruah ancak 
sülüı mahnden muteber ola· 
cağı ve yJne borçlu olan 
kJmıe velev hali 11hhatında 

olıun emlakini vakfetttkten 
ıonra vefat edip edayl dey· 
ne kafi emvali salreıl olma 
sa dalnler vakfı hakime iptal 
ettirip o emlakten !atıf ayl 
deyn edebilecekleri meri idi 
İptal davaaı bunlardan baı
L-ay lf'..Al!!ıll\ lumnnA f nuılut lif Ve a aaaoı umum yeye mu-
gayir bulunduğunu fıtlhbar 

eden cumhuriyet müddei · 
umumlıi tarafından talep 
olunabıltr. 

İıbu davalara bakmak va· 
zife ve ıal&hiyelfnl hatz ha 
lclm, teaiıln bulunduğu ma· 
hal hakimidir. 

-SONU VAR -

kında hııl yaya geleceğt zan 
nedı1meklt·dir. Yugoslav ha 
va orduıuoo mensup yükıek 
rütbeli birçok zabitler İtal
yan hava kuvvetleri lnıaah· 
nı tetkik etmek ve Yugoı 
la•ya lçtn yapılan birçok 
tayarelerl teslim almak 
üzere ltaJyada bulunmakta · 
dırlar. 

~ 

alz mevsim 
geldi. Mal-

I~ dan evvel 
llcaretha

!Jl nem ıze t1ğ· 

rama n ız 
sfze mu- • 
hakkak 
kar temin 
edecektir. 
Bu, tecrübe ile aabllttr. 

Her cinıdemlr, çimento, cam, çivi, hırdavat ve 

Sındug\ Asliye bll<imum malzeme\ toıalyeyi gayet ehven flatla ıat 
~ maktayiz. Bırkere deneyiniz. 

hukuk hakimliğinden: tt Her renk ynğh ve bad11na boyalar1le boya yatları 
Sındargının Mandar~ lrö · ~ ve malzemesi de bulunur. 

yünden olup halen BiAadı- ~ Köylü ve reoçberlerlmlz için pulluk ve her Ulrlti 
cıo Servi mahalleslnden ka. it_ düzen de matazamızda ucuz bir Hatla aatılmakladır. 
laycı Kamil nezdinde Vell ~ Masa, kollu terazilerle, kontar, litre, kilo ve metre 
kızı Ayte tarafından Boiaz !it. gibi ölçü ve tartı düzenlerinin pazarı da mağazamız· 

1 hyan kazasmın Dere mahal ~ dır. 
leılnden amele Kalfa Hacı it. Tütün fidan ve tarlalartle, meyva aiaçları ve her .C 
Haaan alcyhtne ikame olu· ~ türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı it 
nan boıanma dava11nın ya · ~ arttıran "KiMYEVi RUS GÜBRELERi .. ot ıtz de tec· "JI 
pılmakta olan duruıma11 aı· ~ rübe ediniz, memnun kalacakıanız. ~ 
ra11nda müddeıaleyhln ha· ~ Saraçlar Başwda Hasan Cumalıoğulları 1 
len yeri, yurdu belli olmadı- ~ 1 
ğıodan ilanen teblığat icra· 11 Mehmet, smail, Abdullah 
sına ve duruımaaının 21· jt&.w=w~~~~~~~'~»l'i'rW~~ 
ıvıavıa·~.ns saat ~ za bıra ID'""'T".....,.....,~.,._ 

kılmaaına karar verllmlt ol· 

ı ~··••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••IE makla müddeialeyh Haaanm • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • yevmi mezkurde ~mdargı • • 

.. ı,ye hukuk mahkeme•lnde • : ôzger Bıç~i, Oıtiı, Çıçe~ Yur~u i 
bizzat hazır bulunması, yıı- 9 • 

• • 
hut btr vekt11 kanuni gön· i Talebe Kaydına Başlamıştır. :. 
dermesi, aksi taktirde hak· • • 
kında gıyap kararı verile 
ceğl ilanen tebliğ olunur. 

• • : Arzu edenlerin Yeni Hükömet arkHında Çantay ıo· 1 
: kak (25) numarala Yurd Dırektörlillilne müracaatları. 1 

Bahkesir inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

: fazla izahat itti yenlerin de Dırektörlilfe baıvur· : .. : malan rica olunur. : . . : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !!!!..~·.!!!~...!!~~·4!.•,,?••••••••,!!•••••e•••··········· 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Gönen lnhtıarlar1na alt harap anbarın ( 1 ,522 ) Ura 
(ZO) kuruı keılf bedeliyle ve Balıkesir, Bandarma, Gönen 
İnhlsarlar1nda mevcut proje ve ıartnameal mucibince ta
mir iti açık ekılltmeye konulmuıtur. isteklilerin yüzde 7,5 
muvakkat teminat akçeıiyle birlikte 25 4-938 Pazarteıl 
günü aaat (15) ıe kadar Balıkesir, Bandırma, Gönen in 
hi111rlarma mQracaatlar1. . 

4 - 1 - 113 

Balıkesir Tapu Sicil 

Kor merkez birlikleri için ( 10000 ] kilo taze bakla ile 
( 3000 ] kilo taze ıoian açık ekılltmeye konulmuıtur. lba 
lesi 7·5 938 cumartesi g6nü 1aat IO da kor aatan alma 
komilyonu binaeında yapılacaktır. Şartnaoıe herıün komlı
yonda görülebilir. Taliplerin 57 liralık muvakkat teminat · 
larjyle birlikte muayyen gün ve saatte komisyona ıelmelerl. 

4 - 1 -- 122 

Muhafızlığından: . 
Cınıl: Hududu: 1 iddialı Heyecanlı BüyiJk 

Pehlivan Güreşleri: 

Mahalleıl: Mevkii: 
Muıtafakkı Paıa hamamı Ev iken Sağı ve önü yol, · ıolu ' 

kar1111 arsa Tenbel oğlu Hasan ve 
keçeci lımatl zevceaa 
Şerife iken timdi pey 
nircl pomak Haaan, ar 
kaaı l efık validesi ar· 
ıası. 

Hudut ve bulunduiu yer yukanda yazılı bir bap hane 
iken elyevm arsa Muıtafalck• mahalleaiuden Yavatça oğ 
lu Beklrln 91 tarlhlt gayri muıaddak yoklama kaydı mu· 
ciblnce mutaaarrıf iken 50 ıene evvel ölümlle oflu Muı 
tafaya badehu Muıtftfamn da 3t7 de ölOmlle evlltlara 
Bekir ve Ahmet ve Hacere kaldıjından bahtale namlarına 1 

teıçil edılmeal lıtenUdlilnden tahkikat yapmak için t S 938 
pazar günil mahalline memur gönderllec~ktlr Bu · yer hak• 
kında bunlardan baıka bir hak ıddia11nda bulunanlar var· 
aa bu ıfinler içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlıima ve· 
yahut mahalline gelecek memura müracaatları Uhumu il· 
an olunur. 

23 Nisan 1938 cumarteıl gOnü aaat 14 te General Alı 
Hikmet stadında Türkiye Baıpehltvanı Teklrdalh HOıeyln 
ile ona meydan okuyan eakl TOrkiye Baıpehlivanı Ban
dırmah Kara Alt ve daha birçok baı pehlivanların iftira 
kile iddialı ve heyecanlı güreılu yapılacaktır. 

1 KRAMIYELER 
Ltra 

ı Baıa 90 
2 Baıalhna 40 
3 BüyQk ortaya 20 
4 KOçük ortaya 10 
5 Deateye 5 

Sahıbl ve Baımuharrırl: Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım. Genel Dlrektöril: FUAT BIL'AL 

Ba11myerl: Vilayet MatbaHı - Balıkeıtr 


