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H OK OM ET l M l Z BURGOS HU· R a d y o Polonya Ve Roma~ya~ KOME K~nununu~ Müdafaa Vazıyetı !I N 1 R.~S."1 EN TAN 1O1. ~~~u::~:e::; ~,:~ Rusıı bu iki d1tliil.hmlziuırıdıklırı tık· 
F:ankist ispanyası Akdeniz sahillerini bü- m~~desi neden dir~ı ~er surılla yar~ım dmk. · 
tun gemi_Ie.re kapadı. Burgostaki aJ·anlığı- tatbik edilmiyor? 

m 
Radro kanununun J 6 ncı 

ızı elçılığe talı vil ettik. Bulgaristan da maddeeıat1e r•d10 maki•• · 
lerl ÜHrlnde parazit J•P•• 

aynı kararı verdi. her tilrll mot6r •• buna 
A lteazer maklDelerln parazit . 

1
_ akara, 9 (A.A.) _ Ha- l dı 1 1 " d d erlnla ön6ne ıeçtlmeıln• 

t 

methnlz, Burıoı hülıume· m ra ay n.Ha OJU, Ma rı. d 1 h 
1 l 

dlD t 11 1 
- k ı ar 11ra at •ardır. Anka · 

n rtıtm eı m muza ere erine ı •n ve hukulıran ra rad,.oıu; devletin 1apıcı 
11paa1a hnı. .... ••mur etmlıUr. Miralay, waumell olarak ellle en mocierD tekilde te · 
taıudıia•ı ~e Burıottakl derhal llHJODallıtlerle te · amu - maıa ıeçmtıttr. ılı edtlmıı , kuTHlll bir fı· 
tah :· •janhtınt elçılıte v alladelıd, 9 ( A.A. ) - lHyon haline aetlrllmlıtlr . 

• •ltlllnl lıpaaya ha F •- • k6 
11 

V ll d ıı..1 d a.at lıtaayonun bu mi· 
metine btldırmııttr. a a o 11, ra J'O lıtaıyo· k . 
Sofya, g ( A.A. ) - B l· nuadaa verllea bir meıejlla emmellyetlntlen birçok rad· 

Sovyel Kuuve.tltrl 
_ Der nıuayyu bir ılJHI hedefe 

ıar btHı • u ıöyle denilmektedir: JO aboneleri motör •e fab · 
hulcukan u;eu, reımen Ye <ıMlaja ile Caaado, iki rlkalar yüziaden llJlkı ile 
nt t urıoı hükumeti · d L lıtlfacie edememelıte~ır. Se· •nnnııhr . ••De •D••rl ~meafur canı. 

11 

P•rlı, t (A A) lerleıı toırlkl meHI otmoil lıebl de b11 motörler 
ı•• hGk6 . . - Bur kabul etmıılercllr. •e fabrikalara• lauıu 

••ti dlin k l neırettttı bı a tam . Beıtelrca, Larıo Caballero • ıettrdlklerl paraaUler neı-
r tebltfd f ••n1anın Ak e •· tle beraber çaI.ıİnıttar. lu rlyata çok defa dıalenmlye · 

rlntn tama1nndenlz •altılle· Burgoı hükunıtllnln rdıi 1ebeple fraako lıp••Ja1ının cek bir hale kormuuhr. 
lere lra e bGtln ıeml- G 1 F.. k R d P•talacatını bllal . enua ran o .,u adamların be,anatlaı ye • JO kanuouaı ıör• bu 
•ittir. r Re.mi mehafllden öire· teldıflerlnl ıojuk karıılama- parazttlerln izale edtlmeal 

Roma, 9 (Radye) G olldtfine ıöre dün akıam ıına hayret atmemek lisım . lf(a feanl tedbirleri• aha· 
neral Franko hQL,,.. e- bura7a ıelen Neırtn •e Del dır . ma11 lhım ıel•ektedlr . Hal · 

•wmott· Fr- b LI d •nıaya hır h ' ••101• Pariate kalmalarının Franklıt lıpa•yaaın nihai U• ne •••• kanunun hu 
mu hra •erml •e Burıottı imzalanan 1 muvafık olmıyacıfı ve ba . zaferi kazanmat1 lizımdır.,. maddeıl tatbik edll••••k 

•hode mueıbınce , Cu,..h~: · " t•hrlkit te•lıd edobılece · NHJOD•lııt kumHda ba· tedır. 
Jetçllerln, Franıız t ki • il blldtrllmektedlr. yattle General Franko t•la"n Ftkrl•tzc• poeta ldareıl 
r ı opra a · 1 t l b bu ltl• meııul olarak ka· 
~aa l Uca •ttllrlerlnde b ıpaayo nasır arı uau Matirtdde va:1l1atta laklıafı· 

erlerinde ıötQrdulderl ;~~ ;•kail takcilr etmııler •• aı ıaatl ıaatlae takip etmek· nunun bu hOkmünl yerine 
ta7are ile JOz Ilı arfaten a7rılmıılardır tedtr. ıetlrmellcltr . 

e tayare L Y k l topunu •• 150 a~ır b t ODdra, 9 - Al•an kıy Fraaklıt kltalarıa Madrl· • ıa, mükemme teıl · 
5 • arya n '-1 d ti ... k d 1 yı lıtemlıtlr •• arın an •erilen mal6 ıa ı "'n ara ra yo llaaye · 

Lon.lra, 9 (A.A·) 
il Elupru ıueteıl bir ıi · 
yui muharrir fmuıı altın· 
da fU ıat.rları neıretmekt• · 
d ı r: L 

So•J•l h6kôm•tl ıle • · 
hlıtaa batıclaD te•• .ııe ui· 
radıkları takdlrd• biti• 
meabalar1nı bu memleket · 
lerln emrla• a•ade bulun· 

Var· 
duraaaiı•• BOkreı v• 
ıo••Y• 1»1ldlr1Dlttl'· Ba yar· 
dım lalfblr ıarta baila .le· 
itidir. Ve biti• ha• macl· 

d l 
. k .. ddelerl•• • 

e er• yırec• 
milhlmmat •• tlllhlar• 1' · 

mildir. 
Şimdi anlatıhyor ki M•• 

ko•a tle V arıoJ• araıındı · 
anlaım•11 

-= 
Parlı, 9 [ A A J M mata. ıöre, Cumhuriyetçi a6. i [ nundan her aboneal• bek-

ıaseteal ıu h~b~rl- •tin lıpan1a thıvekılı General ır.ıı•ır- ıfa ya lealldıtı kaclar faydalanma· 

==-=;==~=~~::.v~e~r~ly~o~r~: ~~~~=1!~~!!_!!~!!~!!!!!!: kl k •- t t aja, milli müdafaa nazırı Mazakereleri. ıına _;_,m • '/O t•r· .ı IOD t care 

Irak ta Hu·· k Qmet Dar- Kahir•. 9 (Radyo) - Mı· · A vrupada bir harp vukuund! 
11r ı.ıkümetı yakıada ltalya 

b e 
• y ti• Libya bududlarınıa tayl-s 1 apıl acak mı?. ol için mizakerelere baıh 

yacaktır . Bu mlzakerelerla 

Sa_ bık. başvekı·ı ı·ıe yu· ksek nerede cercya• edeceıı h·-.oz anlaıılamamııtar . 

rubelı 50 zabit tevkif edildi Mmr hükumeti, Ltbya 
Londra, g (A A ) R • hududlarına büriik ehem-

ter . · oy Baidaddan haber •ertldtif ml7at atfetmei• ~aılamıı-
9J•Dıının Baidadda " blldlrdtll 0 ne ıore, lrakta bazı karı · tır. 

De ıöre bir hük6· ki '-1 ınet d b fi •• ar zuhur etmlttlr Ba 
ar •ıl bazırlamakla 

•uçlu olarak b ._ B ::ıı müfettler ordu aruanda 
H •• •ıvektl b Hıkmet StUeymaa ıle 50 ta rl~ltta bulunmuılardar. 8 8 k 

kadar yOkıek riitbeh zabıt Hlikuanet derhal lizım ıe· • e 
tevktf edllm ltUr. len tedblrler ı almıı, kralao MiJ.atemleke mi 

Buidat, 9 (A A ) G Itır emlr•ameılyle &rfi idare 
:ıeteler, kralın lktnd emt;: flln edılmıı ve ••nıür tad /•fiyecek? 
narneılnl neıretmektedır . bık olunmuıtur. 
Kr•l ~ ı k V arıova , 9 (Radyo) 

.. emirnameleri, Erreıtd n.ra ın ı inci emlraamHI 
m t 

•- d d ı Hariciye Nasm Kolonel Bek, 
ın ••aıında örfi idare ilin • neıre ı mittir. Kralın 

etmekte «hodbin 1ebepler emlrnamelerl. Erreıld mıa b•Kiln parllmentoda beya· 
dolaylıtyle karaııklık çıkar- takaeaada örfi idare llia et. nalla bulunmuı •• 7akında 
••k letl1en eılaaıtan» bah mekte,«bodbtn aebepler tiola · Loadraya ıldecellnl, laılllz 
•eylemekte, nizam ve , 6 ılyle karaııkhk çıkarmak fa · rlcalile koouıarak. PoloDJ• 
kunua hainlere karıı ahna tlyen eıhaıtan» bahHylemek· lçta m6ıtemleke lıtlreceil· 
cak ıtddetll tedbirlerle lda. te nizam ve ıGkunun al ı6ylemlttlr. 
me olunıcaiını bildirmek. hainlere karıı alınacak tld· 

tedlr detti ted.,trlerle idame olu. 
Kral , radJo il~ •eıredllea nacajını bllcilrmektedlr. 

\» tr nutuk ei1leml1tlr. Bu Kral, radyo ile neıredlleo 
ıuıtkuada . orduru ılyaHte .,,, autuk ıl>ylemlttlr. Bu 
herhanıt bir ıuretle karıı· ••tlıunda, orduyu •IY•Mte 

llı1ıktan meDıtmlt• taı.ylkte.n herbanıl blr ıuretle •-a • rıı . 

ıllciyetı olıolara ıara y ın maktan menetmlı , taz,ılcten 
kapı11nın açık oldujuuu t6Y ılkly•tl olanlar• ıarayıa 
1• tı •e halkı müteyakkız kap111nı11 a\.ık olduiuau .a,. 
da•ran•aya davet etnı lıtlr l• mlt •• halkı mlllteraldda 

1•\aabQI, g (HwıMI) tıla vrau••J• -'•••l etM'ttJr. 

TO.rlı-Yunan 
A</li Anlaf-

ma••· 
A•k•r•. g ( A.A. ) 

Hlkumetı•l•I• Yuaaalıtaa 
ar .. ın.la ıadel mlcrtmlzl• 
ye cezai h••• .. tt• aııılll mi· 
aalaeret ..... ~e4eıl tm2a 

la»Jütt' ır . 

AMERiKA BITA· 
RAF KALMIYACAK 

8. Ruzvelt, bUvaziyetin ınü
tacavizlerin cesaretini art
tırmakta olduğunu söyledi. 

Vaıt•ıto•, 9 (Rad1•) 
C11mlaurrelıl R•svelt, «16• 
matl.uat mlmeMlllerlne 111G . 

hl• bey•••lt• bulunmuı •e 
ezcl•I• ,anları ılyle•lttlr: 

AYrupacla .. lr laarp •u 
kuuall• Amerika••• l:tttaraf 
kal•aa• hal&kıhtialıl lcanwn 
....... lf.t1Uelle•dlr•.tlt~ 

zlrade müteca vızlerln cet•· 
re tini artırmaktadır· 8u ltl · 

t.arla bu kanunun tadıh la · 
:11md11. Gerçi, bu lauıuıta 
heni• ıtatty• teklifte bu· 
lunmadık. Ancak, umu•l 

nzlyet bu hal.le devam eder· 
ıe, kaauauD tadılJnl lıtemek 
zarureti haııl olacaklar. 

V aııaıtoo, 9 ( A A. ) 
B KuaTelt matbuat mOm•• 
ılllerl•• bera••tl• bulun• 
rak Amerika bOk6meUDtn 
lıpaayol C•mhurı,ettnl ta· 
Damakta berd•••• olclui•· 
nu, la•ı•ak içi• lalçltlr ted· 
bir ttttlaas e•Ul•••lt bulun· 
tiutu•u ılrlemııttr · 

Bunda• batlı• B. Rus•elt 
bir tl&nı harpte• enel halk 
ar aıınd• referandum yapıl · 
ıaHı•ı nahk olacak bir ka 
n11aua mllletln mCldafa111 
lılal ıhlAI edeceflal ~eyaD 
et•lıllr. 

tekab6l etmekte t.St. 
ParJı, 9 (Rıdyo) -- luı 

Hkerlerlyle Mançurl b•dut 
multafıılırı araıı•d• dl• da 
bir muaadem• olmuıtur. 
Raı a1kerlerl, Ruı toprak· 
larıaa ıırm•lr lıtlJe• Maa· 
çurl ~ mlfreıelerlDI HJlata 
ufrataralır plbkftrtmlıler H 

Maacurl toprakları•• ka· 
dar takl• eJltmlılerdlr. 

Hılnktaı, 9 (A.A.) D•· 
mal ajanıı bll .. rlrer: S.. 
laud•t h&dı .. lerl dolarlılrl• 
Mınçuko hüktametl tarafı• · 
da• d6n So•Jet maka•· 
!arın• nrllen prot .. teda , 
.. lr yılcian beri b• •••iden 
t 58 hidlıe kardecllldıtı, 
Moıkoonın a•cak 51 pro· 
teıt•J• cenp •erdlll, hiç · 
bir hldlHnln memnu•l1ett 
mucıp bir ıuretl teı•IJ•J• 
rapted tlmedlil .,.. yalnız iki 
hldlıenln tarafılran• itlr 
ıekılde halledlldlll btldtrll· 

mektedlr 

Italya 

$1rtl Afri~ıdı ~lr tıy111 
f ı~rikısı yıptınyar. 

Parlı. 9 (RadJo) hal· 
,anın , tarki Afrlkıda latr 
tayar• fabrtk111 Japmai• 
karar Hrdlil ıöylenlyor. 

811 fabrikada aıkırl ta1are· 

ler yapılacakbr 
•••••• 

Fransa da 
5 Niıındı yıni 11iıicaı

~ur ııcilıcık. 
Parlı, g (Ra•IJo) Fraaaa 

A1a• .. 19ebuıa• •ecllıls 
,,, •l•n•• &,eıl•cl ıl•I Ver· 
••1 .. rayında Itır arada 
toplanarak J••I cumla•rrel
ılal Mçeceklertllr. 

Pıriıtı hılkı zı~irli ıız 
ıııkııi ~ıiıtıhyır . 
Parlı, t (RadJ•) - le· 

ledlye, yarı• bltü• halka 
Hhtrlt ıular lfln mHlre 
leni etm•I~ ~ıl17acalahr. 
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Yurdumuzl beraber y vaı d ıatbfı ferdlere tanıdı · 

yaveı ıenl~l•ren bu ceryılnın i• hak cemi et kurabilmek· 
me d na getlrdığf birlik aynt Ur. Gayeıtne uygun har 
ıe•k ayni heycan ve aynı ket ettıkçe hiç bir kuYY t 
eoerjlotn kayoaAı oldu. BI· onu lcr atından v.reate ln · 
rınclalo dofuıuadao üç ıene l maz Yat od,.ıların hürrl 
yant 1922 Hn"ııade m yda- yet ye ıe1beatl hakktle mu 

• • 
1 1 e 

c- o 
e rı 

u 
1 

Vurtla
aba aları 

--~-------

o• getirilen bu ık•ocı ıeaçl•k dahale .. ıa kabalı telıf oıa- Sinema, taş ocakları ve diğer Kültür Direktörtü·o yeni tahm tn 
yuYaıı 11lu ve dlılplınlt ça· mıız. Gentı bir toplulutun b k · • 

eye ıör biı ~ 
lıımanıD Yerdiği mCbmlr ne· bu müe11eıe h klarlDI bir azı e vra üzerinde gÖrÜf üldü. OŞUSU tart p etti. ~~ 
ttce ile b61ıeler Bahkeılr kaç kiti karar vermekle yo Vdayet Umumi Mecllıl f klyettle kireç oc iı açılma· Orta y Uıe derece1tnde t rtıp etmltUr. Her iki 0 lr 
ıporunu taaıtmakla kalmadı edemez. idari otortte bile dCln, V it B. Etem Aykutua ıı buıuıunda Huıu.t Muh · ki okullarla, ilk okullard ar 11nda iiç kotu rapıl•'' 
her yakın ve uzalı tema11n· aacak gayeılne uyıun dOt baıkanlıjında yedinci top· ıebe mOdürlüiüoGo yaz111 ka .. M rıf ~ ekılltfıace bazarlanau 
da ıpor zeYktnlD tnce ruhu- medlğl ve ancak umumun l ntmnı aaat 14 de yaph. bul tle bet sene mQddetle bir t lımatnameye ıöre hır r 
nu 1a1makla vazife.ini bt- menfaatı mevzubahlı olun· Baıkan, celıeyl açb ıkl taltblne ruheat v rdmeıl iti ıpor yurdu teıtı eddmıı bulun 1 

hakkın yapmaia çalııu. ce mOdahale eder. zabıt okunup kabul daldı. lıt rarlaıtarıldı. duiunu e bu yurdl ran ne gl..I 
Artan ve daim• artan bu Tevhid muarızların k - Gelen e rak Qz rinde görü- Gr ntt taı ec klaraadan bl sporlarla meıgul bulun 

ıeaçhk cer1aaı tatmin için aunen k ndtlerJnt haldı ltul 1 ıdQ: izami lıttf ade edilmek için c tını yazmııtak. 
bu bırlıkde klfl detıldt . Yurd dukların bu eıaaa 1 tfaad Dejlrmenbolazında açıl- mQteablutlere Yerilirken b • Şebrtmlz Kültür Direktör. 
l• dolan blrhk kuYvetlntD ettlrealer lr ıporcu ııfatl- makta olan d6o6t pana1ırı· zı t ıcılara da rubıat vert lüiO bu talimatnameye göre 
1Gc60Q ıöıtermetl l&zımdı. lede ıunada ıf de et ekte- aın haııl ta Darıca köyüne !erek onların da lıtlfadeleo· ltıe ve öğretmen okullarının 
G6ç kulubihnüz lıte bu ıevk dlrler: . verılmekte olmaaındaa bu dlrllm lc,,ı Ye bu JOzden de ıpor faahyetl ile yakandan 
ı••lde 1akın maalılae rai A _ Uı:uo yıllar menıup panarmn Darıca köJO bu vıl yetimize ucuz taı mal allk dar olmağ , ıpor yurt 
men çahımaaıa gurunınu oldaium kulfıbüme derin dudu dabUınde açılarak ba· edılmlt olacajı hakkındaki lar1 tallmataame1ının etili· 

duydu. lttraf etmek ilzam· hatıralarla bağltyım. GOttü- tdatının keadalerlne Yerılme Husuıl Mubaaebe müd6rl6· larının tatbikine baıtamııtar. 
chr ki: memleketimtzde atle- iümüz gayede bizi lıtlhlaf ıt hakkındaki Huıuei Muba jünün Jazıları kabul edtldt. Bu münaaebettle de Ilı ve 
tl•lm beYetlnl k6rükleyen edecek men uplarımızdad ıebe müdürlüiüoQa J'&z111 oku· Huıuıl ıdare1e atd Şehir öjretmen okulu ıpor yurtla · 

tır. 

A - 1200 Metre, 1!,,ı 
1800 metre, c - ı soo " 
r dır. BtrlDcl koıu bu •1

1o 
12 net pazar ıüni ı••t _
d 61retmen okalu ıle ırı~ 
leket baatahaneıl ar••' ııı" 
1apılacakter. Bu koıuY• ~~ 
tkl yurdclan yedtıer ıcı:tl' 
birer takım ııtırak edece il 

Koıular, kOltür dır•"'aı 
lüilio6n tartf ettlit 6' ı,t' 
retmenle ıpor ,.,rt ti 
tarafından ıeçtlecek ılı~ 
le be taraf andan idare ol 
caktır . bu kulubGmGzde bairına bu· ıporda didinmenin ze•kını narak kabul edildi ılnem ıınıo mGddetl hıt m ra arasında bir lıır lcoıuıu ............................................. 

dılı ıeaçlere ıporculuiun ne· bulaceiım. Talimatnameye UJ'IUD ve buldujuDdan 1 bazlraa 939 
zib ruhunu, cemiyetin hat B - iki ••Y• Qç olma- Sıhhiye Vek letlnln muva· terthıodeD ıtıbaren baılamak 
talakkllerlae u11un bir ka· nın bırle9dıiı nokta Vatan ·--------------• 

Memleketın bır 

aylık zirai va
ziyeti. 

raktere ıahlp olma valfını için ıpor yurd için ıporcu- daha fezıa kalmetıoa mü· 
•erdi. lukdur Gaye bir olunca ade v mih maha edtle-

lıte 1alun mastlerlnl tel blrleımeotn ayrılıkdan fal· mezdl. Bu huıuıta yapıla-
hlı eUlllmlz bu Qç memle de1l f ark11zdır. cak Ye tutulacak yol bir . 
ket kul6bümQzQn keodf (.; - A1,,lıkda rekabet leıme ve kaynaıma idi. 
mliteYazl çahımaıını ıördOk· vardır:. Bu rekabet hududu 3 - Gellrlerl dar, yetlı· 
ten ıonra bu üç "ulubün nu aımadıkca baıarıcıdır. me ve 1et1ot1rme malzeme· 
blrleıtlrllmHI hakllındakl Btrleımeyl la beth vo yerin- feri az v balnmıız, Idık· 
ıon nzl1ete temaa eclebıll- de ıörenlerde bu açık ha· ları ve a6rdfiklerl mahdut 
rtz. Ben yalnız bu mevzu klkatı tealfmde bizlerle mlit· yardım ile onları f ally tlc· 
berinde az çek emell ıeç. tefllııttr. rinde müımlr kıla azdı. 
mit eıkl bir ıporcu ıafatUe D - Bu tevhidi lıtlyen 4 - R kabet 6yle zan 
içinde yaıamaaın Yerdtil ler bu btrleımenlo katt lQ· edtldtll gibi il rleme e imıl 
tecr6be1• ve clııdan ıörme· zumunu tatmin edici uas- olmamıı rekab l zlhiolerde 
nln Yerdlil anlamlı tetkıka lara istinat etmedtlderlnden ve mGoteatplerlntn ıınç v 
ltahlı meYzu luldım. ıebeblnl ali izah edemez- körpe dtm ğlorıncla kıt 

Beden terblyHI umum mü· )er. teala uyandır r k btlakh bu 
tlOrlüill yeni teıktlit Ye fa· E - Nlh yet bu tevhit yönd nd memleket sporu · 
allyetl ile memleket ıporu· husuıunda üç kulabın ekte · nun ılerlemealne katı ıuretde 
nud her yönde11 tlerlemeılne rlretle ahnmıı hiç bir kara· mani olmuıtur. 
ve mubteltf bölıelerde müt• n yoktur. Bılıoen yegane 5 - Nıh yet topluluğun 
ıekkıl ıpor kuluplerlnln ahenk en müeı lı, idareci HIAhl· baıınd bulu anların h ktm 
Ye lnıtcamını temin ıaJealoe yetllz temsil ile ıtrtıtlen ol cak ltOrlat zıhntyetlerl 
matuf bir proıramla hareke· bir toplantın1n verdi ı zalf y rln e olıtlı lerl hakim el · 
te ıeçeçeit malumdur. Bu· bir k r rdır. mut zaten yardımıız, gelir· 
naD •etlcHI olarak bazı arka· Şimdide tevhide taraft r ılz bltçelerlne aAır darbe 
.&aılar meoıup oldukları ku olaolaraD ııaca lıtıaat ey- vurm ktan h U k lmamıı· 
lılplerlo!n maıtlerfnl dOıOne· Jedtklerl noktalar üzerlnd hr. 
rek memleket ıporu için bir· duralım Ye bu huıuetakl bir Memleket ıporu için ıa-
leımenın dofru olmıyacalı leımenla ve kail oldukları mtmt temeanl ve tah&HÜI· 
kanaattadedırler. Ftlhaluka ftkırlerl telhıı edelim. lerlnl objektif bir görOıle 
onlafl b6yle bir dOıOoceye 1 - Bu blrleıme z rurl huld1a ettıi•mlz b lkt te 

idi verilen karar yerinde lakklden çıkan mAna mem• 
ıeYk eden• ejıya yızdı. ımız ve f.abetll bir karardır Tec leket için hayırlı olm ııd1r. 
deltllertne hak verdirici kuv 

Yetil ve makul ıebeplerdir. 

Bız tefrtunml tevhıdtnmt 

memleket ıporu için h yırh 
olacalı ı araıtıracağır. 

lıt• kuluplerın ayrı çalıı
ma11aı tatlyeolerfn dedtkle· 
rl : 

1 - Memleketimizde ıpor 
buıuıa tabtınd mQıtf'dlr 

ıporculuk birbirinden ayrıl 
mayım ye beraber yGrüyen 
bir beden ve bedeni müte· 
rafık bir fikir ve terbiye 
mQe11uesıdtr. Bu ayeyl gü 
den mücuetelerl yok etm·ek 
Yeya tevhit etmek değil tak 
•ize etmek llzımdar. 

2 - Her cemiyet müsta
kil bir varlıktır Böyle bir 

· cemlrete meoıup her ferdin 
lftlh " du,.duğu ıey yeıat 

tıiı ve içinde yafu!ığa cemi· 
yetfn yurd için f ld~ııoı 

ve devamını görmekle gu 
rurdur 

3 Ana yan c mlum 

rübe gö&termııtırkt uzun ı · 
neler ldertcılcr ıle menıup 

lar ar smd ahenk ve inal 
cam kalmamıı spordan bek· 
lenen f yda ve ol!ld n mak · 
ıut ol n vertm eld edlle
memııttr Sporun oldu u 
gibi bırakıldığı yerde boc · 
l m 11 onu kuvvetli org& 
olz~ etmek ve kuvvetli bir 
gençlik teı nüdiine müıte 
ntt bir varlık vücurle geti ri l 
mek ve mekıut olan fayıtf" 
yı en kml ve kesim bir 
tarzd memleket tçtrı verim 
lı kı lmak volu tutulmuı 

dur 
2 - Spor n ihayet bede 

ni kabdıyetle ber b r ffkri 
tekamülü mümkün kılmak 

ve cemiyete h d ım elern110 
Y"ll§tırmek g ye ine matuf 
olduğun göre bu glbl mü 
blm yurd .çln cbeoımtyetlı 
ol n bir terbiye müe111faeıl· 

oln uzun ıeneler oa ehil td 
reci v müeut.1 r elfode 

Ben yalanız ıahıi temenni 
mi fzhar tle tkUf edece 
ilm . 

Memleket g~nçlıil Büyfik
lerlnlo kurduğu, eı ıh sınır· 
lar1nı çlzdlil ıahada emin 
Ye metin y rftm k bedeni 
k btlly tlerlnl yurd için, y 

tan için hazır! m k ıereftle 
hareket edecelderlal bir 
dOıtur ballnd btlmeltdJrl r. 
En yükı vatan ıevgııt , 
Cumhuriyet ı v lıtle gönlO 
meıbu olan B lık 1 spor· 
cuıu az partıntn koyduAu 
gençlik için çlzdfğl hududu 
dahilinde Qrürl6ğe ti in n 
ve im 111 v rdır. Bu tmaol 
memleket müfit olma fa· 
ahyetlerlnl buna glire uydu· 
r eakları mubakk khr. Bir 
ve ayrı çslıı ada, tek 8 · 
1ed y0ri.1mck z vklnl du · 
yan ber Sporcu geoçl~ğl 

mr dıiı muhit ı Thnı yı 

kendt eıcakbğını du duio 
JUYUID bul e tır . 

ü:a re ıcarıoın arttırma)'a ko· 
nulma1a buıuıuı.da Huıuıi 

Muh ıebe MCidQrlOiOn o 1a 
z111 okundu 

Baıkan •lnemaye ıettrılen 
ftltmlerın kıym•tlerıae ıöre 

fa ti rau ıodıralmHI v da· 
ha u uz bır dubult1e He at· 
rllmeıı huıuıuadakt f ıktrJert
Dl ıö1hyer k evrakın tedkı
kl için ncümene ha val ıinl 
lıtedı. 

Sıhhat MthlOrlil6nQn mem· 
l t it b D " IÇiD )'1tml 

t neke ıazy i• mubaJ . 
ııoa dair 1azııı kuodu . G•a 
y laranın nerel r ıarf edıl 

dikler& Ye edıleceklerl ô 
reoılmek üzere Yralua 
Sıhhat MildürlüiüDe iadeıl. 

Maarıf MüdürlG ünün ay~ 
ol at etvellerl tabı Gereli 

olan 23 lira 80 kuruıua •· 
rılmeılne dair olan yazm 
ıle Mıtbatp ıa mektebt ba. 
caaıaıo t miri tçın alın n 22 
lir 66 kuruıluk avanııa 
mahıubuna aıd yazıl rı o u 
n rak kabul edtldt. 

Ba1t r Müdürlüiünün ıa· 
rl ha1tahklar için lıoaa b z 
bedeli olan 925 kuruıuo e 
rıl ıl buıuıaıodakt yazı11 

ile ygır d posuna oda takımı 
ücreti olan 475 ve daire için 

Devlet Meteoroloji it· 
lert umum müdürlOiündf.ln: 

Yurtta ıeçen ıubat Afi 

na ıd h va zlra t duru-
mu: 

Şubıt •Jı bazı dar Hh 
lan b rlç tutulduğu Vfı' ıu· 

buaet bakımından geçen 
yılların ynı ylaranrı al bet 
le bir z daha ıoiukça ıeç· 

mi bulunm tadır. Geçen 
ay dev m eden lfltıf bah r 
ba•nl rı Dolu B61ıeıl ile 
Orta Anadolunun f&rlnnda 
Sl•aa çevresi m61letna ol· 
mak üzere hemen her ta
rafta b ğ ve meyva a aç· 

larındsn erken lokııaf a s · 
bep o!muıtu Solumağ 
baılıyan hav bir çok yer 
lerde bai Ye a açlardekt 
rk n l ktıafı gerlletmlt bu 

luama tadır . 

Hazı d r çeneler naz rı 
ltlb r alınmak11zın bu ay 

içinde yurdumuzda vaki 1a· 
Aıılar mezruetan ıbttyacını 

laylkı •eçbıle karıılaımıf de
ğildir. En az yağıf g6ren 

Ea , Ort Anadolu 
böl elerlyle Cenup Dofiuıu 

hnan kart ılye bedeli 527 nun Şark Ln ımları, Ceoup 
kuru§lenn veıllmuıne d lr eathı matllıl 9 K r deniz 
ol n yazılan okun rak he· 

kıyılerıom Sinop çenelerin 
yeti umumfyec kabul edil 

de ön6müzdekt ay içinde de. 
Buade.n sonra encümen· uy un rahkh ve bol 1f 

l rde tedklk edilerek Meclııe lar ihtiyaç vudır . 
gönderilen evraklar da mu. 
• fık bulundu. 

Bu arada riyasete dart 
takrir verildi S lô.b ttfn Yü. 
ccl. Erdeğe bir ebenin ve 
rılmeıl huıuıundakt dileği 

kabul edildi Dığer 

on hl reler birer ebe vertlf r 
ken or ya da m6naslp bi· 
rlı lnlo göndertlm si iti D " 

cümene havale edtldı. 
B ly az&ları d , B 1111 

yollarının ve vlr j lar ınm 

mümkün olduiu dar fal . 
hını lıtedller. 

S dık Deniz: ile Hamdt 
rabacıo ullarıoıo mazeret 

lerlne mebni rzu ettikleri 
izin verlldt 

Ruz am de gör ıOlec 

Eı ıh bir zira t f aallyetl 
göıstcrllmeıl mümkün olmı 

an bu ay içinde muı 
it hav e toprak tartl rın
dan nzamf ntıbette latlfade 
edtl re pe dar seh lnr 
tohtııar tmek üzere Malat 
y Meı zıfon çevrelerinde 
gectkmlf ıılık ı:erlyal ya 
pılmıı, Doğu ve Orta An · 
dolunun Stvaıı çevresi h rlç 
olmak üıer biltün bölge 

bagka bir madd olmadığm 

da lçtlmaa, 13 m rl p · 
:nrteal gOnü u t 14 Je top· 
l nıımnk Ozere aon verildi ı 

b ıkaolı tarafından bildi 
rlldi 

Lik 

_Maçlırı. y~ıın Mar~ır•; 
'azar gunu Eia gult 

nnde be şh}or. a1. 
Ltk heyeti tarafıad•;s.~ 

Up ve taozlm edıleıa 9 ,1 
1ıh ıam,ıyona maçları ~I 

Marmara ıümeaıod 9,0 
idman yurdu ile Dol••'"'~ 
ertcıl pazar ıünl G61t':,; 
manyurtlu l&e Y enıdol•,, 
Ele ılmettnde Ha •t•O r' 
haniye idınaayurtlerı ' 

ıın~a b tlı)'acalıtır --
Marm ra ıOm ılolo ; 

larana ıohrhnız fek•P°' / 
liibüoden Hulki v• f.I' jl 
IBHlDID mnçlarını .; ... ,1 
Sumer ıdar edee ki• 

i~i mebusu~z istı•~ 
u·uilar. ~ 

Btrkaç ınodeob•rl ''il' 
mlzde bulunan mebı1~ 
mızdao Hayrettin 1' l 
Oıman Niyazi Bu~c:aJ ,,1 
Bandırma yolu tle lıt• 
ı•tmtı !erdir. 

Ö'üml-e lt~h~-il eı~it,, 
Dı kçller ruaball"'

1
".-' 

ehm t dınd• ti. 
kendlılnl tıten çı ardıft ~ 
Eyup adınd blrtD• •'· 
çc tığı v öltımlıe ",!' 
ettiği ~ılı et ol ndol 
yakalanmııtır. Jf 

-- OJ'~I 
lerd yer y r ve p' 
miktarda yazlık '' 1/ 

JUi f' llDHOD' ıel<e' ~' 
rı zlraa h icra dılrıılft ~" 

P ınuk ve tütÜD ~fı~ 
böl1ı lerde ek!m h11;_,ıf 
rı yer yer tkmal •clJ 1, I 
baz yerlerde haf rt1"" ~ 

. o>'" i m edtlmtıtlr . !> 
1

,1,1 
re inde ilk yağacılı fı4';, 
r u müte kip tutOı> 17"~ 
nlo t rla y nakli ıçt~lf 
h zırlakla.r ıkm 1 edl / 
luDma tadır . ,,ı 

Yurduo butGo ~et ~il 
hububatın umuOll "~ 

f tfl 
pe dor ıahaler •· "{ 

ell'I" l cek oluna, 111 ııı' 
muclp hır h ide b"' 

ı tadır 
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OkulÇ ğı da i Çoc kar aş Z - A b ·ı r Ya -
rnanl n. ı Na ıl Geçir ce 1 ? ı, V 
Maarif Vekaleti bu hususta okulları ve talebe 1 Perili ev kül oldu. Hayallerd n 
ı;,e[ ·ı • • l L d . ı J 

ı erını a dRa aTeden talimatname ha%ırladı. korkanlar telô.ş icinae. 
Maarif Vekilliği , talebenin ı · ' b ev'1 e 

okut haricinde b - f alebenln boı za JJf tarzına . muhttlerl~e •e •İngı lteren ln en perılı evi» ı!e meıhur olan u k 
Of za11uın· mania b 1 d ki 1 d h blrço farını ne yolda •eçlr ki rını ne suret le geçi u un u arı yerlerde ffle• yandı Bu haber, h aya letler iri li ufsk ı 11 8 

• ece ~rln r ki · ı ü t• datr bir talimatname h ece erJ rneıeleıl onların cut fmkinlara göre değııtr. den kork oları memnun ede· h :s y letler aöru m f ur aık 
Jaauıtır zır - >'•tına, ııhhi vaz ıyetlerlae, BüUln bu tartları dıkkatc cejl yerde, daha fazla t la Bu korkunç eYde oturm 

Okul idare! ri k d menıup oldukları aıleofn iç alarak çocuğa tııldp etmeıl ıa dOtOrmüıtür: ceıareUnl göıteren Y !nız bir 
lebe •ehlerlnl d a lar ta lfrnai durumlarına •e yaıa lazım ıelen en f tdell yolu Evdeki cinler yandı mı , a dam vardır. Bu, yetmııllk 

e a ikadar = k de t k eden bu talim t göaterme öğretmen in Yazı yanmadı mı , yandı ıee clvu bir ı htıyardır ye e• ' 
a nameyi ya 1\1 k · f d k kıt plara 

Zl)'Oruz: J"TeVyor sergı· eti lr. dakt eyferJ mi •ıgal edecek· baım• oturara , 
Okulun en - • b k • 2 - Okul çajıoda bulu- ler? Y andılaua tekrar bort ile, tarlbi tetkıklerl ile mef' 

felerlnden bt 
1 
mubım vu:ı- Stni İr ma tne nan çocufuo okul hartctnde Jayıp aelmezler mı?. ıul olmaktadır . Hatta ıöy · 

talebeye bo r yetftUrdıjı adam QCQCQk. . uykudan baıka derse çahı· Bu korku, perth evin et leodlilne ıöre Keptan Gre· 
bir yolda ki zamanlarını iyi , mağa, yemek yemeje, isti varıodakllert ciddi bir ıekfl gorl ismindeki bu adauı , uzuo 
aı -·rm ullanma itiyadı · Nevyork aeraııtnt ktm aça rahata , 01una, nezth etlen· d 1 k z mu· ddettenbert bo~ kafan bu 

·~ ektır. ilkokul prol· cak? .. e meıgu etme tedlr. ıra , b t ıh"ı tetklkatt• bu· 
raınıaın b d celere. içtimai münHebet- hakikaten clalere, perllcre lnaya. ar 
len •tı• a teıblt edl · Bu auale hıç beklemedi- ferci bulunmıya thtl.,acı t ı f ı d l le mak11dtyle ıelmlt · prenıtpler ara1tnda bu ı nanan ar ngl terede az e un ma la-
IDeıeleye de b l flmlz bir ccYap ver•yorlar; Yardar. Çocujun okul dııın· ğildır. ve halk, hemen her Fak•t oradaki •raıtırma 
1 • em lyet e bı kı d ...1 ı. 1 k o mOıtar ki 
taret edıl111ı1 oldutu h ide r ma De a am •a aa an zamanının takıl· yerde perili eYlerln bulun n o kadar ço 1 r er· 
bazı okulların b L lıın daha earlp tarafını mlnde bütün bu tbtlyaçlaran duiuna kanidir. olhaJel bu perili eve Y 
J:ı. k u noatayı 1 t 1 1 1 ? 8 k d dlLk 1 G ~Y• oldutu d recede dık - ı ~rm • n z. u ma ine a a a ate a ıomaaı lizımdar. eçen ıece bG10k bir yan· leomlttlr. orasını 
kate almadıkları ıorOlmek· mı Alcturuı yıldızından ıe· 1 Uyku. gın aettceılnde yanan bu ev Kaptan Greıorl . 
tedır. Okula ııden talebe len kuvyetler idare edecek.. Uyku her ferd rıbt çocu. Suffalk clvarandadır ~• çok bir kOtOpban• ve mO:~r :k 
ntn okul harlcfncie bulun- Ybmloct aar1n ilim Ye fen iun da en mOhım thtlyacı- eıkl bır binadır. Uattl, on Uae getlrmlf ı eYJn t!rJ· 
dulcları ıam harıkaıarıoı ıöıtermek üze dır. ilkokul çaiındakı ço· iiçOncO Hırdao kalma oldu· oclalannı kitaplarla ye 
ne •aretle ;~,,:•~ıt~e~nı re kurulan aer;lnln açılma cuklara uyku için aynlaD ju Y o zamandanberl ha· hi eıerlerle doldurmuıtur. 
su Unda öiret l e er u· 11 da tabıi, böyl~ ıarlp bir z manın on saatten aıajı yaletlerlo ufrajı bulnodu~u fhU•ar alırn clvardakllerle 
d 1 llaea erin keo· 1J ı 

1 erine daimi ıekılde olacaktı olmama.. lazımdır. Hu el· ıöyleaılır . k fazla ıörDıüP koauımı· 
beri ._ ıurette reh N pe f 

lale bulunmaları ve bu ev,ork ıerglelni açacak hettn bır taraftan atleler, CIYardalci halk araaıoda, yan bir adamdır. Onun IJ n 
me~elel etrafıada aileleri de olan bu makine dam dört öte tar ftao 6f•etmenlerce evdeki pt>rtlerl gördliklerlnl hayaletlerle mOnaıebahaıo 
ay ın atmalar h metre boyundadır . Yalnız, bılhona dikkate alınmaaı dd d l •-ı balmlyor. 
bı 1 e emmtyetlı 1 la e en er çoktur. Çok ne oldufunu • mae 
6,,.r ••zlfedır 81lba11a çifte makine adamları tıletmelcte icap eder Bır çocufun ha eıkt ıenelerdenbert deYeran Hatta, çok ılerl gidenler, 
grettnı Ye Ja elekrık lı:ullanırken bunun zar1amak ve yapmak mec · ı k ldufu-

lüoüo t•tb 1_ rım acın uau eden hır ıayfaya ıöre, eYde oouoda bir hort a 0 

.. '" d ld için dtlnyadan harıç bır yer· b 1 ti d b 1 d ınıt 
1 d 

e 1 lfl okul ur e D e u un utu der1· bılba11a üç hayalet dolat· ou düıOomtye bile •ar • 
ara evam ed den g lecek kuvy n kulla 1 1 f 1 

ıolcul s·atlerı b en talebenıo er e vazı e erin Y•tına ıö· maktaclır. Bunlardan biri , lardı 
.. 1 nacaklar: Akturua yıldızının i k d h ı. 

ÇO
•- • rb ar clntle daha re çocu u uy u ao •e aa 1 d il b 1 Tahktkata nazaran yanıın 
a eıt .. ıııkları , ıon derec"" ku• .. etll k aya ın • zincir Ye gü e a l · ... aoıanı ı .. .. .. ı otan iıtırahat . 01un Ye par a· 

Da aöre b 0 llla11 bl 1 1 k l l ı. lı bir mehkOm hayaletıdır. bir aaz lanıba11oın 
• u ııbı taleb ' e ea op a top anaca. •e eflenceden mahrum bıra • Kap· 

bu m•ı le etrafınd h:nıa elde edılen bu ıoık elektrik kacak derecede olmaaı c•lz Hortl k ıecelerl evin için m .. ı üzerine çılunııtır. b 
hie daha çok l~tlre er uYvetl haline konularak de ayefıada ıOlle •e zincir tan GreıorA, eece kiJtOp • · 
vardı Ok I Yaçları değildir . Her 11nafta çocuk. 

1 
d kitap alıyorlllUf· 

• t:I ç tında b 1 maktne1ı idare için barca 1 d l k lerl ıürüyerek dolaımakta DH n e 
nan talebenin bo u u oac le ara eY e yapı ma için va •• bu ıuretle mülhit btr eG Elındekl gaz la111baıım yere 
lar ' 1 zaman f lldılc b ıh ti d l ını •n iyi surette k il ~· e ver çe u c e 0 rültü çıkarmaktadır k KOtGpbaD en a • 
ln•oın l u •o Bu auretle, yirminci nırın mutlaka dikkate alınmHı OJmUf 8 

h L Jo unu öirenmeıl bıt makine adam,· «robotJ d B Sade evin içindekiler de dıtı bir kitap lambanın ze· 
•m o.uı hay t d d lb.ım ır. u taraftan aUe· 1 d i d b l parh· 

fak 1 ıo a muvaf evrı olduiu g8ıterllmlt olu. lerln de Yde mlaaflr bulun· ğl • ClYar akı er e u gOrO . rlne düıOyot te ıas 
0 IDaaııoa hem de ha yor. tü)'ü tıltmıılerdlr . 

yatta wuvaff ki t mıuı veya çocuju birlikte zl · or . 
n.bı ye in n <cRobot» keUmeılnl maki· ti - ı: 1 • d 1 Perilerin en fazla ufradık . Adanı yaoıını kendisi ı&n· mu DJ f rtlarınd b yare ere ıoturme er. o•· muyaf 

•ide etıneıloe im~: Jrlnt ne dam hakkında ilk kul Julle onları haklan olan lan bu evdeki diğer hort dürmeye ujraıı1or 
Onu ı ı 0 verir . lanao. dört, beı •Y evvel uykudan mahrum etmeleri laklardao biri « kurıunl fak olamaJIDCa ırodat çalı 0 ç a tlkolcullard .. ,. d B d kttap 
retaaeDI 1 Us almüı olao m•ıbur Çek dı· lbımdır. adam» ır u, kurıunl btr rıyor Fakat o ııra • 

b 
er cnlzlo ıerek tal•· h d 1 eı•• 

e, ıerek aileler ile •ık k arrlrl Karcl Çapekdır . Bır il. Çoçuiun okul haricin duman ıekllnde görQnmekte lar ve odadaki l er 1 
· 

hıma d k 11 makine adamı piyesi kahra- de derıe ıralııma11 ve nzl· ve ıonra b6yük bir hayalet ateı h1or ve ltfafJft ıelfn . 
s e ere çocukla11n bo T zaınaolarıoı f manı olarak alan muharrir fe haıırlamuı. olarak berkesin üzerine hl· ceyc kadar bina ~ıutuıuyor. 

kull ı eo iyi surette ••erinde on aceralarını Okul dııında çocuk za cum etmektedir Kaptan Greaorl kewdt•tDI 
anma arı me lesi t -

fınd k " ra anlatır. «Robot» Çek dahi maoıoın bir lu•mını okulda· ÜçOncü hortlak en kor· zor kurtar1yor 
a eadılerlne yol ıöster· llnde G Fakat evdeki hortlaklar da 

elerlnl ve bu hu t « eylkl' demektir. ki denlerlne çal ıımnia n kuucudur Ve elinde ılmtkll 
.ııı. d ıus a •ıa K 1 Ç ._ b • b 1 f 1 k dtl•rlnt kur Ki a ı h 1 re •peııı; u ta iri 1 e 'ad elerlnl hazır amaia •vır· bır ip tBflfarAk, öatioe çı · yaniıodan en 
d 

za edt en noktalan k d Ô y k yaodı· 
l~lcate almalarını btlhaı1t. ma ine 8 cımı zeki •e 2ö m k mecburlyetlndedır . I · kanı bu iple bojmak tehdı tardılar mı? o •• 

ı? 1 

RADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğı.r 

1639 m. 183 Kca. 120 Kvv. 
T.A.Q.t9.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.Sl,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

/O .1 · J~S!> Cuma 

ı2 30 Proiram 12.35 Tark 
müzfji • Pi. 13.00 Memle· 
k t aoat ayarı, ajanı met · 
orolujt haberleri. 13.15 14 
MOzlk (Haftf mozık Pi ) 
18 30 Projram 18 35 Mü
zik (K bare ve mazık hol 
Pi.) 19.00 Konuım• (Tay

yareci kenuıuyor) 1 .1 S 
TOrk miblil (ince ıaz faa· 
h) Tabılo Karakuı Y• safı· 
ye Tokayın ııttraklle 20.00 
.Ajan•, meteoroloji haberle
ri ziraat boraaaı (ftat) 20. 
l5 Türk mGzl 1 (Halk Mu · 
aı ktei . S dl Y a•er Ataman 
flozuk "e curada halk ha· 
valıu ı 20 30 fOrk mOzlil 
Çıılaola r : f ahire fenan , Re· 
ftk fer18n, Cevdet Çail• 
OlcuJaıı: Ha uk Recai l -
Oımao b yln - Htcazklr 
pııreri. '}. - ii'atk beyin -
Hlc z.kir ııfır aamat - Be 

nlrrı ıer ü hıramaoım. 3 -
f atk beyin Hlcazklr ıar 
kı _ S evdljlm azadef {hlc· 

lm 4 Kemeoç takılml rao 
_ fahı re feuao terafıudau 

Mahur 5 - l\emençe -

1 
rkı _ Tel ıf edebllıem fa-

l ~ 1 6 ~ mcnçe mahur er. 
ıuk• Dun yine 16n6mı 
geçti bP.rab r. 7 - Refik 
fersen Su ıemalel. 21. 
00 Memleket ıaat ayarı 

21 00 Konuım• 21 .15 E• 
ham, t hvılit, kamblyg • 
nukut bona11 (ftat) 21.25 
Neı il p aklar 2 ı 30 MOdk 

(RlyateUcumbur flaraıonlk 
Orkeıtr~uı) Şef: Praeıtorhu 

1 _ Ant. DYorak: Vı1olon-

••I için konçerto ıl minör, 
104 a) Alleıro b) Ada· op. 

ıfo ma oon troppo c} fi. 
nal alleıro moclerato Sollıt: 
Davlt Zırklo 2 - Ant . D•o· 
rak: 5 ocl • ofonl «yeni 
dOoyadan» (Auı der neuen 
y it) mi minör, op 95 a ) 

Adagio alleiro molto b) 
Largo c) Scherzo, molto yt 

v ce ç ) Allefro con fuoao 
22 30 Müılk (Sinema ıeıl 
ve Cazbant) 23..45 24 S• 
ıj os b berlerl Ye yarınki 

rica ederim·. rOuüıü güzel bir hayvana retmr.nler okul haricinde dtnl aöıtermektedır. lar mı? lıte clvardakt halk 
b 

e dl proir1ım 

enzetm tı olu or (Sonu d ördDncü ıa yf ada~) >_:.__:R~u~n:d~e~n:..~b:a~ı~k~a~, _:p:e:rı~le:r:ı..:.!'~I m=d~I ~b:u:n:u:.;m:e:r:•:k~e::f~o~r •. ~~~~-:-::::-~:::-::~ 
ODD T~ 1 

. • 
4 0 d a 

.o"> ur,!cd&lın ın T,,frlka11: aaaaaaaaDaaaaaaao d 1 d 1 1 h r• Moğolların eD aevdtfl t•Y· h fez etU. n an ıotndr 
0 -'> e ı mit ve la enrnfı at arı zlyet için bir kmm i tlyat • 

1 
rk dofru rfceta baı • ı 

D ı~ ı ~ııı-. • .,r 
1

1...1 <>O le 8akerfol hücum etmek ıaldamayı da unutmadı. 1 rd ı ve Tulugm" • aanc Kerattlnr de erteıt gOnO ta · 

: ı: •Jı~ j 
1 

r'I '· ıııı• g üzere ıfperdeo çıkardı Aı· Ôtleden sonra, maflubt hücum u tabir olunurd u. Şım. kt e çıktı ! r. 
a ' • a kerle r nehri geçtiler ve Ke yet gayrıkabilı içtinap bir d ı . a kı nı bastırır v Kera - Bu harp , Tc muçlntn en 
o ..... Yazan: il lAMP ı • . L g iti • d 1 ü b ld T ltl •r onun bozulmak üzere d v~ y tUl re.n! 1!,[\ VER ATAl•RA T 0 ra rıD plf ar arıoı m o · a e g8rQoüoce, emuçln ~ çı l ID h rbl olmut H onu a 

Oo aaaaaaaaD Tefrika N~ 19 01t hezlm ettikten sonra delıalı Manbutl.,ın refsf, yemin o l o • fluını y&rm•k fit r k·ybetmf•tl. Fakat ku•nl 
aaaa aaaaaaaO ı bt mukabtl ... " 

K çayulık araziyi it1ill altına kardeıt. sancaktar GoYtldarı !erken böy e r harblyutnln mGhlm bir kll' 
b •br itler s b h ~afnkle relc kaçtıklarını aalndılar. aldılar . Bu sıtada ( Vang çağırttı. Ve Keraltlerln aol taarruza g~çmek çıl ıncrı. 

r& •r metrük orduya hG r. mı ığlam kalmıı, ordu m· 
cıu .... ·t-ıtl r v •tr•ftakJ f kat karanlık bile ıarl' han) kuvYei uliyeal ile yak . cenahını aıarak onun arka · h ır harrketti ı• at ceıur ...... ._ .... .. niyet ltına alınmıı ve ken 
ıQ•-r. do ru uzanan ıenlt iz ert leİmııtı . Kerattler yenldea undaki (Gupta) adlı tepeyi ( Govildar) tept"Je veni ot 

auau, aürOlerlc bayrafm k df hayali kurtarılmııtı 
d ıspatamıyordu Ye Ker•ltle- bıı.lükler .. ayrılcl la h t l it d t t muf ve bayrajı oraya dtk h • emı meYcudlycUnl anla . .. u \;, ı r. Ye a· ııa a ın a u maaını em . Huna mukabil Va11r •• 

yıncaJa kadar h nın çadırını rfn retıt de kattyeo tered- yat Yeya ölüm mlcadeleaı reltt mlşll Bu suretle Ker itlerin abfz bir lataı•• kut• harp 
u •-ı • dOt etmeden takib koyul - b 1 d T ı b tler l hOcumları menc:dtlmfı a •• arı oklarla delık deıık aı a ı amamt e 7orrun •• it · ettik ki , dı1erdu, hiçbir za~ 
tmtılerdi Bunun 

0 
du Sabah karanlığında ar- 'j emuçin pek fena bir Ya· kin bir vaziyette olan Go- olu)·ordu. Buna tll•etan m·u ona •·arıı alllh kulla•· 

b zerine kalarAnda toz bulutları bıra · 1 d bl k .. • lr zaman 8te1 beri k ztyete dütmüıtCI Sade yırtı · yJldar: «Ey han, kardeılm Vanw hanın ofu • r 0 -ak caiz defllııU . » 
1 Je 0 ' karak tepe ellıllel•rlne ., k . d d "' E ı h 1 b ~ dan •ara .... ıuıma ar ve acele acel• ft . '"" ı cı sellerin ıahli ıecaatları IJe cevap ver t:" o iyi atı ııa elly e o.azın 1 G 1 1 

d 
"' laıtıl r. Temuçln bunları 1 Govıldarın upta :ıer ne 

kir anıımaler ol Uftu. Alev- k ve tle bölüjüaün mukave . mı alacajım ve 6nüme çı •nmıth aancejı nıuıl dıktıffnt Mofol 
1 1 i l uza taa ledktk edlvordu •e GOneı batarken, Mojollar 
1 o ev Y nan aleıt r o la - l d ._ meU ve Urhutlarla Manhut· lıao her ıe,-t •ıacafım Sen ravlferJ bal& anfatırlar. 

1 
n a 1 • 1• dört nala takip de.ı;.ı J, fakat Ker ttler mu · 

rı ldatmıfh, on ar Mo ol- 1a ü d ı•ar•n a,;ır teallh edllmlt ıü doku:ı rak lıuyruiu HDcbjı • b Uzun rlcat eaoaaında, ço· z n eu düımanlar çok 1 
• • harebe meydanındCln lr•• 

larm b li or da olduklarıua fazla yoruhnuılardı Bolük- varJferl .. ,e•lode daJaoabl· Gupta tepealae dikmeden geri çekılmfılerdl T muçln, rak arazide aü•arller yara 
kıoj olmuıl rdı. F k 1 ol ler lntızaamz bir ıektlde lıyordu. Bu kadar mnthlı ölmlyeceftm Ve ••na ne Go•lfd r ıelimetc erltlnc y Juım 7ala1aralr an çıkıyor· 
ha t en IOzumlu tJ• olan uzun mcsafel rle btrbJrlerjo bir adet farkı karıısında bir kırmette oldufuaııu a6ıtere ve arelıuıoda ıld o ıu bu lar ve oklarunn yetııeblldlil 
•üt tulumlarll ' eaerlar d de ayralmıılardı, en •erJ hücumdau bahsetmek ml· cel••· Eter alorum. be· funnn yıualı ınubıı!Ylplerl , antilop y karacaları avlı 
dahıı oldu u b ld b t{io atlar o ileride aellJorl r nıuızdı; 0 , arezlotn kendlıl· ntcn çocuklaramı bOylt Ha· eıfr dtlmtı ntfn rl&, eltıı rtye 1orlardı Bu bir ıpor i l•a· 
IY~Jı çadırlarda bır ktıkla· dı . n verdıll küçDk bir falkl- nim fçfo ölmek .le J•ı•malr bir daneıloln üı: rlnd iki ceıl ol ralc d fil orduya icap 

rını llrOnc4' Mo oJlarıo deh · fır at f vkolô.de tJJ Jdl; yett n ieUfade etmek arzu- da mo .. vıdır » kiti o mak Q:ıer rerl ' kf d ııd J t mfn içindi 
t•t tçllld her 

1 
yl t rk d · H Tomu in de iyi tan:l.lm ıund• ıdt FeYlrallde bir va· BB le c:••frme maaenala· ltn••Y• kadar mnlrtlol mu - ON VAR 
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Okul Çafındaki Çocuklar Boş 
Zamanlarını Nasıl Geçirecekler 

(Baıtarafı üçiıncü ıayfada) 

çocukları çahıtıracak me•· 
zular •e •azlfeler v•rirken 
bu çalıımaların çocujun 
ıhtlJıçlarına zarar verml· 
yecek makul bir dereced• 
olmHı•a ıon derecede dik · 
Irat etmelldtrlH. Ôlretme
nla •erdıfı dertlere ••alfe · 
lerl •lırlılından dolaJı yap· 
mala lmkla butamıyan ço· 
cuk bOyGk bir QzGntiı için· 
de kaldıktan baıka bu ha
lın deYamı onu cleue ve 
•azıfeye karı• lıter iıtemez 
ka1ıt11z barakmata baılar . 
lu da okuldaki verimine bG 
ytUc zararlar verir. 

Ôlretmentn çoculon Ökul 
haricinde çalııacafı den ve 
vazlf el eri talebenin yaıına, 

Burgos 
Haktlmeti 
(Baıtarafı blrJncl ıayfada) 

de ıtrıılol hazırlamak lçl• 
tedbirler ahamııtır. Yt1ecek 
yGkl6 birçok arabalar Mad· 
rtd halkını taıe elmele ha. 
zır bulunmaktadır. Gazete· 
ler, lıpanya Cumhuriyetinin 
lnhtdamını haber vermekte 
•e baılnımandan taarrua 
emrini •erir •ermez nlhaf 
zaferin htlhıal edlleceflal 
yazmakta dırlar. 

Partı, 9 (Rad10)- Gaze
teler lıpan1a meHleılne alcl 
yazılarla dold11r. P&tt Parl· 
zlJ•• ıazeteıl, kan ciökill
mHlnln artık bir .. at blle 
de•amı doiru olmadıfını, 

Frankonun. Madrtdln kahra
man m&dafJlerlae mibama-
ba ı&ıtermeıl ilzam ıeldl · 
ııaı. Epok ıazeteıl de FraD· 
konun, ılJHI metelelerde 
mukabele btlmtıllde balunml· 
yaeafını harici mGdaba· 
lelere meydan verml1eceil
al 161Jedlll takdirde ıul
hun derhal mGmk6a olaca· 
ıını, Jurnal , ıulhun yakın 
oldulunu yazı1orlar Ordl"e 
ıazeteıl bedbla mutalealar 
la doludur. Bu gazete, lı 
paa1a idare.inin Almanya 
•e ltal1a bo1undu
rufundan 11yrılmak için 
lı.eDÜZ hiçbir hareket ıöı· 

termedlilnl yazıyor. Popu
ler, Pöpl •e Omanlte ıa 
zetelerl, Cumburl1etçl lı . 
panya bGl&6metl erkinını 

müdafaa etmektedirler P6-
pl ıezeteaf, Cumhurı1etçt 

lıpanyanın IOD yaztfeıldl 
yapmakta oldufuou kayde
diyor. Omanlte ıazetetl de 
ıunları yazıyor: 

lıpanyada çarpıfııınlar, ken 

bilg •ine, b1ı1lacajı zamana 
ıare ayarlamaıı k&ff deill 
dır. Bu dersleri ye ••sif elerl 
DHıl yapma11 lazım aelece· 
flnl her def atında kendlılne 
llyıkıle anlatma11 ve çocu w 
lun muayyen bir dene ça 

hıırken YeJ• mua11en bir •azl· 
fe yapııırken ne yapacalını, 
nuıl yapacajını vazıh olarak 
btlmeıf lazımdır. Bazen öğ 
retmenln çocuta yaptır&ca-
1• •azlfe bRkkında ona ki
f 1 derecede izahat verme · 
meıl y6zünd~n çoçufun ne 
yapacafını ıaıırarak fizüntü 
içinde kaldıilı ve vazlfeılnl 

J•pamadılı •ardır. Ôte ta 
raftan çocuğun yaıına btlal· 
•ine ve eUndekl Yaıftalara 

ve hnklnlara göre yapma11 

lkt1dar1 dabtliDde olrnıyan 

vazifeler karı11ında kalmuı 
da çocufu ve allealnl ftzQn 
ta lçtnde b1rakacak lmllier· 
dır . Ô,lrecmenlerlmlzln Ya 
zlfe verirken bu noktalara 
ıon derecede dıkkat etme . 
!eri elzttmdır . 

Bayram albl re•mi tattl 
ıünlerlade 1apılmak üzere 
vazlf e vertlmemeılne bilha1· 
ıa dikkat olunmaladar. Ta · 
lebenln ••de çalııarkea ahn· 
mHı ilzam ıelen tedbirler 
hakkında hem kendhlDID 
iaem aile.inin aydınlatılmaaı 
elzemdir. Me.eli yemekten 
ıonra bCç olma11a bir 11at 
ıeçmeden çocutun dene 
çalıımaia ba1lama11 caiz 
defıldfr . Çocuk çahıarkeo 
mutlaka bir lıkemle üze
riDde •e bir mHa beıında 
çahıma11 llzımd1r Her aile 
nln okula de•am ettırdıft 

çoculu için en ıade tekilde 
de olıa bu •Hataları temin 
etmeıl ı:arurldlr . Çocuk için 
bir odada keadlılne b6yle 
bır çalıım• k61e1I huırlao
ma11aı hayatının her ıafba 
11ada •erimli çalıımak için 
mühim bir amil oldu§u unu· 
tulaıamahdır. 

3 Oyuo. 
Oyun çocuiua en rnlbtm 

ihtiyacıdır . Okul dııında ço· 
cufan samanını muhtelif fa · 
all1etlere aymrkea oyuna 
da a1rıca bir zaman tahılı 

dl blrrlyetlerlle beraber bl · 
zlm hürriyetimiz için çarpı· 

fıyorlar. lıpanyol demokra
ılılnla ezllmetl dlfer demok 
ratlara ıeylrcl vaziyette tu · 
tama• ÇOnkü b6yle btr ell · 
ka1ızhk keadtlertne zarar 
•erir. 

etmek li•ımdır. Çocuğun 
kendi yaııaa göre okul dı
ıında hanıl OJUDları OJDI 

1acaf11 bu oyunları kimler· 
le oynıyabilecell hakicında 
aydmlatılma11 icap eder. Ço
çuk e• içinde nHıl oyuna 
muhtaç ite açık ha •ada da 
oyun oynamaia muhtaçhr 
Evlerinin babçetl ve1a aY 
luıu oyuna mfbalt olmıyan 
çoçuklar, aneak çocuk oyun
larına. mChalt olan bahçe 
lerde boı meydanlarda •e 
oyun 1erhırjode oyoayabl . 
lirler. Çocuiun demlryol• 
otobOı, areba, otomebıl aı

bt nakil ••11talarinın ıeçtl· 
il ıokaktarda •e caddelerde 
OJUD oynaınalara çok teh 

Madrld, 9 (A..A.) - BI· 
ylk umumi kararılh teb 
ili ediyor: 

General Mlaja Cartaıene 
laareket l11Qn6a ıef tnden 
.. lr telıraf almııtır. Bu tel
ıraf ta lıJ•n teıebbGdloGD 
hitama ermlı, ltlltGa hedef· 
lerla elde edllmlı olci•lu bıl · 
dirilmekte •• mGdaf •• mec
ltıt tebrik edilmektedir 

Bır"k ıty .. i •• Mndt· 
kal H•at ile teıekktlller ba. 
ktımet lle birlikte oldukta· 
rıaı Ml4ır-.ıerdtr. 

· ilkelidir. Bu tehlike üıerhae 
çocukların •e atlelertn dik
kati bllha11a celbedllmelt · 

dır. 
ilkokula de•am eden ço 

culun futbol ııbı oyunları 
oyoamaıı 11hbatı •e •ücudu 
RUD •ormol olarak gelıtm• 
ıl t~ID caiz deilldtr. Çocn 
lun OJUD lçlD kendl•indeo 
daha yaılı •e 11 lallkı tllphe· 
lı çocuklarla oyaamama11 
ltoa4illtM Wlba1M ılatet Jtl-

Bındırmı sulh ~u\uk 
~lkimliğinden: 

81

~'.'.'.~.,'.~:~~~~~~~~~~~ f Q=:hB;k ası 
ö16 lımatl veregesladen 1 
7 · 7 · 93J ıün ve 1743·12 
numaralı ıenedtle İbrahim 
Ocaka temlik eyledikleri 'tt 
1170 hra ipotekle borçlu it 
Edremltte Tuzcumurat ma· 1 
halle.inden Şerif Ala karası 
Zehra. ve oilu Ahmet ve 

Memlekette ta1arruf hareketinin lnklıafına lal••'* 
arzusunda olan Oımanlı Bank&1ı, Aile Sandıfl (T•· 
nrruf CGa.&anı) heıabına tn·dlat 1apanlara kura Is•· 
tldeıl ıurettle ııafıdakl lkraml1elerl tevale karar ~er• 
mittir. 

Keıldeler 25 mart •• 25 eylfıl tarthlerlnde ıct• 
olunaeak •e her ketldede •ıaiıdakt ikramiyeler d•' 
jıtılacıktar: kızı Fatma namlarına 27 - 'lr; 

l 939 g(in ve 47 43 ıayılı fl T6rk liralık 
rehinin parafa çe•rllmeıt I ' 1 aded T.L. 1000 -
yollle takiplere atcl ad.me 4 » • 250 . 
emlrlerl borçluların altı Ht 5 » » · 100 -
ne evvel Edremttten aJrı 25 » » 50 · 
larak fetanbula ıtttıklerl •e 50 )) » 2S --f ak•t tkametılhları belli Yani ceman 8j adecl T L 5 000 
olmadıfından teblffılz iade TOrk liralık tkramtye. 
edlldlğJ •e llinen tebliiat 1 Aile nodıfı heıabındald me•cluatı kura•ın kefld• 
lcra11na karar verıldlil el· ~ edildlil tarihe tekaddlim eden altı ay zarfında: 
hetle bu babdakt ödeme il T L 50 · T6rk lıruından aıaiı düımemlt ol• • 
emirleri icra dalreıl ıalonu· 1 her mudı bu keıldeler~ tıUrak edecektir. 
na talık edtlmlı olup ltbu ı 
tarihten bir ay içinde bor-

1 
~~~~~~~~~~~Lı:Jı-'• 

cun 6denmeıl •e takip ta· 1 
lehine ıru,. bir ıuraa: vana ,..I'. C. Zi. ı·••<• t Bankası 
bu müddet urf anda ltlrazm 
,.ud. veya ,ıfahen ıcray• 1 Bıı lıkesir Şubesindell 
blldlraltp beda•a makbuz 1 Bandnma ıubemiz fçtn otuz hra ücretle aıaiıdakl t"'ü 
alınmaaı akıl takdirde rehl ı lar dalrealnde bir daktllofraf ahncağından tallpler•n Jf' 7 

ola satılacaiı ihtar •e key· 939 tarihine kadar ıube muhaberat ıervlılae 

olmak üzere ılln olunur. 

Edlnclk nahlyeıln..ien Ah· 
met m8lk6 vereaentn lıtell 

lzerlne Bandırma sulh hl
kimllilnln 6 klnuouaev•el 
938 tarih 515 366 ıayıh 
llamlle kabiliyeti takılmtye
ıl olmadılındın açık arttır 

ma ile satılarak bedelinin 
hl11elerl nt ıbetlade nreceye 
takıtmfne karar •erilen 
Edlnctk nahlyealnde çarııda 
kala elyev vereıeden Celi
lin tahta ı11alınde bulunan 
tapunun eylul 926 tarıh ve 
25 numarasında mukavyet 
aajı Maıtafa tiren halen Sü
levman ıolu erttn halen Be · 
ledlJe dOkkinı arkası bed
roı fkeo halen Mehmet ve. 
reıeıl önü Cumhuriyet cad
cieıl ile mahdud bir miktar 
a•luyu mOıtemll ahıap bir 
lı:ath dükkln 800 lira mu· 
hammen kı ymetlı Yt! yine 
çarııda Ye beraber Ômer 
Gt\rln itlıııllnde ve tapunun 
mayı s gJ2 tarih ve 9 ıayı-

11ada kav ıtlı tal tarafı kürt 
Mehmet •e!e•etl solu vakıf 
ve halen Ahmet karm NI · 
met arkaaı Mehmed of1u 
Süleyman ve vereteaf laafız 

mlllka öna yol Oe mahdut 
ahıap bir icatla ve 275 lira 
muhammen kı1meth d61ı:
kla. 

flyet teblli makamına lılalm 1 rı. 
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Ortaınektep tahsili ıörmaı 
S6ratlı makine 1aaabılmek, 

olmak, 

Ve yine çarııda halen 
boı ahıap •e bir katı. ke· 
penkll ve tapunun haziran 
932 tarih •• 38 oumara1ın · 
da k•yıtlı. sal tarafı bele · 
dtye dükklns, ıolu •e önü 
yol, arka11 Valfı vereseaı 

11,!t mabdad 120 ltra mu 
bammem kıymetli düklci.n. 
V • yine çarııda nalband 
dükkanı iken halen hoı ve 
tapunun haziran 932 tarih 
Ye 39 oumaratında kayıtla, 
ıajı Muttafa •ere1eleri iken 
halen yol •e cami, ıolu yol 
iken h•len katap Muta, ar 
ka11 yol iken llalen Muıta · 
fa •ereaetl ve mülkü vere 
ıesl dlkkialara, önü yol ıle 
mahdud 150 lira mubam· 
men kıymetli dükkan. 

Ve ıemlz llyat mahalleılnde 

el1övm •ereaenlo t11allnde 
bulunan ve tapunun may11 
337 tarih ve 2 numarasında 
kaJıth Hi tarafı yol lkrn 
lımet hanetl ıolu Ar•P Meh· 
met vere1eıl haneal arka'11 
ve önü yol ile mahdut alt 

ıınde Ye vereıe elinde bu
luna• ve tapUl\UD mart 931 
tarih •e 1 numaraaıada Gç 
tarafı yol arkHı Mehmet 
iken halen oflu KlmH ve 
Mahmut iken balen Abdul
lah tle çentti bir kat ahıap 
•e 125 lira muhammen kıy · 

metlj maiaza açık arttarma 
ıuretlle ıablıktu. Birinci ıha · 

le 26 -3-939 tarih ve pazar 
günü ıaat 11 dedir. O ıüo 
muhammen kıymetlerinin y6z 
de 25 bulma:ua en çok arttı 
ranın taahbGd6 baki kalmak 
tartlle ikinci ihale tal
ik olacak ve ikinci ıhale 

ıünü de 9 • 4 · 939 tarih ve 
pazar ıüoü a JD

0

1 ıaatte de 
en çok ırtt1rana ihale olu· 
nacaiından arttırmada ve
rHenln vaki talebi \iaerlne 
gayri menkullerin bulundu· 
iu EdtocUc nahl1eıtnde pa 
zar mahallınde yapılmHı 

tenılp lulınmııhr . T allp ol
anların yüade yedi buçuk 
pey akçası ile Yeya banka 
mektubu depo etmeler( li 
zamdır Fazla malümat al· 
malı: lıtlyenler ve bu ma· 
hallerde bir ha le iddia eden katta iki oda •e heli ve 

mutbak H az miktar avlu 
üıt katta 3 oda ve bir kl 
lert m6ttemtl ve 700 lira 
muhammen kıymetli hane 

' lerin veHlklerlle uıulen ıa· 
l j tııa memur mahkeme 

Ve tabakhane mahalle · 

ıneltdır. Gerek oyuo arHın
da rerek konuıurken çocuk 
ları blrhtrierlne -yakıımı1a · 
calc hitaplardan ve çirkin 
tabirlerden Hkmdırmak 
öğretme~lerlmlzln dikkatle 
takip etmeleri lizım ıelen 

bir me1eledlr. 
Oyuaa kendini vererek 

vazlfealnl ihmal elmeıt ve 
hırlı terli rlzıarlı yerde bu
luaan •e ıu içmesi caiz ol· 
madığı çocuia ihtar edllme-
lidlr. 

4 Çocuiun mua1yeo bir 
aaa.anını dera ve yazlfeden 
baıka ıerbeıt mutaleayı 
ayırmıl11 elzemdir. Bu ıuret· , 

le okuma ve mutalea çocu· 
iun hayatmda yer alan blr 
meuale olmahdır. Çoculun 
vaıın• ve ıe•lyeılne uyıua 

ıaaete, ••cmua, rltale ve 
ktıaplatı ke•tllia• ha Hr ••r 

baılrltlphjtne müracaat 
etmeleri tozumu llln olu 
nur 

mek, bu eıerlerde çocutu 
alllr:alandıracak meraklı ve 
cazip bablılerl ıeçlp o•ları 

okumaia teıvtk etmek öi
retmenln ve ailenin müh.lm 
hır vazlfeıldtr . Çocuk, okul 
kitabevinde me•cut bu ılbt 
eterlerl ıcap ettikçe eve 16· 
t6rebtlmelıdır. Ôlretmen, 
hu ıtbı e1erlerl, ne ıuretle 

okumaıı ilzam ıeleceğlnl 

çocufa tzah etmeli. çocuğun 
okadaiu eıerler aratında 
teıadüf edeceil bllmedlil 
kelimelerin, tlblrlerl• veya 
cGmlelerlu mina11nı anla. 
mak için kendiıln• 1artlım · 
da bulunmahd1r, 

Vezlyetlerl mlsalt olan 
allelerln çocukları için e•· 

· de birer kitap rafl veya 
kütiphape temin etmelerlal 
6jretmen dal•• toı•llc et

••lltltr 

Kalırafttl iyi olmak, 
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Balıkesir Belediye 

Riyasetinden: 
Bahkeılr ıru• merkezi a1ar memurlutunda ıı,ı 

tartıların mllracaat ıarHlyle ıenehk mua yeae 
aaıterlr liste: 

Numaradan 

l den 
26 dan 
51 den 
76 elan 
ıoı den 
126 dan 
181 den 
176 dan 
201 den 
226 ıian 

Numaraya 

kadar: 
25 
50 
75 

100 
125 
ıso 

175 
200 
225 
250 

Muayene ıüafi : 

l S 3 939 Çarı••"' 
l ~-3 939 Perı••t.f 
17-3·139 Cuma 
1 a 3 939 Cumart•,ı 
20 3 g39 Pazırt••1 

21 ·3·939 Salı 
22~3-939 ç.,,. ..... 
23 3·939 Perı••.,, 
24 3.g39 Cum• 
25 3·939 Cumart,,ı 

Bahke sir icra maıurlugun~an: Bahkeıirde lbrahlm ojlu üzere açık bulunduju t•1 
eıktct Sabriye (600) llra ve edilen zamanda artll~ 
ayrıca ma1raf Yetatredea bedeli ıayrt menkul6D ~ 
borçlu Balakeeırde pabufçu· de yetmiı beıtnl bulllll-..J' 
lar arHta11nda IJabaıçu Hü iı takdirde en ••• a~ 
••Jln oflu Mehmedın 1~· 12 nın taahhlldli baki k•lll'J 
933 tarihli blr kıta ipotek ıarttle arttırmanıD ı• ~·~ 
ıenetllle borç olan para11 daha temdit edllmtı •l• 
ödemedıtınden bu borcu• ve oa betlocl ıiin6 1 
temlol için borçlunun açık 24-4-939 tarihine t•,. 
arttlrma ile ıatılma11na lıa- eden pazarletl ıilnl 

rar verilen ipotekli va kG · ıatte yJne arttırmaya d•f 
, çük ıadırvan civarında pa- edilerek ı•Jrl menkul., A 
buıçular ara1taaında ıajı, t•k arttlrana ıhaletl _11 
Çt•lcl HaHn Çavut vereıeıl d bl Y 
dtikkinı, ıolu •e önü tarik e tleceil ipotek ıabl P"ı 

caklalarla tllfer alils~ 
arkaıı Nurf ıuta dükklnı _.., ,ı 
ile 'mahdut abıap ve etki ların ıayrt menkul 

1 fl"J 
ve biç bir tarafında cam •e deki haklafloı huıuıll• ı~ 
ıalre bulunmıyan ön ve Ye m&1arıfa datr ola• 
yaalar1 açık ıırf tahta ka - alaranı enalu mlıbll,I 
pakt. ve zemini tahta döıe· birlikte yirmi tin ıff 
meli b• ılnk6 alam ve ıa- icra dalreılne ltıldlrllll 
tam Ye mevkii ıerefl ltlba. akıl halde hakları taP'l 
rlle aht•P 011fı (200) lira elllerlle ıablt olmadals,
deieriadekl d6kkln aıaiıda tıı bedellaln paylaı••" 
yazılı ıartlar dalreılnde Ba· hariç kalacakları •• 
lıkeıtr icra ıaloaunda açık peıl• para ile olup • ~ 
arttırma tle Hblacakbr. mlıterife yedi ıtalOlı 

Talip olanlarıD 10-4.939 htl Yerllebtleceft •• • 
tarihine teHdilf ecle• pazar madao dol•• .... ~ 
tetl ıl•I ıaat (15) de Ba · mlıterlye at~ olliul• 
lık .. ır icra dalrHl•e ıelme - fazla maltımat al••" 
teri •e arttırma ıartaametl ye11lerln Bahlceılr ter• 
tart hı lllndan itibaren her · lreıtne mllracaat 
keı tarafından 16rOle.,ılmek llln olunur. 

Baıılthjı .1•r~ !!!!e' ~baa11 ~~~k~ır 
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