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Dr. Şaht 
Seyahaıa 
Çıkıyor. 

Berlta. IO (Radyo) 
Doktor Şa llt, uıun ılre&ek 
bir latlra .. at ••Jahah•• çı 
kacakhr 

En·el6 ltal,Ja, M11ar, la. 
ııltere •• Hollaada1a ıtcla 
celıtır 

Ba•ı 
Şalatuı 

ajaaıla raa Doktor 
• ı,aıi ma1& .. .ıı •• 

la delaıacaiıaa 4ialı •er· 
dtlrlerl .. at.erler, Almaa1a 
ılyHi melaarth tarafıatian 

t•k•lp • .ıltl••lıitetllr 

F r'an•ız donan
maaı manevra
lara bafladı. 

Braet, 10 (lbd1•) - fr. 
anıız tloaanmaaıaın atlaı 

flleıu, amiral Jo•tolna ku 
mandaemcia maaevralara 

baılamııtır. Bu mane'fralar, 
on beı ıln ıirecektır 

Romanya 
Polonya 
GöriJımeleri. 

Bllcreı . 10 (Radyo) Ha· 
rlclye Nasm Gof-ko mat· 

ltuat mlm•..,llerlal kabul etle. 
rek yapttjı ıe~ahat haldun
da be1anatta llul-•uttur. 

•asar, Japtalı •6•6f•ele 
rl• cleıta•e ol.ıuıunu Re 
maaJa •• Poleaya de•let
lerl .ı .. tlukları••• IJI oldu . 
tuau, ılJaıl •• lktlıatll me 
Hl blrltll• her te)'• •lıtentt 
.,.. lııla••tl•rl•• hl tll• ola 
o•I••• .. ,ı •• ı,ur 

• 

l'rllıltz : 800 
Alil Aylıjjı: 400 
Sauısı: 3 KurMıtur 
Adrts: Turkdlll 

Balıkıslr 

( I mfiytJZ s,,hibi: 8tJ/ıkesir 
/vlebusu fiayrettin KarlJn 

umum f'leşrıyat Müdürü 
Fuat Bilal 

Güaıertadf!n llatk• 
P"zarteat 

Her GOn Çıkar. 

ON Oç0NC0 YIL 5A YI: 4114 

I ili Harp Gımiltrl 
ng ı t baık• harp vukuualla 16-

Londra, re (A .A.) - n - ilH6 kaydetmek ÜHH iki 
ti hao bllt D 

ııltz laa•• nazar• 1 be teıktl ıtllldlll•I , 
Kamara1ın• y z ıu 

ceeıaı Avam k • Si apur Malta, Honıo•. 
tevtll etmlttlr. BGtce 1 1 yuz Dl ' ti• lılertl•· 
elli mll1en ıtırllnıtlr Sili •• dlfer ~I la•-

N b ü Mhıtl• be· ki hazarlıkları• ta••• 
ııır u m na 1 • a•tku•u 

J•••tt• buluomuı H ltu ıe · dıfıaı 16~ ı~lfltl~lr•lttlr: 
ae içinde re•lden yirmi ha· ıu cimi• ., • lterlAJDl9 
Ya lltaıyoau kurulacalı•ı - Bat••ktl Çe•rltlt halı-
•• han orduıu 111enudu ln•tU• fr••••• iti h 
auo Jlz yirmi bla• çıkarala luaclalu MY•••tı, ltlstm er 
cafını .,.. J 940 nlı•••• da ıuretlı lııas1rhkh ltal••••••· 
laarp tayerelerl•ln ıayıııaın ıı icap ettirmektedir.» 
:3370 ı bulacafını .a,lımlt Leotlra. 10 (A. A ) - Na· 
tir. ıır Jelt Aadereo• L ........ 

Londra, 10 (Radyo) ı&ylıtllfl lttr ••t•kla ••· 
A•am Ka••raeı, 9'uıln l•I' mittir ki: 
laa•&f •• mllll mldaf aa _ Zehtrll lto•Mlarla la
ltltceılnl• mlzakernlD• ıtltereJ• 1apılaHls taam• · 
haılamıthr · Bu ml•a,.betle Jara kartı laıtltereala lal••· 
mtlll mldaf a• hakkıatl• 

H b N •••• o .ı.,... 11 ........... . il t •er•• ar lJ• ••trı ı 
~:,:.u,. , f•ılltereal• t•· tir ki memleketlmlH kartı 
m•••• huırla•dılını .. itte ıthı taarrualartla ~ulu• 
l.u•rl ertl• l.u•uUadııı (Sa•• dlt .. Qltttl .. ,fıA) 
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AlmanÇekMünasebeti f. 
,,... • ,ı._ - :· 'f'J' - : ., • 

llmanyanın ÇıkoslonkYaüıeıinde Üitıikç ıtan 
nüfuzu kendisi için hır zam n tehlik lidir. .. SEHİR HABERLERi 

Çekoılouky11 de•leunın· 
birçok yerlerlnln cebren 
alanmuıoa hiçbir feliketh 
karıaıalığa düımeden, ta· 
hammGI edebllmul için Çek• 
lerln inanılmaz dlııpltolerl, 
hattl bazılartna sı •• kader
cllıttnlD hlll J•t•J•D tzl rl 

ilzam ıel•ltUr. Btrkaç haf 
ta içinde, Çekoıtovakya ara· 
zlılnln •e nilfuıunu Gçte bı 
rlae 1akın luıaunı kaybet 
mit, •ahdetll •• merked 
de•let federal olmuf, anane 
•I parllmeotarlzm hiç ol· 
mazıa Çek devleti içinde 
yerini otoriter blr cumhur&· 

J•l• terk etmlıtlr . 

Otoriter bir cu•hurl1et, 
fakat lerllnla temenni ettl · 
il ıl'-1 totaliter deill . T • m 
aalllal7et hakkındaki ıon 

lcanwa hDktlmete ve de•let 
tefin• ıeaff bir otorite te
mla etmlıtlr, çünkü bunlar, 
aralarında anlaıarak bir ka · 
rarname ile aaa7aaayı bıle 
tatlıl etmek aallhlyellnl ha . 
izdir. Kom<inlıt partiıl fea 
hedllmlttlr •e kamo1u tem· 
ıll eden birçok partiler iki 
b616k laloka ayrılmııtn: HG· 
kOmet partlıl olan milli 
parti ile, muhalefetten zl 
1acle koatrol partlıt olan 
milli tı ,arttı!. Matbuat 11 

kı bir aaoı re tlbldfr ve 
deu kitaplara yeotdeo ıöı.

den ıeçlrllmektedlr. Mtktar. 
ca nekadar az oluna olsun 
lar, ÇekoılonkJa Almanla 
,., aahklara tanınmıt hak· 
lartlaa deitl, fakat hlklm 
milletlere hH lmtıru~lardan 
latıfade edl7orlar Pra~
d.kl Alman 6nluraltell ,. • ...,,ı.. .... ~ cıunlwu •• pamıt 

hr •e ıtmdı Alman tebaa11 
olan eakl talebeler Ontver1t 
h!J• munffera•e t,ır eda 
ile d&nmOı1erdtr. 

!itaat orraahı .. yoalarıaı 
bir tek kalıp içine dökm6t 
olaD Çekoılo•ak111 ıençllil 
taıra makamların aembohk 
bir ılmlek ve mOoetlp bir 
üalformanın kabulü rçın 

taz1ık etmekt•dlr. BOtOn 
ıazete Hhf yerlerine Vol 
il lıcha Beobachter ıazetHI 
ıeraf me•kllae atılmalctadar. 
Sı,aıt suçlular Geatepo1a 
teıllm edllmtıttr . 8. Bene· 
ıt• bltırası btle takibata 
uframaktad1r. Y abudiler 
hakkında er eç çıkaralac k 
olan kanunlar beklenmek 
tedtr. 

Blkzılara bu hadııclere ba 
karak Çekoılo• kyanıo tim 

diden Hıtlerl:ıe oldutu hük 
nıılDÜ çıkarmalsta cele daT 
ranıyorlar. Dıferlerl de ee 
beple ılletl birbirine kanıta 
rarak bundan Mün!ch ıly · 
•etinin haklı oldu u netice. 
ılol çıkarı1or ve Alman.Çek 
1akıolıılama11 bu kadtu lco
laJ olduiuaa ıöre ona kar. 
fı koJmaoın hata olac11Aı 
düıOnceılnl ileri ıürüyorl r 
Oljcrlerl d Çekoılovak 

hükwlmellol Oçüncü Ra1han 
uyıa 1 bir aletı diye gchter . 

• rek pek eathl bir hOkme 
lcapılm ktadırlar. 

Hakikat daha mutlaklar. 
Gerçi buglin Alm nyaom 
taıviblnl almadaa btçblr hü 
lulmet Perajda tutunamaz 
Fakat Alman1a d Çek mit-

- •l \ ... • • 

• ~ • ,, • "#" ... • t ...._ 

letlnln m~nfaatlerlne ve ana 
nelerin,. kul&k umıy cak bir 
hOkCımetl yerinde tutmakta 
büvük mütküliıta uğrar Bu 
tkl ifrat aruında, Berao hfı· 
kümetl, kamoy üzerine faz· 
la tıtinal tmedenl lG:r.umlu 
ye datma tehdit altıodB olan 
bit mu·uz oe arı1or. 

Çoc k Esirge e Şu
belerinin Faaliyeti. 

Fakat oa1yonal ıoıyallıım. 
btlhat1a en :ılyade muahe
zeye ıa,an olan totalltartam 
ve ırkçılık tezahOrlerlyle de . 
rlo bir ıurette teılılere, zl· 
hinler• v• kalblere ılrmlt 
olmaktan heDOZ çok uzaktır. 
Buna kanı dlai, vatani Ye 
demolıuatlk QçQz. bir ıert 
vardır Gerçi \au ıabada 
tbtlyatlı ilerlemek llzımdır. 
lıpanya ve Slovak1adakı bazı 
m a 1 e b a k l a r ıamal 

ıhaçla lıaDID haçın bırleı
tlrmek ve hattl bir Japmak 
pekala mümkGn olduiunu 
ııtemlttlr. Oaun içindir ld 
mekteplere baçım mecburi 
olarak a11lma11na fazla ehem· 
mlJ•t atfetmek doiru olmaz. 
Fakat katedralde kardinal 
Kaıparm meııode hazır bu
hı•arak reımi •aalfeılna baı 
lamıı olan cu•hurrelıl Ha· 
chaaıo bu jHtl manhiardır. 

Ve uzua aamaa ıızlenmıı 

buaca ktnlerl• dııarıya •ur
mak f ınatını beldedtit bir 
zamanda 1ent cumhurrelıl· 

ola lkıact jeıtt Lanrde Ma · 
zarakln mezarını sı1aret et· 
mek olmaaı daha mantclar· 
dar 

Kaza Ve Nahiyelerde Mev· 
cut Çocuk Esirgeme Ku~ 

runalarının F'aaliyeti 
•ittir. Teplaaan ı•llr nlı 
betinde ( SO) f aktr •• ktmıe · 
ıtz 7avru7a 1ardım 1apıl 

Çocuk Eıırrem• Kurumu 
nua birkaç ıG• önoe topla · 
naD •tli7et konıreılnde ku 
rumun ı ubelerlnln f aallJ•tl 
al bılcltren rapor okunmuı · 
tur. Bu raporda 161le d.••ll
mektedlr: 

mııtır. · 

Her ıahada mtlll anaDelere 
1• ancı olan te1tıleriD H 

doktrılerlo kabuıOoe kartı 

ID1i7al&I bir Ukıınme ı6rü· 
'"' <.horu•ır •• taal bir h6· 
kumet tee11üı etmııtlr Fa 
kat oaa lıtloatı&h vaııtfeıl · 

Dl ıarmHl ilzam ıelen mıl 
ll parti laennz ••ilam bir 
ıekll almıı deiildır. 

'9eD9hjı aralarında tak· 
ılm eden b01Gk jımnaatık 

ceml1•tlerlnl (Sokollu, Orel 
ltr, ııçı ıeoçlıkler, köJIO 
ıuvaraicr ili) bar tek or-
1antzaı1on hahade birle§ 
ttrmeye çahıılmakt dır. Fa 
kat cumburrclılnln ve1a baı 
YellıitD maauına derhal o 
kadar çok telaraf 1atmak · 
tcdır ki blrleımcyt doıtane 
tetebbüılerle tamtne çahı
mak zaruri olmaktadır Al 
many Hıtlerin tarafın• 

geçmlf olan ıcoç Sfidet din 
A imlerini Pr G 1ıöoderiyor 

Su11iarhk: Büte•, idare lae· 
1•tl •• deleı• Hçlm maz· 
batHa ıelmlı abnaa f aalt1•t 
raporuna nazaran kızıl aJ 
k.rumu ile '9ırltkte bir bina 
ktralaomıı ve elde edılen 
varidatla mevcut iki okulda
ld 4ı fakir çocuk ıtJdlrllmlt 
ve mGblm miktarda defter 
kalem ıtbl mektep lavazı ı 
tHd dtlmııur. 

Duuunbey: Bltee idare 
be1•tl mazbatatll• deleıe 
ıtçlm mazbata11 ıelmlt lıe· 
de f aah1et raporu alınama -
mıttır. 

Kepıüt: Deler• ••çim ma•· 
bateaı ltCUce •• 1enl idare 
be7etl seçim maabataıı ı•l 
mit f aaltr•t raporuaa 16re 
(~40) çocula mektep le••
sımı veralmtı ( 400) çocuju 
beıleDmlı a1rıca (ö7) mea· 
dıl \6U) çorap \17) panto· 
ton \20) arakkabı (2.t) ıö 
iüıUik dai•t•ııtır. 

lntncb: iHitte deleı ma% 
batall a•t ıt •e elfıı:I ıdare 
h•Jetl ı~ka edılerek elde 

edıiaa ıehr •lıbeU•d• 1ok· 
ıul ve takır mektep ~ocuk-

iuınaa ıaıe, ıbate •• le••· 
zımı cenlrelerlol temla et 

mııur. 

G6Den: li6tc:• ıtlar heıett 

•• deleı• ıeçıu maEbatHı 
•• faah1et raporu alıamıı· 
tır. Bun•b aör• bir çocuk 
bakım 1erl tealı edilerek 
i&ö1lere keder ıenlı mılcyu 
ta fakir ve ntnıah ~cıcukla 
ran teda lılne bıılemıt t>kul 
!ardaki fakir yauulara gl
Jecek. defter k l m teni 
edtlmı1 1 bir çocuk kütüpha· 
neai kurulmuıtur. 

Ayulık: Bütce, delt'ge ve 

idare hc)•eU ıeçim mazbcı 

t aı ile fa ll~et r poru gel· 

fakat Prai arıö•ekl bunlan mıt olanların fOhrcrl olan 
seminerine (maktan lıtla doktor Kundt aabıuızhk ali 
klf edl1or. Pr i beledı1e· metleri ılbter.mekta ve ba.zı 
ılnd ıol Ye müfrit Hğ men müfrit aal tabrlhçlleri ya · 
ıuplara Çckoılovakyanın ul· budllere kartı doiruden doA 
radıfı lklb•tten ıonra hıill ru1 harekete ıeçmek teh
Almanlara Jer •ermek mec· dlod buluamaktadırlar. Fa· 
burtyeUnde kalmalarını fı· kat Berlta ciddi ıureUe mO. 
kandal ad etmekte tabii zaher t t edı l takdir · 
bir ıurette mut lnk k lmek· de bu hareketlerde bir •e 
ta dırlar. hamet yoktur. Berltn lçlnıc 

Yahudiler l9ln bazı t dblr· \taziyet ı rlbttr. y blr mil· 
ler alıamııtar . B rltnln taz· letl• derin duyıul rına kar
ylkl altında dah baıkal rı · ıı tahrikçi zlıklar,ın teıeb
da alın caktır. Fak t deYlet hüılerlne müzah ret etmek, 
ıef ı her 16rlG tazyiklere ka · Jahutta bu millete, dalma 
ti ıurette mubalıfur. ve baı· uğurunda mGcadele etmıı 
•ekil hükumetin Bobemy de olduiu hakları bırakarak 
çok ıkl samaodanberi 1er· ond n ancak kun•etlntn hakkı 
leımtı •• dihilıt hareket olan haraca istemek. Birinci 
etmı, yabudılere lıarıı bu· metod tOpbe1lz ki daha ~ . 
ıumet 1öılerml7eceilnl vad· tldlr. F k t Alm oya tçln 

etmııur. •rnt zam ada daha lebllke· 
Gerçi Çekoılovak1acla kal· lldlrler. 

ZeJUDll: Bltce, idare lıae· 
aetl ve del•ı• Hçlm maz· 
bataları ıelmtıur. Faaltr•ti
n• dair bir mal6mat alına· 

mamıttır. 

Sındarıı: BiUce, deleıe H · 

çtm maabata11 ıetmııttr. Ah
aan f aabJel ra,oruaa 16re 
(60) fakir çocuk 1•1dırıtmı1 
•• (12) çocuiua da la1e11nt 
temın etmlıtar. 

Edremat: Y ahDıa delere 
Hçmlt bütce •• faallJ•l ra
poru ıöadermemııtır. 

Bandırma: Deleıe mazba
taıUe faah1et raporu ıelmlf. 

tir. Meıal aarfile elcle edt· 
lea ıehre ıöre ti 30) f aklr 
1a•ru1u 11cak yemekle beı
lemektedlr. 

Bııadıç: D leı• mazbata· 
11 tle b<itceet gelmlf f aah · 
Jetine datr bir malümat 
alanamamııtır. 

BGrbaolye, Balya, Sanı· 

teke, Hanan kollarımızdan 

ıtmdı1e kadar •tleyel ma· 
k mı kaoahle da. mGkerrer 
zaaıılarımıza rajuıen hiçbir 
m lümat elannmamaıtar 

930 Y!lı b tcelertnln tt'd
.. ıL.ıuJr. Oulıkceır (Z.OOU) Su 
eılırhk (255) Kepıüt (130), 
lvrlodl (50), Gönen (475), 
A vvalık (230), Duuuobey 
(172) lir (80) ku•Uf Zey· 
tfnlt (3~0), Bıtadiç (175) 
lira (32) kurUfı Sınclırıı 
(416) lira (65) kurut a•llr 

e gtderlerl olduiu ani tıl· 

mııtır. - .. 
Baiçiyi il ~kir ıımiı. 
Evvelki ıec• Soiucaktao 

Saklp eğlu Sallhatll• ıer
~oı olarak reneleYler clva l 
r ındald noktada bekli. 
yen bekçi Rıfat ıfaJI 

••alfe hallade hakaret etti· 
1 lddtHlle yakalanarak d 

it JeJe •er limittir. 

..,,,. -

Tari~i eser değil, d~f ine 
ar m ormuı. 

Muhterem Cazetentzln 26 
ıubat 939 t rtblı n6ıhHa· 
oan ikinci aahlFHI de Sım · 

kay nabtyHlod tarihi iaar 
reıtırmalar hakkı dakl 1a· 

zıoazı okudum. 
Buradaki hafrlyah 1apan 

ben oldujum 1910 bu huıuıu 
t vath etmek lıttyorum . 

Sarıkiiyde terıht iear 
aran ıı dejll.lır. Aacak me· 
zarlıja muttual ba JJrda ba· 
zı paraların zahlro çıkarıl 
ma11 lçto vaki olan müra· 
ca hm üz rlne hlmtl oldu. 
ğum rubaatly ile defin 
t harrl etUiiınt HYS• ile 
btldlrlrlm. 

Se.raköylü 

Akif lıcan 

İkinci Münte· 
hip Seçimine 

Doğru. 
Aakaradaa ıelen laaber. 

lere ı&re her 1erde Cu hu. 
rlyet Halk Partlıt meaıupla
raaın ikinci mClatehtp aeçl· 
mine ald yoklama iti ta
mamlanmıttır. 

Buna 16re iklacl mlale · 
lalp H~lmt•ln 1 ~ martla 21 
mart aratı•da yapıl•Hı itin 
bu ıil•lerde allkadarlara 
emir •erlleceğl anlaııl•alc 
tadır. 

Sıb~iyadı tayinler. 
Memleket hHtabanHI ctl· 

dl1e m6teha11111 Ekrem Bay
Hn lttanbul emrazı aübre· 
vlye teıklllh Tophane mua· 
1•nebaneıl tabapllilne, Zoa. 
ıuldak fıreDıl milcadele baı· 
tabanetl tabibi Seli• Ôzel 
t•brımız memleket hHtaha
neıl etldtJe müteba1111htına, 
ııtma mGcadele ııbhat me
murlarıallaa Mahmut G6ven, 
14 hra maaıla Menine tayin 
edllmıılerdlr. 

Neşriyat: 

ilk öğretim 
Kültlr Bakanlıja tarafın 

d D her hafta aeıredllen l ık
öiretlm ıasetetlnln üçüacl 
ıaym çıkmıttır. lıınde ilk 
tedrtıata ald fa:rdah yası 
ve re1lmler buluaan ı•zet•· 
yl tavııre etlerız 

Yıni Ada 
Bir yıl müddt:tle kapatıl 

mıt olan Yenl Adam ec· 
muaıı 9 marllt\D ıtıbaren 
eıklıl ııbı lımaıl Hakkı Bal 
taeıoiJunuo Sdareal altıada 

çıkarılmala baılaomaıtar. 
İçinde dejerh yazılar bu. 

lunan bu haftalık fıldr ıa 
zet~ılnl tav.iye ederiz. 

Sa1111 10, yılhk aboaul 
500 kuruıtur. 

Şampiyona 
Maçları Buı'P 
Baflıyor. ,,.,r 

BuıCin 1ampl1ona 
ları Marmara ıimeıınd•::; 
h1•r. ltk maJ• a •• ~. 
ldma•yurdu ile Dol•~ 
kullplerl Hulld Kar•.,. 
ltlar.eatode ••• t 16 ti• 1•r' 
caklard1r. 

Yarı• da ayDı ıl•~ 
Gön•• ltlman1urdu tle -~ 
l•••P•r kuleplerl ,, .. H ,r 
Karahanın lclarHlDcl• fi 

larıaı Japacalrlardır. ,,1 
El• ıümeılode Bürb " 

1• ·Havra• ldman1urtl•~ 
Şuurl Sümerln tdar• I•' 
1arın maçlarını 1apaeals 
dır. 

Yiiriiyiiş 

Va koşular yırın 111t il 
da yıpllacık. , 

Geçen hafta, deve •" ,-' 
lert dola1tıt1 le 1apıla11'1-' 
18rOyl1 ve koıular, 1 
taat J O da yapılacakl•~ 

Y GrüJOt, bet kal o ~ 
ya•I, Saadettin çıftlli1~ 
ıtacl1em ara11nda olac:• ./ 
Buna birçok eıkl ıp•'c: 
.ta ıttlrak edeceklerdir· ı' 

Yürü1616 m(iteaktp&'i',.ı
metrehk bir kotu 11 

caktar. 

Encüınanl~r dün da tı'~ 
DOn Umumi Vtl61•t ~ 

lht encümenleri topl•"' 1ı 
kcodıluloe ha•alc edtl•" 
re&darı lncelemlılerd''' ..., 

Bir kadını •ovıııi~ 
Aaafartalar mab•ll'~/ı 

Hüae1ln ojlu Çakır ftte~ 
evvelki akı•• ıerboı 0 t" 
bir ı•nelevde ıer•-'' 1 
•ayı dôidGll 1ıkt1el 

ur 
duiundan yakalanaı•I 

B ikan T esanüdO·;ı 
Parlıl• çıkan Le Tempı ıi ••zl1etln fup et,ırd~~ 

ıazeteat, Sofra muhabirinin tlJatklrlıktan ayrıl..,~1~ 
bir mektubunu «Bulıarııtan Ballıraa aatanta mo111e•' 1/, 
•• Balkaa Antantı>) baılaiı Bulıar metallblolD ~'Ilı/ 
altında n~tredtyor. Muhabir, ne dereceye kadar k•b";/, 
ıon BGkreı toplanh11nda dtğlnl timdtden taırlb ',,ı/ 
Japalaa mQzakeratın Sof ya· mGık6ldlr BunuDI• 17' ~ 
d eadııeli bir allka ile K.. l f btr•" ~ 

oıc •ano •n, • 1_, 
takip edildljtnf, neırolunan nlhte ken 111 le oıOlı f 
teblıtın, Bulgar ılyaet me· ı~ J ~il16~ 

mü a al yaptıfı iYi 
fillyle Bulıar efkarı umu- ef~~ 

mıreılnln ümldlerlne k11- yadtno•lçln ıahıl 11 '°" 
m ıı cevap teektl edeltıldı b&lbaaaa g(henmlt ~ 
ilol ıoylOyor ve diyor kt: ku•••tle muhtetl'lel~';,'/ 

«Orta Avrupa hadi elerl JÖ Stoyadl•o•l~tıı 
netlceılad , tıpkı Bulıarlıtan antaatı koafer•0 •' ,! 
••zlyettod bulunau Maca· teebll edılen tarth1" 1,1~ 
rlıtanıo, harp etm lulzln, KG ılnde B ı•ekilett•0 •'''J 
ç<lk aot atı rnuhalchıUne de, Biikreı m6z•lı ,,~. 
uğramalun:ın ve ıulh mu heJ•tl umumlyeıt ~~ 
abedıleri hükümleri hilafıDa m6et1lr olmuı lıt&J f'.J 
olarak, büyQk h rpte ka1· ıGpbealzdlr. Geoe 1tf1Ç~ıl' bettljl toprokl rı lıtirdad B 8 tf yok ki, ulgar • ~j 
etmeıt, Bulearlatan fçla bir '" 
imtisal nümuneal olmuıtur.» Bükret'" ıtderke" 1r,; 

lluharrır, bu mut loavı topraklarından s•ç:~ TJ 
yiirüttakten ıoor•, Bu1gar J'• HarJctye Vele ,-~ 
metaltblnto nelerden ibaret rü Sar~çoilu tlelı*of'./ 
oldaiuou izah dere , Bul uzun rorOıme, ~ 
ıar hükumetlnlo bugünlı.ü baılamadan ev .,.,ı, ı,,ır ~ 
• alyettot ıiiyle anlatıyor: noktai nazerıoıo ııol 

«Köıe 1 anof ·holcümetlnl daha tavzthlol ııı0'° 
Bulrarıetanıo elf dek! im· mıttır fl 
kAalarla, halthızsrdakl ılya- · SONU Vft 



SAYPA ı 1 

.., 11 M~i'T 1111 

Okul Çağındaki Çocuklar Boş Za- ı Amerika, lngiliz Kral Ve Kraliçesi
manlannı Nastl Geçirecekler? i Karşılamak lcin Hazırlanıyor. 

Maarif Vekaleti bu hususta okulları ve talebe 
velilerini alakadaTeden talimatname hazırladı. 

B Z
. t E ~ da Hıakamdarların Ziyare-

u ıyare snasın . k 
t ine Beyaz Saray Tahıiı EJılece . 

h l f at aaaoelerl ltenlnd• J• · 

Y. kral ye kraliçeılol ka u 1 l •- 1 uımtı 11ııllz kra •e •'• ı (D
5

onçkü fazının de•aau) çe çocuklara mehıua plyu ter doturablltr. Bır çocutun Amerıkanın uçlıırıns kır 
• ocuk, ailenin ••zlye- 1 l t 1 d 

ti b 
"' emıı ıetrnelerl de mu bisiklete binme en 6oce vO .lüımü, demokrat Cumhur 

d cek bu kabul merıılml her· ,. .. ı.ı Amerlkenın baılt •• 
e e ' ltlD Y 

keıtea evnl bayan lt•ne ıad• teırtfah ile karııla-
' l dl Am•~-aıhalnl lfl• • yor maDID dofru olamıyaeafını 

ne, u vazlJetın temin ede· f k cell tartlara ıö r e bo _ Ya 1 lir Bu huıuıta ilr•t· cudunun aajlak durumunu• ret•ı reo ı t 6lkelere hlkım 
••alarmı ""d 1 aa mea l erın Ve"lletçe tanzim btılldete btnmHlne m(batt olan ı~nç bir kralı 1akında 

aı•sı • HJıl d 1 d d k 1 1 ıılerle ıe 
1 

:; •n e 1 mlı olan mGaamere •• ol ufu o tor mua1eneel • kabul edtcekllr ıte bu ha 
••Ildır: ç rme5 e teı•lk edıl- temııl tahmatnamelerıade teablt edllmeUcftr. ÔiretmeD· bır her Amerıkalayt her• -

) K yazıla hftkümlere rJa1et el· lerla bu meıele etrafında can lçeraJnde bırakmaia ki 
a o•uıma Çocutun melert lisımdar . aıleyt afdıntatmaları elzem· fı ıellyer 

allı içinde fıuat dltUlkçe f) Halke•lerı mOHmerelı. clır. Sı .. batlırt blnmele 1111 Bu he1ecanı h•"lı ıir 
lronuımaya lttlrak •ltfrılmeıt rl - Halke•lerl tarafından ıatt olan çocuklaran fazla mek lizımdır. Ç6nllü hldt 
•nu lçtlmalletttrecek en mO· çocuklar için terılp edilen yaruJmamaları -.e . ~ıııklete ae • kadar baelt deilldtr. 
hım lmlllırdea blrtciır . Bazı m01&•erelere talebeato ••Jlr· htoclıklert zaman .. ,rfbefer Amerika h6k6meU öoümQz 
ailelerin Çocuklaraoı e•de el olarak ıttaıclerlnl okul tallmatnam111 ile belediye deki may11ta büyGk Brltao 
ve ev dıııada koouıtur•aia ldarcal temin etmelıdlr alzemnamelert bikGmlırln• ı---·----------
klfl derecede ehemmt1•t ı) Keetm ÇocuiuD boı riayet etmeleri 61retmenler 
Yermedıklerl ıörllmelırtedJr. samanında me11ul olm .. ı tarafıaan kendılerlnı ihtar 
Çocufua fikri lokltafana ıet f elde it olacak itlerden biri edtlmelldır 
çekea bu halden çocuklarıo reelm yapm•"tır. Çocukların k) Alle vazl1etlerl müıa• 
kurtaralmaeı llzımdar. bu Hhada lıUdatlarını tnkt· it olan çocukların o"ul dı-

• b) Mani - M&1al dinle· ı•f ettirmeye bir taraftan tında allelerlnln mGHadı· 
mek ~ocuıun e• hoıuna ıı öiretmenln, öte taraftan at · lertly atA btamılerl fatdell 
dan bir me11aledlr. E•de lenin çalıımuı elzemdir olur 
ftnat dOtUlkçe "ocuklara h) f 1 .. ..- otoiraf - Çocuk arı• 1) E•de çocukları• bahçe 

u zevki tattırmalı tLmal a fotol,.fla m•11ul olmalara ltlerlle •• ltlertnde aile fa 
•lmeaıelıdır. ) çok fatdelldır Aile •adyetl alt1etlerlne ııttuk etmeleri 

c Radyo 'e ıramofan - m6ıalt olan çocukların fo ehemmiyetle tant1e edtle-
kadyoıu •e gramofonu olaa tolrafla me11uı olm•I• teı cık meıelelerdeo biridir. 
:k•llarla e•lerdı çocukların vık edtlmeel uJıun o'ur. m) Çocukların boı za 

1 
u ••tıtadaa fıtlf ade etme· t) Müzik - Müzik çocuk· manlarında · fıuat dGıtükçe 

erJnl te1Dtaı bı okul ld r taraftan laraa bot zamanlaran iyi bir hem afretmen tarafından 
ti •reaıaın, öte taraftan ıurelt• kullanmak için elde hım tie aı1e tarafından ı•-

•_ edata lbtırnam etm•ıl il· 1 - 1 1 .. 1 .. eD l•I btr •Hıtadır Müm zlntlye ı turQ ..,. Hl 1 ma 
zım &r. ~ 

kin olan yerlerde çocukla edilmemelidir. 
d) Sinen 11 ç I 

fikri ve hl1ai lnkı f ocdu un ra mahıuı olarak •erllecek 
fa ıa • ıl kooeerlerden onlaran ııtıfade 

o) Aılelerto yapıcekları 

:ılyart-tler de fuu t el •erdik 
neruanm mübtm bı ı_ ' mevadl ettırılmuı çok taıdeh olur çe çocuklarını beraber ıa · 
vardar. y alrıız çocukları-- ıö· 

u Gumofon ve radyo temin türmelerl, bılhaua çocufa 
recejl f ıllmlerı iyi ıeçm 1 1 k \ · e er eden okull rda çocuklara, olan ailelere gittikçe çocuk 
0 

a ile •fleye teveccfih seviyelerine uJıun ıOzel larını da beraber almaları 
~len ten muhım •ezıfedır parçaları tnk "" dınletme1ı tanlyeye deAer Aoc• k bu 

re cnealn bir falımı tal•. b ~ okul idareaı ihmal etmeltdtr. gibi ztyaretlerfp çocuklarıa 
eye ta ••IJ• etmeden öne• 1 
f 1 

... atıdadı ve atlHID D vazıyrtl deulerJnl ıhmal etmelerine 
o 1 llDln çocuklar açın ter-
b 

mÜHid oluju takdirde tale- •e uykudan mahrum kal 
IJHİ tlejerı olup olmadı . beoln müzik iletlerlnd~n bt malarına aebep olmamuı 

jıaı tıdktk ctmuı lizımdır 
M 

rlol l&utlanmeğc teı•lk edıl· ıarttar Sari hıut•lıklu bu 
uz&r fıhmlere ıal•benın ' meıl de uyaun olur Seıt luoan e•lere de cocukların 

ııtnaemelertoı temin etm~k mOıııtt 0 :an 90cuklarıo okul a6t0rGlmemetl lizımdır 
için 6i•clmenla laer tedbire haricinde de ıevlyelerıne 111 .. - Çtfte öjretım •eya 
bat TUrmaeı lcıp eder. tiazı UJIUD terbiyevi p.,çalara 1ar1m gl• uıullerloden biri 
tırblrewi fılımlere talebenin yolunda tertnoüm etmelPrl nlo tatbik edtldlil ekullar -
müıterek olarak ıltmeıl için ehemmiyetle dıklıate ılına · da &fleden 6Dce okula ı• 
okut tdarclerlnln tedt.ır al cak faldelt bir me11alıdlr. len talebelerin öileden ıon· 
..... da f•ldelldlr. ., Bııtklet Btılklete Ja, 6iled~D ıonra aıleole 

e) Tı1atro - MChnlcün bıomek cocuklerın en ıevdl· rfo de ötl~den önce kala 
oldukça talebenin terbly vl Al tılnden blrtdır . Ancak cak bot z~manları f aala ol· 
PIJeılerın temılllne ıltmele yfieudu ve ııhhah mCbalt duiu için bu okullarda bu
lert çok faldeltdır. Talebenin olmıyeo çocuklaıın hl•lk· lunan talebenin bot zam•n· 

~··k•u·l~d~a·h•ıl•ıo•d•e ... f•ır•ı•a•t•d•O~ıt•O•k··~.l.et•e ... b•l•n•m!l!llm~l.•.'.ı·m•ı•z•ır ... n~e.tı~c~e ...... ~(:S:o~n~u..:.d~ö~rdlocO ıayfıda) 
••'4•D Türkdtlıntn Tefrlkıuı: aaaaaaaa•aaaaaaoo 

i CENG·z HAii~ ··1 1 

a y a "o• a:an: il LAM/> Çtmren: 1-1\ \'l:.'H ATAJ·RA T : 

OaaaaaaaaaaD 1 ef rıka N~ ıo aaa•aaDaaa••<>
0 

K raltlerla zaftırl, Temu
çlne ltarıı Y•pıla ittifakları 
f&yanı teemmQl derecede 
lsuvntlendırdl Bcdni retı 
lcrl, kendilerinin dalma ., . 
tan bir ku••ele maldı ol 
malarına ber zaman ııter 
lerdl; onlar için, kun•etln 
fazlalaımatt, a1nı :ramanda 
emniyet• itimadın da faz 

lalaıma11 demekti. 
Mofol h ıu . Veng hanll 

acı ıerııenltl rle dolu bir na 

nıe yolladı. •E,. hao, pederim, aea 
cl&ımanl rın taraf andın ıtd 
cletle tazyik edlldlllo zamao 

"'•ııı dört kumandanım• ıo• 
Jollarnadım mı? SeD ban 
' 1'hk clbtael rle, kör bir ahu 
'••ttade yalnız bir tek k•· 

yunun •tile beelenmlt bir 
halde ıeltılın; beo eena thtl 
Jacancl•n fazla koyup •e at 
Yermedim mt?» 

Pek uzun olmayan bir 
zaman •••el. hak6katte ba
na ald olan ıanalml ı•nlD 

muhar•plerln kendilerine mal 
etmtılerdl. Sen oulann hep 
•ini yeniden kaybetmlıUn, 

dOımanlara• onları ıenden 
almıılardı. llentm kabramao 
larım, •••a onlara tekrar 
iade etmeıılller mi? Kara ar 
maim kenar1ada, bizi a1ır
mak tıteJeD h•tnleria a&zle 
rtnl dıolememeie •e meae 
1 1t t.eraberce koauım•k 
Osere btrleımfJe karar Yer 
meml miydik? Beo Hna 

ihtçl.tr uman (benl111 m6· 

klhtım az oldu) ~eya (bea 
ıendeo daha bil1üllm) de· 
•Dedim.» 

Bu keltmelcrdı derhal a6 
ze çarpan bir bGrmetılallk 

an!•ıılıyor Bu ıözler bılhH 
H, •• lıtedlilol bilmtJeD 
deiltlk I& rakterlt adama çok 
dokundu k6r ata ıunr olan 
kraUar kralı Tujrul han .. 

Tem uç.fa he bDtün ıtddetli 
kararlle harbin fen• oeta 
ylclnd~n ha11l olmHı muh· 
temel olan •azl7etten kur· 
tulm•k lıUyordu D6rt tuaf 
takı obalara elçiler aaode 
rlldl. Ve fOk ıeçmedea ken· 
dl obHı etrafı ıle ltomıu 
ka•tmlerto rQeuıı, Mojol 
hanıam, uz.un perdeleri 
zeoaln bir ıurette tez1ın edil 
mtı ipek kemerlerle tuttu · 
rulmuı çadmndald beyaz at 
poıtuoun etrafı•da, yurıilun 

ale•ll ateıınden eamer çeb 
releri dalıah ıı ılclerlı 1•n•o 
bir halde ııraya oturmuıler 
dı. 

Her biri, ııraılle, met'cut 

RADYO 

ANllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu; 

163Y m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74aı. 15195Kca. 20 K-.v. 

T .A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kn. 
11 S - 1~39 Cumartesi 
&3 30 Pıojram 1 l .35 MCl· 

zlk {Çııan •e1alre Pı.] 
l 4.00 Memlekt Hat a1arı 
aJaaı, meteorolojı haberleri 
14 10 TGrk mtlzıll (Fa11I 
beyetı 1 Çalarlar; Vecıhı, 

RGıen ferıt Kam Cecdet 
Koaan Oka1an: Melek Tok· 
16z. 14 40-15.30 M6zlk 
(Cazbaod P• 1 17 .30 Proi· 
ram 17,JS Müzik (Danı ıa · 
aU - fa11I heyeti Celll 
Tokıeı Ye arkadaıları. J 19 
UU Koouım• lDıı Politika 
.. •tiıı•lerı] .a9.J5 TOrk mi 
ztjt (Halk muılkııı) Orta 
Aoado·u Aıoıma •e l6rkOle. 
rı. Saz titr Sı•Hh itık V •r 
nie 9e lbrahım. 19 30 Tlrk 
m&izlti Çalanlar: V ccıh•, 
Rüt•D Ferıt Kam, Ce•d•l 
Kozan Meıul Cenıtl. Oku· 
yao Nurı Halil Porraz. J 
- Nur• Hallı Poyraz. -
z ••• ı pefre•• 2 - faik bı
JID -- ZavıU,lra - Yakdı 
canı bezmt Güfte: Nedimin 
3 - Hııım bf'y&n - Z••ll 
ıarkı - lıtruen ıel ııdıllm 
4 - Dedenin Mahur ıar· 
k11ı GönGl adh biUbl· . 
lQm nr 5 - Dedenin -
Kö~çe ıCbkOl~rı. 20.UO Ajanı 
mehoıol C'jı laah•rlrrl, ziraat 
bore .. ı (tıat] 20.15 Temı l 
[Fuzı! ı ı• cuı] Ttı t p tduı 
lbr•hlm Delıdenb Temııl .. 

ı Ankara r&dJo•u kOme oku 

oldujuDu btldırdl, buolaran 
l~lnde Temuçtntn kuvvetli 
yumrufunun acı11nı tadan 
lar da vardı Bır kmm rüe 

••· V ••ı bao •e eiluDun 
ıdareıl altında J•tamuıaı 

ııttyorlardı; daha ceıurlera 
mücadele için hazar olduk 

larını btldırdller ve T eauıçl· 
ne h•ıkumaodanlık uaeı· 

nın kabulOnii teklıf ettller. 
au fıkır galip geldi 

T ecnuçın be ıkumandaa. 
lak .... ını kabul etli •e bü• 
tin obaların kendlıfne kaU 
aurette itaat et•elerlnf, kar. 
ıı ıelecelıı her ıah11 arauıaa

na gare cezalandıracajını 

btldlrdt. Ben daha battan 
ı&1lemlttlm ki üç nehir ara 
11odakl memleketler tek bir 
hGlcunıdarın emri alt.ada Ja · 
ıamak meeburlJetlndedlrlır . 
Sız oau kabul etmek file· 

medlnfz. Ve tik olarak tim 
dt, Vanı hanın . bana yap• 
tafını ılı• de yapııcaft kor· 
ku•u ıle., beni kendini~ ku· 

ka cumhurrelılnln reflkall Ulyatlarıo bozulmaıından 
herıüa IA&tlerc:e Amerika . loıaolırao çok mOteeulr ol· 
aıo reı111I teırlfal naltebıı· duklanoı ileri ılrüyor. Ot· 

1111 Sum111erlla il• berab1r ter bir kı11m ı.e inal H 

kahyor ye bir meıılıyl hal krallçenln Amerika hakkın· 
letmeie ıahtıyor. d da tam bir fikir H ıablt 

Hal edilecek meıele nı lr bir kenaat elde edebtlmelı· 
• ? Meıele mi dt1eeekıla • . rl için AmerlkAn teırıfahans 

ıuodaa ıbaret: loı&llz liral genlf ve müıamahala pr•D
vı lualtçeıl laıllıı teırlfatlı .ıplerl lçeulode Amerikayı 

ı kabu uıullerl•• 16re • k dolaımal rı lizımıeldljlal 
k Amtrl ıo E•-edalıcek, JO •• I k 1 ııbata çahııyor . aHrlyetl• 

tabi o ac• • d ld j a teırıf atıoa mı it bu lklocıler e o u unu 1 z:• 
Bu meıele FraDIA ıçlD nr 6aoucle turauak kral •• 
dejlldır. Çüokl f raa .. da Lrahre•ln Amerika teırJf • · 

ı culD· • y 

krallar. 1111parator ar, 
1 

ta•• ıöre kabul edılectklerl 
hurrelılerl, hakkında ~·:, - miDHI çakar. 
· ıacak meraılm muf a11a dil' V aıtoıto• Jap•nY• ıle re· 
talimatname tle teıblt • d . kabet edecek derecede ki. 
••ıtır. Halbuki Amtrtka k~ raz memlıkettdır. Ştkaıoda 
t.oyle bir oınmoame 10 b 
tur . Şimdiye kadar .. tçbar ki binlerce klraıı alacı er 
kral •• kraliçe reıınl ıuret~ ılkbabarda bembeyaz çiçek· 
te kaltul edılmemtf olduiuD lerlal ıekaklar laerlae d6k· 
dao bu muameleoto lttr ma· tükleri .. kıt ıehtr beJH bir 
ı:lıl 4e 1okturkl buna 6r•ek kar yıjıaı altaod• kahr H 

tıllkkl edebtllrtlD·. ctçek kokularlle dolar . Kral 
Bu meıele 1al•ız reımi v• kraliçe maaleıef bu p-

makamlara dei11 efkirt zel perıler maaıar11ı•ı ıi· 
umumtJeJI de ı11al eclJ1or. remtyecelılerdlr 
Hır k111m halk, reıml tetrl.:_ BeJH ıaray, haımetlı ınl· 

- 11111 ıda· ıaf ırlerlDI kabul edebıhnelı 
yue•lara Meıut .._ eaı 

k ed.cektlr. içi• tlnıdldea .. uırla•ıJ•'· 
reılode tıtıra arı hl 
21 15 Mea>leket ı•at aJ Ziyaret geceleri ıaraf r 
l ı. 1 S Eıham tah•ılAt (f.:i ııık tufa•• ıcereınd• yıkaa•· 
bıyo - D11k11t bor,.., uk. ltahçeolo bOtl• aja9la· 
2 l.l5 P'olkler 11atl ~~:.~~ ra renkli elektrik amp•Uerl· 
mualkl" H ıırp le ıOılenaalıUr Şelart• .,ltOa 
tekatil) Hahl Bedi Y6aet~•: umuaıl ~ahçelert ayal ıekll· 
Sadi Ya••' Ata•••• f I L de ıiiılenıyor . Şeh_lr, mlı• 

22 00 Ha ta •• k 
mal Retit · O MOalk flrlerln yiyecekleri ye•e 
poata kutuau 2Z·~ f Ne· U.telerJlll tl1DdlcieD laaaıtlr 
(Kltlk Orkeıtr• u- Ş.bmaa• Marılaati çiftlıklerl•t• 

.a. L J ı - ~oı yor . 
çtp "f•IP doıt (Mırı luı.artılmıf ptltçlerl yanıada 
l ~·ıu:::•• ~çın GOD•td~ her çıfthkten ayrı ahnmıı 

ı 3 Thaler - Ku pezeler bulaaacak. , Kral•• 
(Valı - Vollıraf •-ralıre•ln yiyecekleri çudar 
kok Polka 4 r • " 

Kalbl• aıkla doldu a~D ekDl•it herıOn ayrı bir f ı 
nlı 5 - 8ızet - A~l~:' b) randa plıtrtleeek 
ıOltl No. 1 •} Pr• 11 d) Kre 1 •e lua llçe11ln otur· 
Mırıuetto c) Adısl~~ofCaı· maları ıçıa lteyu .. ra1ın 
Carllloa 23 00 MO~ ıf Son ıol terafıodalıt daireler tah· 
baat .pl.j 23 . .tS·t LI ılı echlmltllr Kral H kralı . 

1 1 •e yarıD• f et.) •J•DI haber er (Sonu dördDnc6 HY e 

projram 

mandan ta JID edı1orıunu1 •· 
• ı kadın ar 

Ben ıtze eılr er• 
ıürüler ._,dım. ıtmdl de ıl · 
zla babalarınızın memleket 
n idetlerlnl mldafaı •de· 
cek •• elden gldenlerl .&ı 
ılze ıacle edeceiU•· 

Bunu t.-klp ede• kıt mev•l · 
mtod• Gabt, iki cUlımaD ebaJ• 

ayrılmııtı ; Bı1kal ı6llalo 

1ark clhelladekl ka•lmler 

Moiol Utlhadıaa kartı atl&la· 
lanıyerlardı Temuçlo bu ele· 
fa daha ••Hl bazırhja baı· 
lamııtı. Oah• Yadllerdekt kar· 
lar erJm•I• baılamatlaa IJI 
hazırlanm ıı a1kerl le ııallc• 
V ank baoıa orduıuaua i!ı&• 
rloe yGrü•eJe baıladı 

Rlva1etler, ı&çebe ka•• 
aaln bazı z:elıl lallelerlal ı•-

t tul l•••lr etmektedir. 
Je ı b . 
1 emuçla adamlarından lr•· 

atat dOıa>•n hatları•• 16•· 
derdi, 0 , orada Mojollar.&aa 
çok f•na mua•ıle ılrdDll• 
nD •• kendllerla• iltica et
tıfrnı, .,.ı :ıamaDd• Mof•l 

aıkerlerlaln çok 1ı1Zaklard• 
oldutunu aalat uk H onla 
rı ıkna edecekti f kat K•· 
rıttler öyle kola1ca kandı 
rılacaklardan deilldtler; H 

hemen M•iolu11 ıolathlr.la · 
rınıD hakikat olup olmadıi• 
01 anlamak üser• maoıara· 

ıı ıenlt "lr tep•Y• hlr 
ıivarl ırıufre:ıeıl ı&nderdl· 
leı 

fak at Mofol ıislert•I 
dıkkatle açık tutuyordu •e 
ıımdl tepeye hrmanır.ken 
hem•• aaı•d• Metol ptt· 
tarlarının it• yrak dlreflnl 
ıarGyordll. O. Keraltlerbı 
ıOz.el blnfct •ldulılarnu •e 
Mofol bayraiını ıörlr ı&r· 
me•. .IOıa1•aıa yalualarda ( 
oldufunu haber •ermek Oıa:e· ' 
re derhal ılratle a•det ede ~ 
ceklerlnl hıllyordu . Bu1111 
dCiıGnen kurnaz Mofol dır 
bal ahodaa atladı, oldu· 
tunu ıual edenlere: ı Atın 
nallanodan btrlılnln araıına 
bir t ı ılrmlt » Dedi. 

- ONUVAR 
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Hava lnwuttltrl için 

lngiltere 
25 O Milyon ıtırlin ıyndı. 
(Baıtarafı birinci ıaJfada) 
n•lmaıı pekas muhtemeldir. 
Hak6m•t ıtmdı halk lnftllk 
bombalarıaın tealrlne karıı 
da hl•a1• ııt tle ctcldt IU• 

rette me1111l olmaktadır. 

Loadra, 10 (A.A.) - Ha· 

••• ajanııadaa: 

• 
TÜRK.DiLi 

Okul çağındaki çocuklar boş 
zamanlarını naııl geçirecekler? 

(8a9larafı içüncü ıayfada) 
larını naııl leçıreceklerl hak · 
kında öfretmeolerlD kendi 
lerlne rehberlik etmeıı hıl 
ha11a llzımdır 

larıeın iyi ayarlanmıt ol
ma.muı yüzünden 6jle ye· 

mejlnl yemeden okula 
ı e l m e l e r l aa a dojru 
o l m a d ı i ı n d a n e• -
lerd~ hu ıtb l çııcuklara kah
vealtıyı mümkün mertebe 
erken ald ırarak ıaal i2 deo 
ance öjle yemetlnt yedir 
mele ve anc~k ondan ıon
ra kendilerini okula ıönder 
mele dikkat edllmral llzım · 
dır. Bu huıuıun öjretmen · 
ler tarafmde n talebeye ve 
ailelere eereğl ıtbl telkin 
olunmuı icap eder 

iV Allelerlnln •azlyetl 

11 MART 

Balıkesir A•.kert ~ıafııı Alına • 

Mu•alrkt teminata 

Koıniyonund ,; 
İhale tarthl Ginü Mık tarı 

Ctnıl Ton 
Kuru faıulya 29 
Ptrınç 14 
Nohut 12 
Sabun 
Zeyttnyai 

1 1 
7 

Lr . Kr . 
261 00 
305 00 
7! 00 

281 00 
252 00 

17.3 . ~39 

11-J gJo 
18-3-939 
20 3 939 
J(J.3 939 

Cuma 
c ••• 
Cumart•I 
Pasarteıl 

Pasarteel . 
Clnıl, miktarı ve muvakitat temlnatlarıle ihale ıün ve ıaatlerl yukarıda yasıh 

kalem yiyecek açık ekılltmeye konulmuıtur. 

ihaleleri r,alıkeılr aıkerl ıatın alma komlıyoauada yapılacaktır . 

Evaaf ve ıartlar ve n6aaunelerl komlıyonda her 160 16r6lebtlır . lıtelrlılerlD 
yen gün ·n aaatte kanuni belıelerl Ye teminat makbuzlarıle komlıyoaa müra••• 

4 - 1 - •• 

Amerika •'1.'l.'l.t.t.~'f.•'f.•"l.'f."l.'f.'f:l'l.'1.'f.'f.'l.'fl 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank•-' 

8. Hore Bellıhanın lea
bında berri A nupada hare 
klt lcraııaa da•et edilecek 
he1etl ••fertyeala ehemmi · 
Y•tl halduadakl lfıaah, ıl· 
yaıl mebaftlde ltlyGk bir 
heyecan tevltd etmtıtlr. 

Saliht1ettar mehafll hiçbir 
laıtltere hGkCımeUntn bu 

a) Ôileden 6oce okula 
ıelenlerln ölleden ıonra boı 
kalan zamanlaranda deulere 
çalıımak , yaz fe hazırlamek 
için vakit ayırmaları •e bu 
faaliyetlerden artakalacak 
2amanlarını dn mevtlme, ço 
calun aile vıtzlyeUne ve bu
lunduğu yerlerde meuut 
lmklnlara 16re bu ıenelıenln 
3, 4 ve 5 11umaralı fılcrala· 

rsnda izah edllmıı olan faa · 
llyetlerden bırlne veya bir 
kaçına tahat• etmeleri uy 

tun olur. Ôjled•n loce oku
la ıelecek talebeler erken 
ekulda buluomalr tçln erken 
yalap erken kalkmak mec 
burlyetındedlrler Bundan 
dolayı bu çocuklerın ıece 
9ahımafa mecbur kalma 
maları tçCo bütün ı ı l erınt 
611eden ıoara yapıp bltlr· 
melert lüzumu luındaleri ne 

telkin edllmelıJlr 

dola ylıtle baba11nın •eya 
akra huının yanında veya 

hariçte çalıım•i• mecbur 
kalan çocuklar.ın -okul dıım 

İngltiz kral YB kraliçesini .,;. K apitaı: 100/)()(),()(){} ·rürk Lirası 
karş lamık için hallrlımıor. : Yurd içinde 26 7 Şube ve ffians 

il Dünyanın Her Taıa/Jnoa Muhabir/er 
kaU ve reımi beyanat· 
ta bulunmamıı olduiuna 
ehemmiyetle tıaret etmekte 
ve mu•azsaf ordu lle lbtlJat 
orduıunua müıterek•n berri 
Ayrupada hareklt icra etme· 
ılntn, bir pllnın me•cudf. 
yetine allmet olan kati bir 
telultt teıkıl etmekt• oldu· 
luau beyan eylemekt•dlr· 
ler 

T eknlıyenler lnıılıa fırka 
larıaıa Franaaya ee•klnln, 
lutaatın tahmine •• teıllbı . 
•• ılre Atideki ıelrtlde ya. 
pılaeafını tahmin etmekte· 
•ırler. 

Derhal motarll d6rt fırka 
ı&aderlleHk •• ihtiyat or· 
duıu fırkalara da talimleri 
ikmal edıldlkee MYkol•aa· 
caktar. 

Telıalılyenlar ltuaun, mu· 
haMmat halinde talimlere 
der~al ltaılanılacalı maaa · 
.... tasammua etmekte ol· 
cl•iunu ıll•e eylemektedir · 
ler 

811 mlhlm pllaan illa 
edtlmHI har, l••••ımı fala · 
rtkaları imalatını• m6hlm 
••rette teerl edılmeıt ıa1e 
ılada mGmkla olmuttur. Bu 
fabrikalar, bGtlD fırkaları 

eoa derecede a1ri harp mal 
aemeıl ile te,hlz etmiıler· 

dır. 

Sıyaıl mehafsl ,arllmea · 
tonun bu huıaıtalll hGınl 

kaltullnli ehemmiyetle kay. 
detmekle •e bGkdmeUn al · 
l&hla•ma tedblrl•rlal te•kld 
etmek taHYYurunda bulunan 
8. Duf Kuperln, izahata din· 
leadlktea IODra alz almak · 

tan ·••• ı•tmlı oldui•na 
lıaret eylemektedlrler. 

Dlplomaıl mehafHI Parla, 
Roma Ye Berllnde bu pllaıa 
bl1Gk aldıler te•ltd etme 
llae intizar etmektedir. Zi
ra laıtlterenta ıtlahlaama 
tedbirleri laıılter••la kendi· 
ılne zorla kabul ettirilecek 
olaa bir laarbe hassrlaamak. 
ta oldufunu ıöıtermelrtetlır. 

Loodra, 10 (A.A.) - B. 
Hore Rellıcha A•am Kama. 
raııadalri nutkunda ayrıca 
ıunlan da ı6ylemtıttr: 

Deniz •tarı garnizonlar 
ıcıa eacümle Maltada, Kıb · 
rııta , Staıapur 'H s.,ı&ada 
yerli aıker miktarını fa~la
laıtarmak arzuıuadayız. Dl· 
ler taraftan Orta Şarkta 
mltemmlm bir ıtratejlk ıla · 
tlyat kav•et tlmdıltk Ffltı · 

. u.c1. ıe talaurclen mlrek· 
kep tkl fırkada• mlteıek
lsıldtr . Hıaclııtan orduıu da 
daba ıtmdlclea . Akclanlz ıar · 
alıonlaraaa d6rt piyade ta .. 
b•ru •e ttır ıl•arl alayı 

•ermlt lnaluamaktatlır . 

................... a ••• 

b) Ôtleden ıonra okula 
ıelen çocuklarıa 6iledea 
6acelrt zamanlarını yine dera 
•• vazıfe bazarlamaya tah 
ılı etmelul v• fazla zaman 
lralıua yloe bu ı•nelıealn 
3, 4 ve 5 numaralı fıkrala 

rında a6ıterllen ıeylere za 
man ayırmaları muHfıktar 
Bu çocuklar da erken kalk· 
mak için arken yatmak mec
buriyetinde olduklarmdan 
ıece çahımata mecbur ol· 
mam•k için d.rı ve vazife·· 
ler111ı mutlaka 6ileclen iace 
yapıp bfUrmelerl icap ede· 
eeft kendilerine anlatılma· 
laclar. Bır de ölleden ıonra 
okula ııel ea çocuklu ara11n
da ubah kah~alt111 ,., 
a 1 d ı k l a r ı için 1aal 
12 den 6nce 6il• yemejlnl 
Y•••i• lmkla bulmadan 
okula ıelenlar ı6rillmektedir. 
Bu gibi çocukların, e•de 
kahvealtı •e yemek zaman-

llnc• maklneleıurme ııt o 
derece ılert ıötüriilmüıtür ki 
buaün atzami orduaun dört 
piyade fırkata efradının ya · 
r111 bir def ada bir yerden 
dıjer bir yere •akolunabl 
hr. Bunda• baıka aahra al ' 
samı orduıu ıeniı mikyas· 
ta etomatik ılli.hlarla antı 

tank tOf enklerle ve m&ktarı 
ıttUkç• artırılacak ajır ve 
haf ıf tanklarla lethlz olun 
muıtur. 

Avam Kamar111na ıunu 
bildirmekle memDuaum llt . 
h6kümet ihtiyat kara ordu 
ıuna nizami orduda olduiu 
ııbı Ye •Y•• mlkyaıta bü 
Uin roodern ıtllhları •er 
mejl kararlaıtırmııhr. 
Gene ıuraaını blldlrmekle 

memnunum ki, ihtiyat or· 
duıu bu ıuretle Anupa in 
t .. ında muhtemel bir har 
be lttlrak edehllmek üzere 
hazırlanacaktır . 

86Ula bu ıebeplerle bat 
ti buı6• dalat çıkıa lnıH · 
terenin A nbpa lntaaında 

•ulrua ıelecek muhtemel 
bir harbe lttlrak kabiliyeti 
umumi harptektnden çok 
daha mGe11lr olacaktar 

B. Hore Beliıcba 1914 de 
bir taburda iki makineli ta 
f elr •arken ltuıOa her lnı• 
llz hburunda 52 maklnelt 
UUeok buluadufuau da kay · 
.let•lttlr. 

da aeçecek zamanlarından 

bir &uımmı btr taraftan bu 
yolda çalıımeia ıııy ırırken 

dlier tllraftan deralerln l ıh 

mal etmemcleı iDi, bir taraf 
tan d her çocuğun hakk ı 

olan lıttrahat ve oyundan 
mahrum kalmamalarını ta 
mtn etmek üzere ötretmen 
lerln bu aıbı çocuklaua it· 
lerlle ayrıca 11kı bir ıurett• 
llıllanmelerl llzımdır 

V Çocukların, itoı ka 
lao zamanlarını iri ıeçlrme · 

lert ve yukarıda ıayılan fa · 
allyetlerden lltıf ade edebtl 
melerl lçto bir tau~f tao ta
lebenin, bir taraftan atlele
rlnto a ydınlatı lmıuı lazımdır. 

Ôfretmen il• batöiretmen 
ıınıflarda, ııraaı geldıkçe de 
ııaaf dııında çocuklara De 
"ıuretle har~ket etmeleri ıi 

:ann ıelecellnl aalat1r ve 
boı zamanın iyi geçlrilme 
ı ının ehemmtyeUnl keaclt · 
lerlne telkin eder 

Çocuk veltlerl okula ı~I 

dikçe ~lretmen veya baıöi · 

retmen ııra11nı ıettrerek ço · 
cukların boı zaıırıanlarını 
naııl ıeçlrmelerl lizım ıe

leceit hakkında kendilerine 
telk ınlercle bulunmalı Ye 
okulda yapılan t6renler n · 
ya müaamert'ler dolaylılyle 
çocuk nhlerlnln davetli 
olarak okulda toplanma · 
larından lıUf ade edılerek 
bu mu ele etrahnda kendi · 
lerl aydınlatılmahdır. 

ilkokul baıöjretmeolerlnln 
ilkokullara himaye heyetleri 
tedk ı kl hakkındııtkt talimat · 
nameye ıöre t e ı • k 
kül etmtı olan himaye ı 

heyetl~rlle temaa ettikçe ço
cuk lar ın boı zamanlarım iyi 
ıeçlrmeler l meaeleılle de h ı · 
ma y heyet l eorı n i ı gllendlr 
me11ı , yardımhuını ternln el · 
meıl -.e bu meaele etrafın 

da alınacak tedbirleri birlik
te te11blt etmei• çahıma11 
llzımd ır 

VI - Kültür Dırektorierı 
ıle l ıpekterlerln okulları tef . 
tıılcr l ıaraeında, bu ıenelıe 
hükümle rinin yerine getirt! , 
meal huıuıunda okul öğret 
meni ıl e okul ldıuealnln nt' 
ıtbı tedbirler aldıjı rneacle· 
ıtnf de t ~tklk etmeleri icap 
eder. 

Bütilo ôir~tmenlcrimido, 

çocukların boı za~anlarını 
• 

iyice kullanmal a rı meselesi · 
nln ebemmtyetlnl ~alnı• ıöz 

oniinde tutarak • e her • e 
ılledeu lıt ı fade ederek tcap 
eden tedblrlerl •imalı tı 

echamelerhıl bılhana rica .... , .... 

(Baıtaraf ı 6çüncü ıayf ada) 
çe bu daire tçeuıne aıtrer 

girmez Amerikanın müıtaktl 
yaıaanafa baıladıjı ilk eün 
!erin hava11 tçeulnde Yflte dık· 
!arını ht11edebl l ~celderdlr . Bu 
rada t&vaolar a lçak, yatak 
lar yükıek , dolsplar ıenlı· 

tir . Bu mobılya lortllzlerln 
Amerıkadan çekıldtklerl za
man modaaına aöre hazır· 

lamııhr. Kral od .. ıaın du· 
•arlara mavi •e kraUçenln 
odaıı kırmızı ~uvar kaiıtla 
rlle ı&ı1enecektlt. 

Kral •e kraliçealn daire· 
lert ayna vaziyette ve ayol 
ıeniıliktedlr. Btr yatak oda 
11, bJr tu•elet od .. ı ve bir 
ban10 Hlonundan tbaret 
olan bu dairelerde aıenlı ti · 
mıneler vardır lforadaki ya· 
taklar kırmızı ak'ejudan ya 

pılmaıhr. 

Kral ve kraliçe maiyeti• 
rınde birçok a damlaila ıe 

zeceklerdlr. Bir damdonör 
•e Gç fam dö ıambrn daı -

mi ıurette lualtçeye ref alcat 
etmeleri ve yanından hiç 

ayrılmamaları geceleri ayni 
dairede yatmaları loılltz 
teırlf at lçabatıadandır Kra· 
lın maiyetinde ile dalml 

olarak iç 1aver, üç eıYap· 

çı ve 6ç oda hlsmetçlıl bu· 

lunmaıı ıart oldufuna göre 

aynı dairede yaııyacak 9 
k iti bulunmaktadır. Ame 

rlka cumhurrelıl bu mJıafır 
lerl Dereye 11ğdıracağını 

d6ıünmefe koyulmuıtur. 

Krı,l ve kraliçe Amarl -
kaya Kanadat!an ıirecekler 
dır Enell Kanada •e Ame· 
rlka arauncla 150 ıeneden 

berl fuılaaız tle•am eden 
sulhu na.aklar, ıonra 

Amerika ya gideceklerdir 
Ei•r Am~rıka devlet ııteri 

yQaünden bir mani çıkını 

yacak ol•n• relılcumhur 

Ruzvelt •e reflkuı tarafın · 

dan hududda karıılanacak

lardır loglllz hariciye nazırı 
Lord Hallfakı bu aeyahatta 
kralın refakatinde buluna 
cak ve bu vesile ile tik de · 
fa Bııhrlmuhltl ıeçmlt ola
cakhr . 

Kral ve kraliçe Kanada 
hud11dunda huıuıi rlyaadl 
cumhur treolae blaecekler 
Ye bu 11rıula kendilerine at 

"er tarafından tazim mera 
ıtml ifa edilecektir. Am~rl · 

ka reisicumhur muavini bu 
kıta ! ukerlyenln beıında 

bulunacaktır . Bu meraılınl 

yapacak Hkeri kıta bet bin 
deniz ·u beı bin kara 111 

lı•rllall•• t•ı•lll.al ..... ı..ur . 

11/. 

"' • 
Her tür lü ı.tral ikrazlar-diğer btlcümle bank• 

amelerl büyük ıubelerinde ktr•h~ lııualar . 
İhbarın: tasarruf v,. l<umoara bf'aaplarında ılıJ'4. 

JIJ. mlyeler. 
,,;. = ikramiye: Mlklar l : 1!.ramlycnirı t11tcırı: 
"'- ADEDi URA LlRA 

"' J 1000 1 000 
11' 1 50U 500 

• ı ~o 2~ 
11/. ıe ıoo ıuoo = 25 50 1250 
.,_ lO .W 1 200 
• ~ 20 ~o 
"" 108 iJtW) = B• ikramiyeler htr aç OJldfl bir ~ı .. ak aı1rt 
Y. ncdt d6rl tüf a hu ınlktor uurlndut kura. Ilı '' 
~ lacaktır 

··~····················' 
ı~o;;;;.e;;ası 
1 
~ 

1 
1 
1 
1 
~ 

1 

Memlekette taHrruf hareketinin lnlclıafına hlJ ~ 
arzuıundı. elan Oınıanh Bankaea, Aile Sandıl• \"' 
• rruf Cüzdanı) hcıabına tn·dlat yapanlara kur• 
tldesı ıuretlle eı•i ıdakt ıkramlvelerl tenle lcarar ~ 
miıtir 

K•ıldeler 25 mart n 25 e1l6l tarihlertnd• 
olunauk ve her keıtdede eıafıdekl ikramiyeler 
iıhlacalrtır: 

Tlrk llrahk 
1 aded T L 1000 -
4 » » 260 . 
s • » ıno -

25 )) » 50 
50 » )) 25 . 

Yani uman g:, aded T L 5 000 
TOrk lırahk tkramlfc 

Atle aandıjı huebıodakl me•duatı kuranın 

edildi il tarihe tekaddQm ed~n altı ay zarfında: ~ 
T L 50 · TOrk ltruından aıaiı duı•emlf 

her mudi bu keııdelere tıttral< ed ece"tır. 
1 
1 
·~)!PC~~~~iAt~~~ 

Rahk(~sir Aske~i Satıfl '
Alına Koınisyonundllı 
Kor an barında mevcut on adet müıtamel aa •111'111 

makineleri aatalacaktır . ,t I 
Tal ı plerln makineleri aorımek için lıtaıyondalsl ~ I 

bar mOdOrüne Ye 11t•nrhk için 13 mart 939 pasarl I~ 
ı•mına kadar kor Hlın alma kornlıyo ıuaa mlr•:~',I./ 2y. 

Kayı pı köyü ıuhtarbğmdan: · A 
Oımanköy aahlyeelne hne mahıuı bardakh•:;[i 

baih k610müz bulunan Ka · rüıumu bir ıene .., ~ 
yapa köyü huJudu dahilin · müzayedeye vaz edil 
de •e köye atd .. ardak ima · duiunda11 talip 

01
' 

ihale ıOnü olan 20 ' 
kıta ıGnGne toııadlf ed•' 
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