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20 NiSAN fŞEMBE 1931 

- Yıllığı : svo ~ 
Altt Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuru§lıır 
Adres: Türkdili 

Balıktslr 

( I mfiyBz Sohibi: 811/Jkesir 
Mebusu Hayretti'!_ Karan 
umum Neşnyat Müdürü 

Fuat Bilal 
___ .....:,..;:.;~~-:-:'.1 ~d::en:"' 8eıka Her G ün_Ç.;...ı_k_a_r ·--

PAza rteıı Güoıer D 

Gt:TNDELİX: SİY AS.AL GAZETE 
ON Oç0NC0 YIL SA. YI: 4158 

Yon Papen Al
manyanın An
kara elçiliğine 
tayin edildi. 
Berlt•, 19 (A.A.) - Hıt4 

ler, 1ta,11ı elçi Fra•• VeD 

Papeaf Almaa1aaıa ADkara 

hl1Gk elçtltil•e ta7la et
mittir. 

ffltler tlla V •D PapeDI 

kabul ederek kendfılae 1eal 

•azlfeıtade mu•affaklJ•l t•· 
meaal etmlıtlr. 

23 Nisan proğra
mı hazırlandı. 

Milli Hakimiyd giinü ve Ço
cuk Haftası biiyilk tezahiJ· 

ratla kutlanacak. 
~~•-P __ _,.,...,.....,-.-~ ................ 

Gul ılk okulundan S1rra 
Ôıbtlıto, Mlthatpaıa ilk 
olrul.ından Ferit OnlGer me. 
mur edılmtılerdlr. 

3 _ Sö1leYI mftteaklp 
an.le muııka •e Kurum tlmıa
ll 91dulu halde ilk okullar 
alfahe ıırulle AltıuOrl, Al
tıeylll, D11mlupınar, Hacıll· 
~.,, Gasl. Kayaher. Mıt · 
laatp•t•• Namıl&ke•al, LfH 
ôtretmen olrulu ylrl1l1• 
seçerek rennlıeçtd• ltaıla · 
nacak •• Mtlllku•netler 
caddHlal takiben ıılrt llele • 
dlJ• alanında dalılıaaoaktar. 

4 - 23 Ntaa• 1939 p•· 
sar ıGal ıaat 11 de dk 
okulların ıon ııaıfları•tla• 
ıeçlleçelr içer talebe birer 
&fretmen ref akatlle Halke. 
•iade buluadurulacak, çocuk 
konıreıl ldlıat edilecektir. 
(Bu konıreden ••nl okullar
.la f bım ıelea ihzari ter · 
tıl.at alınmıı elacaktır.) 

5 - 23 Nııaa pazar ıG· 
alndea ttlbarea reaml •• 
buıual l»lnalarla,dekkln,ma. 
laza •• eYler bayraklarla 
ılılenecek, rece de elektrllıı:· 
le tea•lr edllecektfr. 

6 _ Haftaaın denmı 

mGıddetfnce mafasa •ltrl•· 
lerlade çecuklara ald etya 
tttblr edıleHk •• muhtelif 
yerler• çoouia ald 6lltler 
ye afıılır konacaktır· 

7 _ Hafta l~hade tik 
ekal talebıl.-rlae ılnema ı&ı· 

terllecektlr. 
8 - 23 Nlıan için Ku· 

ram tarafından clalıt!lan 
yardım sarfları•• 7arddaı· 
ları• ka'9ul b~yuraralı için• 
ı6nllndeo keptufu •e ella· 
.ıea seldlfl kadar ,.r.ıım.ıa 

( Sonu Jlrlncl aa1fada ) 



SAYFA : 2 

Altın, pl~tin ve gümüş 
eşya damgalanacak 
Bu gibi eşyanın ayarları da tes

bit eailecek. 
Altıa, pl•Ua •• 16m61t•• 

yapılaa her ne•I "IJ•fa dam
ı• •urulma11 mecburlyettnl 
koyaa kama• projeıı, kamu
tay eacilmeolerlace tedklk 
edilmektedir. 

Bu projeye memleket için· 
de eatılpja çıkarılan; alt n, 
pl&tln •• 16mftıten rnamül 
etyaoın deierlod"n fadaya 
aatalarak balkın lj(al edil 
meıtne •• sarara uirama11 
D• meydan •ertlmemek Ye 
muhtekirlerin sullatıma Her ine 
nihayet •er•lerek emniyet 
•• tttmatla ahı, ·urtı yapıl· 

matın• lmkla ••rmak 6ıere 
laasarlanmııtır. 

PraJ11ln esaslan: 
KamutaJ ene6menlerlnde 

tatille ulnyaD projenin ilk 
maddeıtne ıare, •emleket 
içinde ıatıhia çıkarılan her 
ani altan, pllUn •e ıOmGı· 
tea mamQl •11a ile kaplama 
Ye raldızlı maınuata ayar 
clerecelerlnl •• mahiyetlerini 
ılsterlr de•let damıaıı vur· 
ci•rmaya ublplerl mecbur 
olaealdartlır. 

Parlaata, elmaı vualr 
kıymetli taılarla ı,lenllea •e 
taı luymetlerl ıat11a e .. ı 
olan eı1• tle v•••I 6ç ıram· 
dan aıalı olan mamtlllta 
elam•• •urul•ak mecburiye
ti 1oktur. Bu ••retle bu pro
je bası muafiyetler lleymuı 
lt•luDmaktad1r. 

Alt .. e11aaıa ayarları bta 
.ıe ıoo, sso, 1so, 11& •• 

ıamoı •11•nın a1arları taın

de 800, 900, pl&tln eıyanıa 
tla hin.le i50 ol .. ufu talldf r 
de ayarla11nı 16ıterlr de•let 
damıaaı •urulaeaktır. Altan 
•• pl&Ua a1araada blnd

0

e 5 
ıGmOıt• blade 12 nizami 
mllaade •ardır. 

Altan •• ıtlmlt kaplama 
e11•Y• (kaplama) •• raldız 
lalar& ( raldızlı ) kelime •e 
re•tslerlDt thtl•• eden de•· 
let damıalan •urulacaktar. 

A.ltı• ve plltl• 1GmG1 •t 
ya ile kaplaaıa •e yaldızlı 

•tJ• tlamıa Yurdurulmak 
ilzere ce•berlerlnla tahlıh 

tle •farlarının teıbltt tçln 
darphane •e damı• mat~aaıı 

mlldClrlliüae •e merkez ile 
•tll1etlertle buluoan damı• 
memurluklarına ihraz oluna· 
caktar. 

Yukartiald hükümlere 16• 
re tacir •eya &milleri tara · 
fından te•dt eluaacak biitüa 
e11a lçla lmlll •eya ta •lr 
••Jala•t madea velıllleri ta· 
rafındaa bu •tfanın claıl, 
mahiyet •e ayar veztalerlnl 
ı&ıterlr bir beyan•ame •e· 
rllmeıl mecburi olacakhr. 
Sair ıahıılara atd olup utı
ı• çılıarılaa müaferlt •tralar 
beyannamelerinde ayar Ye 
malalyetlerlaln ıietertlmeel 
aecb11rl ol•ıyaaaktır. 

Darpha•e •• liamıa mat· 
laaa11 mldürlli6 de damga 
••murluklarına rettrllec:ek 
olan e17anı• tahlllt netice· 
•inde belli olacak ayara bua · 
larnı beyaanamelerlndekt •I· 
S&•I &farlara uyıun çıktıfl 
taktltrde de•l•t tlamıaaı ••r 
rulacaktar. A1arları beyaD· 
••m•Clıkı ayarlarda• aıafı 

çıkanlar, ıahlp\erloln mu va -
falrati ıarttyle daha aıaiıda
lal a9aaml ayar tierecest iize· 
rloden tla•ıalanacaktır Bu 
ıekll kabul etmtyenlerla •ı· 
~aları Ue ayarları eD aıaiı 
ayar tiereceılnlo •ı•i11ıncla 

teıblt olunan eı • alakadar
ları hazurl)•le kırılarak fHI 

•erllecektır . 

Alınacak damga resmi: 
Damıa resmi olarak ltıo 

Ye plitıo maddeleri• her 
ıramıodan on kuruı •e ıft · 

mOı eıvanın beher ıra. 
mıodan .25 saDtlm al1nacak· 
tar. Altan ve plltıo etyaoın 

kaplama rasmı beher parça. 

dan JArmt beı •• ıümüı 
lıtapla ma eılanın laer parça · 
11ndaa da oa •• yaldıalaraa 
lteber parçaıındea yedi bu . 
çuk kuruı olarak alı•acak· 

hr. 
Yakarı da ki htllılmlere tl 

bl e11a11 dllkkln •e maia · 
nlanada bulaDduran lmlh ve 
aablplerl bu projeola tatbl· 
ki tarihinden itibaren altı 

ay içinde darpbaoe •e dam· 
ı• matbaaaı mChlGrlüiil tle 
damı• memurluklarına be· 
1anname1erlyle mihacaat 
ederek mevcut e11ayı damı•· 
Jattarmak mecburiyetinde 
olacaklardar. Bu ııbllerden 
al.nacak damıa reımfala 
naaıl ahaacalı J•pılaeak 
nlsamaam• ile r6stertlecek. 
Ur. Djfer baklld •• blkml 
•ıhaaıa aabtp oldukları ~ı· 
1a ıatılıla çıkarıhnadıkça 

bu mecburiyete tabı olmı· 

yacaktır.Darphanece •v•elce 
damıalaamıt olan eıyaya 
yeniden damı• •urulmıya

cakhr. 
TGccarın yabancı memle· 

ketlerdea ıetlreceil bu pro· 
jeye tlbl eıya ancak damıa 
memurlukları teıkll&t. ya 
pılmıı olan mıntakaların 
ıGmrOklertode• ıokula bile 
cektır. Bu ılbl e11a ıümrlk 
idarelerinde m6bGrleaerelı 

damı• memurluiona ınk 
•• damıalanclıktao ıonra 
iade edilecektir. 

Beraberlerlnc&e ıaluı lltl· 

maline mabıus olarak be-

raber ret1receklerl, bu proje 
laiik6mlerlae ııren e11a, ea· 

tahta çıkarılmadıkça devlet 
da ıaaıaa tibt olmı1acak

tır. 

Bu projenin tatbıklne ald 
bGtln ma1raflar ile elde 

edilecek •arldat büdcede 
Malt ye V eklleU kıamında 

açılacak lauıuıl f 81tllarla 
idare olunacaktır . 

-+:ı 1 •• 

Harp. tehlikesi 
yoktur. 

(Baf!arafı btrıact sayfada) 
la·rıa f •ılıt ltal1adan kaçmıı 
kimseler oldufunu ve bır 

harp çıkarmak lıttyen faılzm 
ıdeolojııt lçln bu~ ıırml· 

fcrek bllaklı Frao11z ordu· 
ıuada faılzm aleyhine ıtli.h 
atacaklarını, çünk6 çıkacak 
btr hubtn franıa ve halya 
ara11oda kalmayıp cihan 
medeolyetloln lmhaaı ile 
aetlceleoecellal 161lemlttlr. 

T0Rü»ILI 20 NiSAN 1 9 

HİR HAB 
Hamidin ha· 
tırası yad 
edilece,. 

Büyük Şdlr Hdmid 

Yarın Halke•l•d• b0y6k 
Tork ıAlrl Hlmldla 616mü · 
aGn lç6ncl 111 döniml 
mhaaebetlle ihtifal J•pıla
caktar. 

Bu m6naaebetle ' Halke•I 
seoıln bir prefram basar· 
lamııtır. 

Saat 8.30 da baılı1acak 
olan toplantıda 6fretmen 
ekulu 6fretmealertoden Me. 
eerret Eaıın tarafıadan btı 
16k ılır Abdllhak Hlmt · 
din bayatı ve .. erleri balı 
kı•da har konf era•ı •erlle
cektır. 

Has1rlanaa 
ıudur: 

Proıram: 

prolram 

1 - Jstıldll martı 
2 - H&mld balıkıod 

(Konferanı) 

J - Makber.le• bir par · 
ça. 

4 - Dır htbnGa hGzoCl 
5 - Makber mulradde

meıl 

6 - Namık Kemale aa 
alre (Şur) 

7 - Tarıktaa bir parça 
8 - ftnte•tlea parça(Şllr) 
9 - Mllzık •. 

Hıl~ıvi müf ıttiıi gıldL 
Halkevl m6fetttılerladea 

Doktor Raaıp TGa6n dün ıehrl 

mtze relmtıtır. Ragıp Tlzüa, 

ı•hrımtade •• •ilareUml• 
dahtllndekl Ha.lke•lertola 
faaltyetlnl ıözden ıeçlrecek· 

lr. 

Dun Halkavi ho~ulörila 
bir temsil v rildi. 

Ha1kevl temıll kolu din 
ıaat , 17 de «Malacup1ar» lı · 

mlndekl bir perdelik kome 
dlyi eyaamıı •• temııl bo

perlör vaaıtaalle yayılmııhr . 
Btr Hat de•am eden kome-

di, halk t rafından alaka 
• 

ile dıaleamlttlr . 

f emıllde rel alanlar: Ca 
hıt Bedia, Şefkati, ~ahb 

•• Şımıeltlndtr . -
Hılkevi Başk;nh -mdan: 

21 NlHn cuma ı nü akıaau 
Halke•lmtzde büyGk TGrk 

tllrl Abdillbak Hlmld l~lo bir 
ihtifal yapılacakhr.Hallnmızı 
da••t ederfz, 

Muhtarlar .. 
imtihan 
Ediliyor. 

K61l•r• 1 nt ıotllaa., etil 
len mubtarlana bazılanaıa 

okuyup yazmaaı olmadıiı 

•lllyete •akı olan ld
tita Ye aGracaatlarla aola · 
ıılmaktad1r. 

Vilayet, buaun il•erln• 
erke1e baih b6t6n liay 

muhtarlarını çalararak köy 
cGler bürosuada okuyup yaz· 
malan olup olmadıklarını 
tedkık etmei• baılamıthr . 

Okuyup ya1:maları olmı 
1ao muhtarlara Clçer ay müh· 
let •erilerek, okuyup yazma 
lirenmelerl,akıl takdırtie va
zifelerine ntbayet •erllece · 
il keadllerlae teblli edil· 
mittir. 

Bır baftadaa beri k6yc6ler 
bCiroıuoda muhtarlar tahriri 
olarak lmtthaa ecltlmekte· 
tlır. 

•liıı 

Halkevinde ak-
• 

famki konfe-
, 

rans. 
Harıcı1e V ~klletl ÜçGncl 

Daire mOıa•lrlerfnden ve 

Malklye Mektebi öğretmen 
lerlnden Salih Şeadal, bir 

koof eraaı •ermelıc (lzere An· 
karadan ıehlrimlse ıelmlftl. 

Salih Şendtl akıam Hallıe
vJnde«Mılletlerln terakktaınde 

kadınlar1n tealrt» m••zuhı 
konf eran11D1 vermtıtır. Kon 

feranıda b61fak bir dıaleyJ
cl ile Valimiz de lıazır bw 

luamuıtur. 

Doktor tıyinleri. 
Band1rma Beledtye h&1ta. 

haneıl dalitliye doktoru Nuri 

lıtaabul emrazı aa · 

rly• hHtabaneıl 

•GtebaHııhfına 45 lira ma · 
aıla Edremit bOkCimet tabi· 

bı Kimtl E la G6ntt Qçte 
btr maaıla Edremit Beledi· 

ye tabtpllilae vekl ten ta· 
yln edllmlttlr. 

$ Memleket butabaoeıl 

baıta bllıtl R•lf Demlr31p, 

üçte bir maaıla ıehrlmtz Sıh
hat MGHGrlülD 6 nltileten 

cleruhtle etmlttlr 

Gönıa kıpllc 1 n kir yı 
veriliyor. 

G6aea, (Huıuıl) - Bele· 
dtyemlze atd aart •e medern 

lraplıca lar bir haziran· 
dan itibaren iki ıeo• dokuz 

ay mlddetle ıoara verlleeek . 
tir. 

~ -
Yangın b şlangıc1. 

Dün aktam Yıldırım ma 
halleaıad B. Sallh.tttn 
adında bJrınto k t r a 
ile oturduiu evin mutfak 
k11mındakl mııoıaldan 11çrı 

yan bir kı•ılcımta 1angın 

baı1anııcı örGlmüı ve 
etrafa slraret etmeden 
ı6ntilrll Gftlr. 

23 Nisan p oe-a
ı hazır dı , 

(Baıtarafı blrlacl HJf ad ) 
b•hınmalannı rica ielerlz. 

9 - ilk okul talebeleri 
araunda ıtızel ıeı, yasıh 

ifade ve iyi r•ılm mih ba · 
lıaıı 1apılacak, her OçOnde· 
C:le muT•ffak olanlara O 
aaılp hediyeler •erilecek· 
tir. 

10 - H hanın devamı 
mCiddeUnce HalkeTI hoper 
löıQ ale çocuklu 6nem Ye 
rllmeat hakkında konferanı 
lar •erll cektlr. 

11 - 23 Ntıao akıamı 

eaat 20 de Halkevlnde ço
cuk balosu verilecektir Cü· 
zel eeı m6ıabakHına tıtlrak 
edecek talebelerin mtlıaaba

lıaları tia ltaloda yapılacak
tır. Baloya milli kıyafetle 

lıtlrak eden çocuklar ara 
ııada yapılacak zeybek oyu 
nu müıabakaaında, daDıta 

ve rfazel Hl a>Ü1abaka11oda 
kazaa•nlara mlnufp bedi· 
yeler •ertlecektlr. 

12 - 23 Nıaaa pasar g6 
Dil eaat IS de e•velce kayıt· 
lar1 1apılmıt çocuklar ara· 
ıında ılirbOz çocuk müıaba · 

·r ekspor 5 ma
yıata miisame-

• re verıyor. 
Tekıpor kul6bli 5 mayıı 

cumarteel akıauu Şehir ıl

nemaııatia bır mfhamer ••
recektlr. O ı•ce «Tırhlla'r» 
lımtndekl operet t msıl edı 

lecekttr. 
Ayrıca Pamukçu zeybekleri 

de müıamere için çaimlmııtır. 
Projrama mooolul ve ıpor 
16ıterderl .le tllTe oluomuı · 
tur. 

Edremit köy
lerinde şap has
talığı var m'ı? 

Din Edr mit köylerinden 
onu miltecavlz koyuncu ıeh 

rlml:re ıelerek •lllyete nıft 

racaatla koyunlarında ı•P 

hutahlı olduioau iddıa 

ederek dııarıya bırakmı1ao 

Edremit baytar memurluiu· 
aua bu 1eralz mGdabaloıln
den ıtklyet elmlılerdlr. 

Vıllyet, butahcıa olup 
olmadıiı hakkında t dkİkat 
yapı1m ıı için Baytar Mü· 
dGrlüiüae emtr •ermtıUr. 

~ocu Eıiı u KurMmH -
nM~ af ışl ri. 

23 Nııan Çocuk Bayr mı 
müDaHbetlle Çocuk Eıtrıe 
me Kurumu Genel Merke · 
zl tarafından ıehrlmlz Ku· 
rumuna ubteltf reok •e 
pozlarda ç.oculdarın ı ıhhat, 

terbiye •e kültürel bakım 

larını tebarüz etttren 
duvar af ıılerl ıöaderllmlttlr. 

Hu af ııler dün ıehbfn 
cadde ve ıokeklarana 

ıtnıl ııtar . 

kaaı J•pılaeak, k'!ananlara 
müaaalp laedtyeler rıt cek · 
tir. 

15 - Haftanı• \6naılp 
ılnlerlnde Halke•I \rafın· 
dan hafta ıereflae •~ame
re verilecektir. 

14 - Çocuk batel\ıaa 
teırlf etmek fstlyenlerlnta
lio ev•eldea Kurum Bata· 
aı Hılmı Yucahdan kare 
tedarik et elerl rica ol\ 
nur. 

RADYO 

-- ANllRA RADYOSU 
Dalga , Uzunluğu: 

1639 m. 18S Kcı. 120 Kn. 
T .A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kn. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kn. 

20 · 4 - 939 Perşembı 
12 30 Prolram, 12.JI 

TOrk mtblil· - Pi. 13 00 
Memleket aaat a1arı, ajaaı 
ve meteorolojt haberleri, 

13 11-14 Müzik ( Karııık 
protram-Pı .) t 7 30 Koauı

ma (lnkıllp tarihi deralerl
Halkevlnden naklen), 18 30 
Projram, 18.:iS Mlslk (Ne· 
ıelt mQslk- P1) 19 00 Ko· 

nutm• [ Zira•t aaau) 19.15 
Tlrk müzlll (Fu•I heyeti), 
CtılAl Tokıeı •e arkadaı1an 
20 00 AJa ı, met~orolojl 
haberleri, zir t boraaaı [fi · 
at) 20.15 TClrk m6zlfı Çalan · 
lar: Vecihe, Fahire Feraap, 
Refık fen n, Kemal Niyazi 
Seyhun. O~ uyanlar: MG· 
seyyea Senar, Mahmut Ka · 
rınd•t· 1 MDzeyyen Se· 
nar ltfaban peırevl, l-
1.ıhakıa - lsf ahan ıarkı -
Ca•dan bul yet mi Yar, 3-
Mabmut CelUettlo patanın 

llfahın ıarkı - Dılt blça· 
re ıenlD tçln, 4-Kemal Nı · 
J8SI s.ybun Kemençe tak· 
ılmt, 5 Rahmt b~yl• -

lıfahaa tarkı - Etme bey
hude feıan, 6 - Isfahan 
ıarkı - Feılllen ekdtm, 7 -
llfahan ıarkı lefehan ıu 
ıemalıl, 8 - Isfahan ıarkı 
- Hüı yol türkü - Eımer 

bu rftn afi mıı, 9 - Sadet 
tin Kaynak - tGrkil 8ealn 
yazın kııa benzer, 1 O Sa· 
adettln Kaya k - tlrkü - Ke
•••gln yolu bumudur. 21 OU 
Memleket aa t ayara, 2 J.00 
Konuıma { Mizah 1aatl ] 
21. IS Esham, tahvilat, 1'•m· 
blyo - nukut bors 11 (f fyat), 
21.25 N"ıeh pllldar - R . 
21.30 Müzt (Küçük orkeıtr• 
- Şef: Necip Aıkın , 1 -
Gleurner - S r kenarlar1n· 
da 2 - frJcı - Eılr 3 -
Blumd - V alı entermezoı• 
4 L~nck - Şen mart 5 - · 
Ntemann -- Arap danıı 6 -
V al ter - Kuklaların daoıı 

7 - Uncke--Ollmptya k6 
yünde 8 - Valente · - Kır~ 

mızı Iııkl r saçan J' kut 
9 - DobDaayl - DOtüo •al · 
ıt. 22.30 Müzik (Romanılar 
ye ıatre - Pl.) 23 00 MGıtk 
(cazbant Pi ] 23 45 24 
Soc ajanı babtrlert Ye 1• · 

ra•kl profr••· 
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Cumhuriyetin eserleri: 

Güzel sanatlar 

TÜRK.DiL 
& UJ 

NGI T 
KARSI K 

• 
-

LYA 
SiYA 

MtbYer ne kadar kuYYlt 
la oluna olıun, ltalJ•• Al 
manyanın tebdtt edlıl d•· 

1 h ber· rumundan pek l l • 
· dl Slo· dardar. Almaalar, f I• 

k top
vea hududunda 11 er l 

1 Ş yet ar• a 
l•maktadır ar. • k 
rıoda ılyad bir ıbtıllf çı a· 

Gör~iz çocut misıbıkısı 
Çocuk Eıtrgeme Kuru . 

mu Baıkanlığından: 

Cuehurfyet rejlmlala y a

ratıcı k•dretlafn fslal derin 
ıurett• taııyaa mcnulardan 
biri de HDat •••uud ur. 
Herkelctlık, reıtm, muıtkı, 

tıratre .,. opera ıaaatl rı 

bersOD .. Iraz tiaba lnktıaf 
etmekte, aaaat lı•dretlDe 

•• milli kabllı 1et1ne laan
llUf ıent C•mburlyet aeah 
nl bl10k laalrlnlara ba•ır 
lamaktadır. Sanat ıuQrunun 
tamamlrle u1aamıı olduju· 
11u 16ıter~• aaaat f aallyetl 
•ulatellf Haal blrltklerlD• 
•enıup reuamlaraa Ye be1· 
keltraılaraa eıerlerlade mu. 
vaffaktJetle 11etıcelenmı1tır. 

Taklitten nefret edea haıGa· 
ka TGrk ıaoatklr1111n ıltıam 
Ye bamle kaynafı yurddur; 
onun bakir reaklerl Ye aaıl 

ıekıllertdır . 

lı\lbı içi• latç bir fedakar 

lıktan kaçaoılmamıı •• me•· 
cut mQzlk teıkl llta yeniden 
orıanlze ettrr ılmtıtır. Türk 
milletinin bü1Gk eanat ka 
btltyetınt, yeal kazılar her 
ana biraz daha, belirtmek· 
tedır. TOrk milletinin ken 

Mihver deı;letlerile demokra-
1 siler arasındaki bir harp ne 

A.ldla•· 
cak oluna o zamıa 
ya Da laıaçJ• uhtllerlal it· 

aal edecektir. k 
Ar•• .utluju ıııal etme 

1 k adi latlk 

23 N11aD pazar sDa6 ıa 
at 15 de yedi yaı••• kadar 
ola~ çocuklar araıında ılr· 
biia çocuk mOaabakaıı ya· 
pılacaktır Çocuk larını '9u 
ınüıa bakaya tıttrak ettir . 
mek iıtlfealertn Gazi oku 
luna müracaatları rica ela-

,. a11r 

Cumburlr•t Halk Parttıl · 
•la teıebbae Ye Jardı•ı tle 
meaalekettn her tarafına 
tedktk HJabatıaa fi an, Ay. 
rupada tahılllerlal tamam· 
lamıı, inanlı •e lleyecaalı 
re11amlarımız canlı eHrler 
J&ra\.mıı Ye ıarp tekalfl 
ile milli ıuOrua blrleıeblle

cellnl kati ıurette ııltat et· 
mittir. Saaatklrlarımızıa 

JUrtta •• yordun dıııada 

•fhklara aerıller, ba Hraı
lerde teıhtr ettıklert Herler 
artlıtlk hamlenin de ıoıyal 

Ye ekonomik bamle•lo yanı 
baııodı buluDdufuDu hatır 
latıyor. Ba Hnat hamleılnta 
mGıbet aetıcelerı, memleke
tin d6rt 'bucafını ıOıll yen 
lbtdeler.le, Malke•lerlnde 
1111 ıık açılan Hrıılerde •e 
Atatlrkla emriyle 1937 de 
Dolmababçede teatı edilen 
rHlm Ye heykel ıalertıl

Dln modern deneye tahıtı 

edilen luımında açıkça ıl 
rQlmektedlr. 

Yarahcı kudretini muıl · 

ki Ye tiyatro Hnatlaranda 
da, bu ıanatlara ilmi e111· 
lar Ye metodlarla orıanlze 
ederek 16eteren Cumhurı· 

Jet Hal&ameu bu maluatla 
l 937. ıenealnde Ankarada 
bır De•let Konıenatuan 
kurmuıtur. Bu koaıenatu
ar mGztk ve Uyatro b61Gm· 
lerlnt tbtl•a etmektedir. Mü· 
ztk luımınıo eaaıla ıurette 

dl Hclyealne uyıuo bir ml
marlıl, bir ıayrt temıilt 

HD&tı . oldufu albl, hlr de 
müzlll ~ardır. Mtsık ha· 
yahmızda, kendi melodtle 
rlmtsdea tıtıf ade etmek ıu -
retarle milli karakterde 
Herler vOcude ıeUr 

mek Cumhuriyet ıanatınıa 
hedefidir. Bu hedefe Yar 
mak makaadtyle korıHnatu 

arda bir mOzlk folkloru ar · 
ıt•I teatı edllmııtır . E•velkı 
senden beri 1allht1etlt pıü· 
alılyeolerlmls taraf ıadaa 
m9htelıf •1fl1etlerden 3700 
•• 1akıo halk ıarlı111 top· 
landı. Bu derleme faaliyeti 
ne ılıtemlt tilr ıurette de 
••• edllecelıttr Bu topla· 
aaa nıalzeme, m!lll katak· 
terlt l>tr m1aa•k ıanatınıa ta · 
liallkukana lmkln yerecek· 
tir 

O,era •e temıll b6l6mle
r1DI ıbttya eden tiyatro kıı 
mının faaliyeti milıik f aah 
JetlDden ıerl deftldtr . Oç 
H•• ••Yel kurulan orıanl· 
a .. yoau tanınmıt tıyatro re 
jlı6rlerlne teYdl o1unan ti 

yatro •e opeu nın üçOacD 
ııoıfları hu aGn teıekkill et 
mittir. 8u mektep Ankara
cla kurulacak deYlet t11at
ro Ye operaıında, kGltürll 
•• kudretli aanatlıirlar ye
tııttrmektedlr. 

Yerli Ye rabancı mCltehaa· 
111l arıa a:sarett altında ılD· 1 

••• rlae tekemmOI eden 
Pıllrmonlk OtkHlremıza ge 
lı11ce, bunu, e.ıkanların •n 
kuY•etll orkHtraaı olaluiu 
bu ıan en ıOpbectlerln bile 
tnklr edemı1ecell bir haki· 
kattır . 

Kıjmetll aalmarlar •e ıa· 
aatklrlar yetlıttrmlf olaa 
Gazel S•oatlar Akademl•t, 
J 936 ıeneılnde yeniden or· 
ıanlze edılmlf Ye her bölü
m6o haıına birer ecnebi 
m6teha1111 ıetlrtlmJıtır . Ay 
rıca, unutulmak Ozere o1an 

•o•DTürkdiltnın T«"frJkB11: aaaaaaaaDaaaaaaao+ 
~ . 
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ediyorlar, e•lert 41e ateıe 
Yeratkten ıonra du•aa 
balutlara ara11oila Jlne Da . 
bedtt oluyorlardı. SirQler 
.,. aizına kadar 111111 ara · 
b a 1 a r m u h • f ı :ı 
ların htmayeıl altında ıerl 
ıioderiHJor ye hemen erte · 

A elli oıtl uzakta bir 
ıi ıuo 

d t krar meydana çıkı 
kly e e 
lıyordu . 

l ıerJden ya nt ya 
Buo ar, l kıımı 

vaı ıelmekt• o aln ı. Ose 
l cek bu auı• 

kllltye Y ye bö10k1erdl. 
re llerl ıOrDleD l a p 18 • 
k.tmae taunların nere ~tıkle -
~ıklerlnl ve oereye I 1 

d Bun ar 
riDI bilemiyor o bir 
ıarll tarafındın uıuo 

yo-
1a1la11 dolaıaD kerfDd 
lu••• (Pe L'1) t•r•f ı•cl•• 

aelea Y•btnln alaylarına 
menıup idiler. Bu alaylar 
lrıımı lrllllden daha iyi yol
lar bulduiu için ondan da 
laa •••el ıon dal ıtlıllele 
rlnl aımıı buluauyorlardı. 

Melamet ıah ,kuv•el küUl 
YHIDt Seyhun kenarında bı · 

rakarak, orduı•o11n bir k11 
•• tle; aehlrln menbaıaa 
doiru tlerl•meye baıladı . 
Artılr: Yuhloln ca•uılarımı 

laaber y'ermtılerdl, yolr:ıa btr 
teHdCU olmuıtu, her ae halı 
tıe, ıah, iki tarafı orman 
lıkla dallarla muhat uıuo 
hlr •adlde Yuhlntn alaylarl· 

le karıılaıtı · 
TOrk kavyef harbtyeat,Mofol 

aakerlerln• adtdeo bir kaç 
mlılı fıtk tdıler; Meh•et 

netice verir? ıuretlyle talya, e 
1 

lillnt mubkemleıttrmlt o :ı 
Y A. ZAN: Hattl ltalyaaıa, 

yor. d tru 
manları• Akdenlıe o 

ol olma11 
lıtedlil anlaııhyor . A.rna •ut- ilerlemelerin• m• 

Vis - flmira/ C. V. Usborne 
(Bu makalenin muharriri 

Bny&k Harpte Şarki Akde· 
ola ftloıunda çalıımıı •e 
ıoD ıno lerd• Ba_I kan mem· 
leketlerlade yaptılı bir ıe 
J•hattan d6nm6ıtur.) 

«Ku•••t ıly&1cttoln terim 
liriyle ı6ylemek llzımıa, 
Araa Yutluk, uzun zaman 
dan lterl, ltal,anın aıkerl 
ı11alt lç•n açık duruyordu. 
ltalyanın 1937 de Yuıoı· 
la•yaya b61le bir harekette 
buluamı1acafıoı vaadetmeat 
Ye 1938 de lnıtltere tle yap· 
tıfı aalıtmada Akdeatz ıta · 
tOkoıunu bozmamayı taab 
büt etmeıl de zamanımısda 
muabedelerla •e teahhütle
rl• bir kıymeti, bir deierl 
kalmadıjıaa ıld deltldır. 

ltalyanın on ıeneden bert 
lıtedtil aaman yapabıleceil 

btr iti neden ıtmdıye katlar 
bırakhfını aolamak çok ailç 
bir t•Y elmua ıerekUr. 

Evveli, bırçok &1lan pay 
larınıa Alman1aya dOttOiCl 
fU ıaralarda ltalyaoın da bu 
itlen kendine pa J çıkarmak 

TGrk tez1ıni aanat ıarı ebya 
olunmuı ve bu mak1atla 
Akademiye, ıarp tezyini 
eaoatlar 1ube11nln yanında 
1936 beztranıotla bir de 

l ürk 'tezyini ' aanatlar ıubeıl 
ill•e o!unmuıtur. 

Hullaa, a•nç Cumhurı,et 
rej imi OD bef yıl llbl 1tek 
kıaa bir zamanda, ıeı1al 

Ye elu:nomik hayatı, Hflam 
ye modern en ılara ballar 
ken, tanah da yaratıcı kud 
retln'n dalrealae almıı, ıarp 
teknljl Oserıode aıılaaa• 

mılt bti1Qk bir HD•hD te
mellerloi atmııtır. 

mllll 
alan 

y 1oılıvJ•Ja luk da fetb ed ı lmeıl ıayet buıuıuada u bıle 
kolay olan yakın bir mem· yardımda bulunacalı 
leketu. Oodan ıonra de· tabml• edilebilir. 

Ôte taraftan ltalyanlıD 
mokr .. ller daha kuYYetlen I lde ace e 
dikten ıoara, bari• btr ma Arna •utluiu 11 a Balk•• 
ceraya ılrlımek çok tehlıke · etmtal. loıılterenlD tıiı 
il olabılırdl deyletlerl bloku ıle yapd 

k bir ar 
Arnavutluk, dalma halfa mQıakereler• artı ÇI 

b ı.c.kkl oluaabtlır. a· 
için ıtratejl bakımından e t• • d ltalya 
ehemmiyet arzetmltUr. kG timdi arkallD a 

Yuıoıla•Ja 
BGyQk . Harpte Sırblıtan buluoac•I• için ukavem•t 

da• llerllyen dGtmaa ordu nın Almanlara m 1 • 
bemeD • 

larına karıı ıol ceph•ılal etmeıl hem•D 
b 1 elmltllr· 

teıktl etmek ••zlf eal &tal - kln11s bir • e 1 d 1 
~o OiA Mıbvere mulaallf ol u uf 

yaya • ıt u zaman o, re bltara 
ne Arnavutluiu t11al etmıı· halde YuıoelaYJaJa kabul 

•-almak ıt1a11tl zorla l ti. Burad• kendlılne aaflam • • • 
.tt.rilmlı. battl bu •• k bir ayak ba1acalc yer aat- L t•• 
•·et b .. ııoall tebrl• • lamak için İtalya, burada • • • 

birçok emekler Ye paralar zorunda kahaııtır. 18 t6mlD· 
harcamııtır. Şımdlkl Arna- Yuıoıla•Y•aın Mrllk 
vutluk ı11all, Balkanlara ltk kuvveti •• aefer r 

b il d l .250.UOO aık•r ç 
karıı bir hareket olmakla a D e d•-
beraber, aynı zamanda Ad· karabllecık olaa orduıu, l 

mokraıl cıpbeıınden aJll -
rlyatlk denizi balnmıntian raklarıaa 
da ehemlyetlldlr. İtalyanı• • 11 ve kendi t~PID harbe 
bu denizde hiçbir Umanı dokunulmamaıı ' il bot 

k batll ııı• 
JOktur, denılebtlır. Halbuki atrmeme ' kal•••· 
V aloDa, bGyQk ıemtlerln 16rmek vaır:l7at1Dd• 
batınmaeı için teııaata m6· tır. clonaa••
aalt olduiu atbı burada b6· ltalJanın kendlcalı deals 

Yok bir mendirek 1apmak ıı ile baıaraauJ• d Bu 
1 da yar "· 

da mOmkOadür. •ıırı da•• arı ı •fi· 
Korfunun bombardımanı usak memleketler•, DC d 

t leadlrdl• •• 
d b d k loıuau kun• L nı a atır an çı ar mı ya· 6ncler••• 

lım• Buranın eaaaeo yapıl· büy6k erdular 1 bl it 
ı L de, her halde ıailam r mıt limanını • • ıe~lrmea 

•e ilhak etmek arzuıunun o!m .. a ıerektfr. d 1 da 
ıkl • a ar 

ltalyada ıtddetle özlendıfl ltalyauıa, OD k dakt 
L F •- b Sardtnya ve MaJO~ a . muhakkaahr. aaat uaa l•ak 419 

ne Yunanhlar tabammQl, ne ku•ntlerl hariç 0 Tral.luı· 
de lnılltere m611maba ede · re Habetlıtanda, 

ı d ye Araa-
blltr. ıarpta, ıpaaJ• • deri 

[ 1923 Seaeılnde bir ltal- •utlukta bOJ6k kav•• 

yan memurunun 6ld6rtilme buluouyor. 11 bir 
ıl üzerin• Sıayor Mu11ollnl fnılltere ve f raaıa d• bu 

il takdir • 
Korfuyu bombardıman et laarbe ıtrlttl •t•· 
mtı, fakat Yunan hnlnimell ltalyan ku•ntlerıala 1 

,aoıD 120 de•IZ altı ıemlıl 
ye Suoya bombardıman ta· 
yareler• ıayeıl ade laıılts ve 
f ranllZ sırhlılarını ıaf dıtı 
na çıkarıp l.u mDnakaleJI 
temin edebllecejl ttl.llaıı lı• 
ancak bir teoriden fasla ltlr 
t•J deitldlr. 

lhtımal ki ltalya•ıD pl&•ı, 
d kuvntlerl bu kuyvet· en•:& .. 
lerı tecııt et .. •1• munffak 
olaı•dao, Trabluııarptan •• 
Habetlıtaadan ıOratle hare· 
li:et ederek M11m ye Sudt 
•ı ıııal etmlJ• kalkııma 
olacaktır · 

il•r bü pil• .,.. ••nffak 

1 k Olurta, meıeleyl la-o aca 
ıltereoln ale1blae çnlr•-

1 ,_ SClHJI kaaala ile cea . ve 
lıkenderıye llmaaıaı elde• 
tıkar1caktır. Bu da JeDI btr 
fikir, 7eal bir ta1&v•11r de· 
jtltllr ı 935 Seaeıtnd• de 

t.hcUtle karııla1mııt1k. 
•J•I ..J 
Bua• kartı laııltereaiD .e 
bir takım mukabil tedl.trl•· 

ı rl vardır. Trablaııarptakt 
ltalyın orCl111uDUll arka11• . 
da btr de F raaııs orduı• 
.. uluadujuD• 16re ba •U 
kabil t.dbtrlerla ahn• .. 1 

daha kolay olacaktır. Soara 
"6 le bir taarruı tik ayıa
da' munff ak elamıyacak 

ı O.da• ıoDra tlealı 
o ana, la 1 ku•Htlert ••Hle1I bir a e 

yol~ koyarlar. 
Eler ltal1a, Al111an1a ile 

ltlrllkte demeluaıller• kartı 
fıll bir mGcacleleJ• ıtrl~
cek olun• o sam•• l.uaua 
aetlce•ı; ıu ıualta ceYalıtıaa 
ballı olacaktır: 

_ ı.1nız dentı k•••etl 

bir ıerçek midir, Itır liaJal 

mıdır? 
Efer b• kuvvet titr laakl-

katıe, biltln 0 dealsalh ku• 
.. tlerlae H tayarelere ral· 
1DeD btzlm ordumas, ltal-
J& Jı bakıkl l.lr abloka l~la• 
alacak. bundı• tia 1•1• 1• 

ltalya aıluntı içinde buaal 
1Dakla kalmıyHak. oau de 

1 topraklara tla ltlrer • z aıırı 
Sanat kablltyetlol 

•e arlal karakterinden 
Cumhuriyet nealtnlo 
tıcılıiı 6oGnde ae 
6liineek hakkımıı:dır. 

aımeıl bura · 
yara· tarafıadao tazminat verllla maıı ••yahut 1 t• · 

d 81Uyaıaa 
kader ce Korfu tabliye edılmlt larla tieala eD it ı 

birer dlıe .. ktlr. 
-SONU VAR-
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ateıleyerek ıababa kadar 

Oldu .e bl•ıat ıala telalıkeJ• tt 1 bu ••· 
ıah, bu deri elbtıeU ve zırb
rı:ı kalkan11z mubarıplerl 

görünce, bu miltece11tı ıG 

vartlerta kaçmalarına mey 
dan Yermeden derhal hücum 
etmerl Clüı6nd6. 

lrı talim ıörrniit Türk 
alaylara, harp nlu.mıoda 

aldlyorla rdr, davul ve lr:uı 

aeıleri !:ıölOklerln intizamla 
~ürümelcrlnl temin ediyor 
du; dtier taraftan (Yuhinto) 
yanına veıtlen Mofol sene 
ralı, hiç lereddilteiiz rical 
etmeyi ve o ıuretle hareket 
ederek Teirklerl kun·el kül 
lll'•J'• dofru çekmeyi ılerl 
ıOrDyordu, fakat hanın en 
blylk oflu dGımaaa hemen 
hücum edılmeılnl emretti: 
El~r kaçarum, ıoara ben 
babama ne ce•ap •erlrtm? 
0Jyordu. 

Kumandan o tdı, ye ita· 
al ta mecburi idi. Emir ve· 
rlllr •erflmez b61Dk kuman
danlara derhal ala ,larıaı 
tanzim ettiler. Bir Cenıls 

ha•, kead•ııat lalı Itır ••-

man b6yle bir vadide Ja
kalatmazdı, böyle bir t•Y 
olmuı olıaydı bile, takip 
eden dOımanın, takibini bı 

raz ıe•ıeterek mukabtl hl
cuma meydaa bu'uncaya 
kadar rical ederdi. Fakat 
inatçı Yuhl fatk dlım••• 
karıı hQcumu tercih etti. 
En ' 6nde Manıudaylar aer
dea e~çtller· •ard•, oolaraa 
hemen arkHaodan tah elde 
mızrak, ıol f!lde kılıç oldufu 
halde miltbtı alır •Gvarl •e· 
llyordu Hafıf ıl•arl I•• ce 
nahları laımaye elliyordu. 

Ve bö1lece cenahlara açıl
mak kabil olmadan •• çok 
Hvılen ok oiaaları meytlaa 
bulamadan hücuma reçtldı 

. ve mOthft bir darbe ile afar 
ye az elrl kılıçlara Türlıcle
rln yıtaıanlarlle çarpııaralr: 

dlt••D 11flarının Ozerlne 
atıldılar. 

Mılthlt zafata rafmen bı 
riacl ıaftakl Molol b~UOfil 
TOrk cepbulnlo merkezine 
kaclar ılerleme1e aau•aff ak 

.. aleti •anar tu u ar' ki Dara- J 

düıtO Vızlı1an ° arı nada Yuhtnlo alayları, taH 
d . M ııı01 muharebe it•"' tl arak 

ııa • o• I• at larınıu üzerine a •J 
reli olaa · bo1Öuzlu 1"~::u- Hb~ba kadar tkl ıt•lik .. lr 
1örebıli1ordu ve ya D yol aldılar. 
baf ıa bllOtOaGa çılııa mu- Gtlneı dold•I• yakıtı çek 
ka.,emetl ıayeılad• ilimden L 

"' l zayiata dl,ar olraa 1•111• 
kurtuldu. Ve Yutlt ele, ana· d 

orduıu •atil•~ ı11al altıa • 
ıı(..lıfına nazaran ba1atıDl bulundu.ru1ord•.Moiollar bit 
Ord •• u.a hizmet eden bir ..ı ol-

bir ıs bırakmauaa '" 
KalaJ prenıloe meydua idi. muılardı, etrafta ıa.I• malr 

Bu •• •• .ıa Mofol cenah· 1 1 dı 
tullerlD c•••t er ••r · 

ları oldukça tas1lk altına lluhare"• me1daaını• 
•lrmlılerdl •• ıabıa •• bl tedkllrf, t••tllJ• lradar dal· 
ylk otlu •• orduıııua ••••' ına ı•lf P Tlrklerl fe•a laal. 
llıt Celllettl• • ıac•, k1ta .ıe cllıOoclGrmOı olmalı ı.dı . 
b J ..,., ball• bfr Tlrk 11 

oy u, eı Rl•ayete 11ızaran bu har•t• 
kı 1alaı• ıçm•k •• kılıf <tJ· 160.0oO kiti m•"t61 dOımlı· 

k bilirdi - •••l1ette• 
•ama d k ta. Bu ldet muhakkak ki 
...biran• ııttfade e er• 1 f 

mubalel•J• u ramııtar, • · 
muk• bll taarruza ••çtl •e 

ı kat •• oluua olıa•, aau · 
Mofol baJrakları111 s•r J'• 

f •- ld nffalrlyet Hya mafl6blyet 
çe•lr••J• mu•af aa o u . ~ 

GO• batmaya bıtlarke• lçta çok mOhlm olan ilk te· 
tld tarafın 18fJarı btrlblrlo m .. ta ııllm aallerloln kunt 
de• ayralmıf bulunuyorlar· maneYIJHI f ••a llalde le· 
dı . Geceleyla Moiollar çok aolz61e uframııtı . Ba llatt· 
ıeı-cltklerl bir blle1• teves · llae lla•ıaaıa teaırlerl i;IHat 

111 ettiler, •a&il•la •tlıraaa - SeNÜ V /\ -
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T ayarelerimiz 2.5 Liralık bank 
de dan Tahra- notlar tedavüle 

Burhaniye mahkeme baı~ltipliDin~en: 

na vardı. 
(laıtarafı btrlacl aarfada) 

•illi reaklerl lzerlae baııl. 
••t Ye Tlrlr,e - fartÇa ı• 
cGmleler 1ıaılmıı kllıtlar 
at•ıılardar: 

(Gtael •ataaıaızı atrare
t• •• HYlaçll ıGalalae itti· 
rake ııa•erllen Tlrk ta1•
reatlerlata Jlrelderl tloıtluk 
•• karcleıltlde ••hldur.) 

He1etl•I• melt•••• ••• · 
lfılal al1aret etmlıttr. 

Talaraa, 19 (A. A.) - laa
llolu ajaaıınıa lauıuıl mu· 
laabtrl blldtrlror: 

Dla Tahran ı,ın bir •il· 
il H•l•t ılal oltlu. Ozerla. 
de M11ır •• lran lta1raldar1 
llaealdı bir ıekllde dalıala 
aaa blalerce talua ıGıledlfl 
ıelalr ita ıGn ılael PreaMı 
'•••IJ•JI lrarıılatlı. 

Tlrkl1e-lraa ••ıtluk ta 
rllalao altıa harflerle ka1de· 
•ıı. ltu meıutl ıGn MajH· 
te Şalataıala ile Ebedi Şe 
f lala taraf •••an lrarlleı 
ilk Jol•aua ,ıatldtil tarihi 
1aıı1•• •e Tlrlr mGf· 
rea"lala kardeı lraa pa1I· 
talatana •••aaalataada laas1r 
bul•amalr aaadetlae eren 
blaler lf ID uautulmaz Itır hl· 
lira olarak kalacakhr. Bir 
lraa •lf rezHlala Tlrk kar · 
•eıterlal bekletllfl Peble•I 
...... ınıa •nbah •• cl•arı 
kalabahk Itır halk kltleıl 
ile tlol• itli. Tlrk lae1•tl ile 
•lla•aaclarları ile birlikte 
laa•ır ltul•n•rordu. 

S.at 11 •• otolrarlar Itır 
kat 11• ••tre ••akta •ur 
tl•lar Tlrk aılrerlorlerl ladtler 
•e '-ıta NJrak Ye mu· 
•lkalan old•i• halele lraala 
kar•.,ıerlal İell•lararak 
ıettller. Şımt iki ıaah kar
tleı or••••• •l•e11ı.llerl 
kartı karıı1a •ızılmlt iki 
llaatlo taraf ıdaa çalıaan iki 
•illi ••rıı dlnllJorlar. iki 
allla1 laararetlo ltlrlblrlerlrle 
ellerlal ııl111orlar. Ve laalk 
ılrekll allnılarla alluıh1or. 

lu•tlaa 10•ra lalerlade 
alltaJ llta1allalı •• lraah 
allta1 Arla lnllmaaa Tlrk 
•lfreaeıl halkı• ıamlml 

toaahlrah arHıada Taluaa 
aokaklarıaı ı•çerek ikame
li•• talaılı odtlea harp 
okul••• ıttmlıtlr. 

Ta .. ra•, 19 (A.A.) - Tir· 
klJe iaGJlls elçl9' din akıa• 
Ttrk he7etl ıereftao ll•ıuıl 
Itır alııam •lrafetl •ermlt· 
tir. 

Talara•, ıg (A..A )- lraa 
l•paraterlçeıl ile Mmr k.ra· 
llt"lal, lra• Vellahtlıaı, Pr· 
eDHı F e••IJ•JI Ye Mmr •e 
lraa ,reaHılerl ile mal· 
retlerlal hlmll buluna• hu 
ıwıl tren ••• aaat 15/15 te 
Talaraa ıarına •armııtar. 

Gar •e•ıla Itır turotte tleaa · 
tılmııtı. M111r krallık alleıl· 

al karııla•alı IHH Şahin 
ı•la laıaretlerl, lalk6met aza· 
11, tlalroler erklaı, ylluek 
rltbell •abltlerde ıarda bu · 
l•n•Jerlartlı. 

Trea cl•rdufu •a•aa laer 
tarafta• ,..k •e ho1ecaa 
Mılerı JlkHldl . Bır tarafta• 
Şahıaıala mtHf lrlerl•• hoı 
ıelcllala tlorkea cllier taraf· 
taa ıla •u•llıa M11ır •• lran 
milli •arılarını çah1or. 21 
Pare tep atalıyor, ta1areler 

•t•J•r •• •ltilllt Itır alkıt 

çıkarılıyor. 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

1938, elltlıklerln l nlıan 
193.> ve onluklarıa. da 16 
••J•• 1938 tarlhtaden ltt · 
baron fedav61e çıkarılmaya 
baılaaclıiıaı bundan ev•el 
teblli etmlıtt. 

26 Ntıan 1938 tarihinden 
IUllaren yeni iki "uçuk 11-
rahk k..,urlar tedaville çı . 
karılmara baılaaaealr •e ev 
••iki kupurlar için rapddıfa 
ılbl, çıkaralacak miktar mu 
lıablltnde mateda vll baQ.
notlarda• aJDI miktar teda
vlldea çekdec .. tlr. 

Banka ıtmdlltk yeni harf . 
lt bir lırahk banknot teda
Ylle çıkarmı1acak •e iki 
llu~uk llralaklar1n teda-
•llo tılrarılacalı yuka _ 
ndalıl tarihten ltl .. a -
roa halea milteda•tl bir il . 
rahk baaknotları peyderpeJ' 
tetia••lden kaldıraHktır. Bu 
tarihte• ltlbarea bir ltralık 
banknotlar beı •••e mld 
detle mecburi olarak tecla -
yQl edecek ve buaclaa ıonra 
lıaaunl m6ruru za•a• mld
detl alhayetlne kadar yani 
beı Hne daha Merkez Baa· 
kaıı ılıelerlnde tepdll edl 
lHektlr. 

Dıfer kuparlerıa tepdlllae 
~aılaama tarllllerl ayrıca '-11 . 
dirilecektir· 

Yeni iki .. uçuk llraltk 
l:taak•otları• e••fı aıafıda 
kııaca 161terllmı1t1r. 

llaak•ot1111 aılıaı 16rmek 
lıtlyealer baaka •• dlfer 
ltaakalar ıııelerlae •e ltaa 
ka bulunmıyaa 1erlerde 
•al mthllrllklerlae mClra
caat odeblllrler 

iki buçuk llralaklarıa eb. 
ad •• enafı: 

Ebad 6.SX14 I 1aaUmet
redlr. Enafı aa rlzü aey 
tGnl 1eıll roakte olup zemla 
renıl ortadaki rozetin etra
fında açık ıan diler k111m -
lan açık mordur. Orta11ada 
kırmıaı ıara eflltun reakle
rladen mlrekkep bir roset 
Yard1r. Kenar ferçe•eıtnla 

lıt ortaııada TGrklyo Cum 
ll•rl yeti Merkez 8anka11 
ibaresi, alt tkl kaıeılnde 
iki afak madalJoa lçorlılDde 
ele iki aahrda 2. 1.2 TGrk 
hra11 rakkam ve Jazıları 

•ard1r. Orta zemini ıat ta
rafnula Atatlrküa resimleri, 
roHtla ortaııntla iki lluçuk 
T6rk llraıı raklıa• ve Jazıla-

J&fa Hılerl ı&klere 'akıyor 
du. Kl~ük ~lr lıtlrahattea 

ıoara otomolttl alayı Jlz 
btalerce laalkın ta nlf t im . 
kln11z tezahGratı araıında 

ıarı terk etti Yolun ilci ta 
rafıaı t•taa talebe Ye izciler 
ellerinde çiçek •• buketler ol· 
.cl•iu halde Şalatnııaha ıon· 
ıuz HYln9lerlal lf ade ediyor. 
lardı. Şahlnıah •• aıU mi · 
eaflrlerl çok ınzel açık oto· 
mobiller içinde yavaı yavaı 
ilerlemekte ye oa kilometre 
kadar 11za1aa ~ltOo yol 
iaerlade çiçekler ve 
HYIDtl•n çıldıran bal 
kın tenhlratı tle karıı-
lanmaktadır. Alay aaat 
16-1 5 te G6Ubtan ıarayının 
bahçeılae ıtriyordu . M11ır 

krallçeal ile preaHılerlalD 
ikametine TahranıD en ta · 
rlhl ıaraylarıadaa biri elaa 
Gtlııtaa talallı edllmııtır. 

1 - BllrhaniJe kazut 
Kızıklı köyü hududundan 
Okuflat k6pr(laü · cl•arında 
tapunaa 15 J 1.938 tarih •• 
34 numara1ında kayıtlı do· 
fuı• Ye hat11ı Molla Hibe. 
yln vereHıl boyrazı ı~sa ile 
mahdut yüz rtrml IJra kıJ 
mettode tkl hektar 760 met· 
re muzabbaında tarla. 

2 - Kızı~dı k6yl clYartn· 
ela Karaatıhk me•kllnde ta· 
punun 35 numara11nda ka · 
rıtlı doiuıu laeeoflu Meh · 
met TereHıl bat111 Elulkol
lu Alt poyraaı Haaı Mehmet · 
kıbleıl Alamet oflu Alt ile 
mal.d•t 100 lira kıymetinde 
iki dekar 760 metre murab· 
baıada tarla 

l - Kısıklı k6r6 Dereba · 
t• nam d•ler kır •••kllnde 
dofuıu dere batııı yol poy · 
razı Eyup otlu molla Ha
aan ••reıesl lubleıt Mehmet 
ça •aı ile •ahdut. yGz otus 
lira kırmetlade iç dekar 680 
metre murabbaıada tarla. 
maa haf. 

4 - Kızıldıaın Dedeku
yuıu •am dlfer Ekııtgde 

•••kllnde tapunu• 37 nu · 
maruında ka1ıth doiuıu 

Fazlı lımall batm 101 poy· 
razı Koca V elt ollu vereı• 
ıl kıblesi [kılk oflu Hakkı 
ile mahdut iki yüz lira kıy · 

metinde iki dekar 760 met 
re murabbaında tarla. 

S - K6kçe fllltkler nam 
dfler V aluflar me•kllnde 
tapunun 38 n•maruıada 
kayıtlı doluıu Adalı Oıman 

bah11. ıatır Ah \'ereaesJ •• 
Çamur HGıeylnl• Ali, poy 
rayı Hacı HGıeyln •ereıeıl, 
kıbleıl ÇerkH Bekir ile 
mahdut ao lira kı1metlnde 
920 metre murabl:aaıada 
tarla. 

8 - Kazıkla k6rD•ün Ka · 
11mlar nam, dli•r Alatepe 
me•kllnde tapunun 39 •u· 
mara11nda karıtlı, doiuıu Ha
cı lbrahtm kar111 •e Ali, ıt. 
malen Hacı lımatl oflu Ali, 
bat111 Çakır Ah \'ereHıt, 

rı Ye bualarıa alhnda iki •
tırda 1 1 haalran 1930 ve 
Gıtüad• ıal •e ıol tarafla
rında kırmızı reakte 1erl 
•• ıara numaralar1 •• altıa. 
dakl kmmıa fonunu uf ak 
yazılarla yasılmıı TGrklJe 
Cumhuriyeti Merkes Banka· 
ıl lkl buçuk TOrk llra11 iba · 
releri teıkll etmektedtr. 

Arka razı 6n yüs renıl 
ala ay•ıd1r. Tezyinat ~erçe · 

veılata üıt ortuında V'e iki 
Hhrda TOrkJye Cu•hurJyetl 
Merkez Baaka1ı lbareıi •• 
tht iki k61e1lnd• iki utırda 
iki bu9uk Türk llrHı rakkam 
Ye yazıları yardır. Çer · 
çevenla erta11nda Uluı 

meydaaındakl uf er 
anıtının reaml •e bunun 
ıal tarafında AtatilrkCln fili 
ıram teklinde baı rHlmlerl 
16rülmektedlr. Çerçe•enln 
ald iki k6tHlnde iki ufak 
rozet lçerlılnde iki baçuk 
rakkamlan vardır. Çerçeve 
ntn alt orta çerçeYelerl TGrk 
tezyini 1anatından alıamıt 

motiflerle terkip edtlmtıtlr. 
Banknotun her lkl tarafı 

Tayduı tlpltllr. 

Çambarıayn Halifaksla görüştü 
Londra, 19 (Radyo) Baı · 

•ekti Çemberllyn buıü• 

Harlcl1e Nazırı Lor• Hali · 
f akıı kabul ederek kendlıl 
tle uaua •lddot 16rl1•DtUir. 

poyrazı Çaktr oğlu Kerim 
•ereseat, timdi Hacı lımatl 
otlu Hahl, kıblesi Tutlucalı 
Hacı Ha1an ve Çakır oflu 
Alt tle mahdut -450 lira kıJ· 
metinde ze1Ualık 3!l afaç-
tar . 

1 Kızı klının Karantalık 
nam dlier kly kıy11ı me\'• 
kllnde dofuıu lıtanhullu H.a · 
cı Mehmet bah11 Ye poyra 
zı yol lnblesl bakkal Alı ile 
mahdut iki 10z: altmıt Ura 
kıymetinde 4 laektar 600 
metre marabbaında olup iç· 
iade kırk iç alacı •e•eut 
tarla. 

8 - Kızıklı 1olu Hamam· 
cı ku1uıu me•kllade tapu· 
nun 41 N. da kayıtla dolu · 
ıu kaıap Mehm•t ça •uı ba · 
tJfl yol porrazı Berakeate 
kıbleıl taıçı Mehmet ile 
mahdut iki 1Gz lira kıyme· 
tinde yirmi af aç zeytlnlllr. 

9 - Kızıklının lı6y kı1ı -
11 Sınandede meyldlnde ta. 
punun 42 ııra namaraıında 

lra1ıth dofuıu, Dede otlu, 
bat111 lıtanbullu Hacı Meh· 
met, poyrazı yo1, kıbl11ı 

Y •tim Hııeyln oğlu Mehmet 
ile mahdut iki 16z lira kty
metlnde 31 afaç zeytinlik. 

1 O - Kızıklı lray6 içinde 
cami cl•arında, ıalı GtUı6m 
ıolu •e arlıuı Halıl, ana 
10\ ile mahdut 70 lira kıy· 
metinde kftç6k harap d8k
kln . 

11 - Kıztlıh k61iı içinde 
tıp•nun 44 numar&1ında ka· 
JıtI., Hlı Dutlucala Hacı 
Hfhe1ln, ıolu tıkmaıı: ıokak 
arka11 lh1an oilu Narı 6n6 
yol ile mahdut GıtOad• "'r 
•e alhnda bir ki cemaa iki 
oda Ye bir mllular iaıla~eyl 
haYI abıap 200 lira kıyme· 
tinde bir bap ba11e. 

Gayri kabtl takılm bulun· 
duiundan Bürbanlye ıulh 

hukuk malakemeılnla 

12 1-939 tarih •• 82 3 nu
maralı lllmtle ıatllarak ••· 
rese beyninde bedelinin pay 
laıtarılmaııoa karar •ertlmtı 
olan yukarda nevi \'e clnıl 
ye miktarı, döaGmü •• mey 

kil yazıla on bir parça gay 
rl menkuller aleni mGaa 
yede ıurettle •e pııln para 
tle ıatılıla çıkarılmııtır . Bı· 
rlnel arthrmuı J 5 ma y11 
939 pazarteıl glinü ıaat 14 
den il ı• kadar Borbanlye 
mahkeme kaleminde yapı · 

lacaktır. Bu arttırmada 
ıaJrl menkullere ko · 
nan kıymetin ytzde 

yetmlf beıtnl bu!mal'. ve faz· 
laJa taltp ç1kmazH en çok 

arthranıa taahlııldtı baki 
kalmak üzere tklacl arttır · 

maya 1haziran939 perıem 
bı ıtlnQ a1nı ıaatte Ye aJ· 

aı 1erde devam edilecektir. 
Bu artbrmada ea çok arttı· 

ranın ilzerlae lhaleal yapı 

lacaktır. lıbu ıayrl 

meakuller iieerlnde lpo 
ipotek ıahıbı bulunan ala-

caklılarla diier alikadarla
rın baklar1nı ve m .. arıf a 

dair olan iddialarını enakı 
!J>Üıhltılertlo Jlrml ıln lçfn 

de Htlf memuruna btldlrtl
melerl akıl halde hakları 

tapu ılclllerlle ıablt olmadık
ça ıatıı bedelinin paylaı· 

ma11ndan hariç bırakılır. 

Delllltye ihale feral ve teı · 
lam harç •• ma1raflar1 m4ı· 
terlJ• aid ol•p ltb• ıa1rl 

20 Nil.AN l-
........................... 
~ TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank••• : 
ılJ Kapital: 100,000,000 Türk Lir11sı ~ 
: Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ = Dünyanın Her Taralındo Muhabirler = 
Jll Her tirli alrat tkraalar-dlier bllcGmle banka mu· '* 
• amelerl bG1Gk ıabolerlnde kiralık ka .. lar. • 
"'- lhbanıa taıarruf •e lnımbara lıeıaplarında lkra· .. = mı,eier. = = lkramt11~: lllktarle lkramlguıin tul•n: = 
J1J. ADEDi LiRA LiRA f1ft 
fi J 1000 IOOI "1 
.. soo 500 "' 
• 1 210 150 ,. 
• il Uıt 1'100 ... = 25 50 1250 ,. 

ıtı JO 40 1200 = 
• ~ ~ ~o • 
• 1U8 iööi • = Ba tkra•dyılcr her lif arfl• IJlr el•ak dure u· : 
- netle diri tlefa bu mllıt•r uurin«ın kura Ilı ~ıh- '* 
._ lacaktır. * 
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1 DOKTOR 
1 Fahriye Altaylı 

KADIN HASTAI~IKLARI VE DOGUM BiRiN-
Cİ SINIF MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Milltkuvvetler caddtıl No: 134 
PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GON SA~T il 

1 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VI 

TEDA VI EDER. _ ....... ..._. ••• __. 
Birhıniye ıahkıma bışkltipliiindın: 
Gayri kabtl takılm bu · 

lunduiandan BGr .. antye ıulh 
hukuk mahkemealnln 9. ıu · 
bat 939 tarih •• 76/26 • 
Jlh tlimı ile aahlarak bede· 
linin •ereH beyninde paJ· 
laıtmlmaaına karar •erllmlt 
olan Borbanlyenln Gömeç 
nablyeılade tapunun 24 na· 

Bıhkeıir icrı 
mımurlogun~ın: 

Bahkeılr Huı•ll Mubue
bHtne ( 175) Ura ve maaraf 
•ermeie borçlu 8tfadıcı11 
Hlıar k6yGade mukim ılıca 
eıld mGateclrl H61eyla oilu 
lımatl namına taazlm lulı
naa 11·5.931 ıiln ve 3477 
ıayılı ödeme emri borçlunun 
lkametılhı meçhul bulun· 
maundan teblll edılememtı 
•• kerf iye tin tllaen tebh
ilne karar ••rllmıı oldufun· 
dan bu bapdakl ödeme em· 
rl icra dalraıl ıalonuaa ta · 
lek edılmtı olup ltbu tarihte• 
ltıbaren on ıün içinde borç 
ödenmez •e1a borcun tama
muıa -.eya bir kıımına ••· 
J&hut alacaklıa•n takip ta· 
lebln• bir itiraz edıhnezıe 

bu mOddet f~lnde 74 ncG 
maddeye ıöre mal beraaın · 

da bulunmHı akıl takdirde 
haplıle tazyik olu•ıcaia ye 
cebri lcra1a devam ecitlece 
ğl tbtar ve ke1f IJet teblii 
makamına kaim olmak aze. 
re ilin olunur. 

meakuUerln m6teraklm \'er· 
ıı borçlara ihale bedelinden 
ödenir. Fazla malamat al 
mak Ye OD lll•den eYYel 
herke1e açık bulundurulan 
ıartnamelerlnl okumak iltl 
yenlerin 8J-3 doıya numara. 
ıile ıateı memuru baılrlU
be mGracaat etmeleri IGau 
mu illa olunur. 

marHında ka1ıtla ıalı pa· 
puıçu lrarm el1evm mulaa. 
clr Boaak laa•eıl, ıolu kıptl 
Kattır •ereHıl ol1••m E•I· 
ne, arkaıı mana• Hakkı, 
6al rol ile mal.dut 1•kara
da bir •• aıalıcia bir ki ee. 
man tki oda •e laa•hrı laa· 
vt iki 10z lira kırmetl••• 
bir balt baae aleni •lzaJ•
de ıuretlle ve pOflD para 
ile ıatılıia çılrarıl•ııt1r, 

Btrlacl arthrmuı 18 ••· 
yıı 939 perıembe ıGaQ ıaat 
oa d6rtteo oa beıe kadar 
BarbaalJe mahke•e kale· 
ınlnde 1apılacakhr . Bu art
brmada ıa1rl me11k•le llo
aan bedella y6zcle 1etmlt 
beılal b•lmaa ••fazlaya ta
lip çıkma Ha en çok artbra · 
aın taahbG.11 baki kalmak 
üzere tklacl arhr•aıı 2 ha -
ziran 911 cuma ıl•G a1nı 
yerele ve ayaı ıaatto •e•a• 
olunacakter. Bu arttırmada 
ıa1r• menkule en çok arttı
ran• ihale edilecektir. r.ı. 
llltye ihale, ferai Ye teı-

llm harç •e maarafları mGı -
terlre ald olup ıa1rl men· 
kulüa Yeril borcu il.alo 
bedelinden ldenlr. lıbu ıa1· 
rl menkul üaerlnde lpetek 
ıahlbl alacakhlarla dfler 
allkadarlann bir ldtllaları 

varta enakı mlda1telorl1le 
birlikte yfrml 160 lçlacle 
•alakeme batkltalletl•e 
•Oıraeaat etmeleri akıl l.al· 
de lddıaları tapu ılcllllo 

aalllt olmadıkça ıatıı betle
lioln paylaıtınlmaı1Dda11 
hariç bırakılırlar.Daha fasla 
mal6mat almak Ye •• ıla· 
den •••el doldurulup laor
kHe açık bulund•rula• ,art
aameılal okumak lıtlJeD " 

lerln 76 26 nu•ara ile 
malalseme baıldtabetlne ••· 

, racaat etmeleri IGa•mu lll• 
olunur. 

Baııldıiı Jer: Vdl7et Matbaaıı-Balık•lr 
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